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Sažetak: Komunikacija i meĊuljudski odnosi se svakodnevno prožimaju i bez 

jednoga nema drugoga. Ako je komunikacija bolja, bit će i meĊuljudski odnosi bolji i 

kvalitetniji. Komunikacija je život, naša svakodnevna radnja i naša potreba. Ona je 

ĉesto neprimjetna, ali je vrlo aktivna. MeĊuljudski odnosi su takoĊer svakodnevno 

meĊu nama, jer smo mi ljudi koji se kreću meĊu ljudima. 

U ovom kratkom radu sam pokušao rekonstruirati i opisati komunikaciju i 

meĊuljudske odnose u maloj župi Bosansko Grahovo od godine 1892. do 1906. 

godine. Nastojao sam prikazati komunikaciju, te meĊuljudske odnose, poglavito 

odnose župljana i župnika-svećenika, te biskupa i župnika. Zemljopisno je 

problematika smještena u Bosansko Grahovo, Banjaluĉku biskupiju u zapadnoj 

Bosni. Rad je podijeljen na nekoliko poglavlja: Crkvena organizacija u Bosni i 

Hercegovini i osnivanje Banjalučke biskupije, Arhiv Banjalučke biskupije, Urudžbeni 

zapisnik kao crkveni izvor za istraživanje i Istraživanje komunikacije izmeĎu župe 

Bosansko Grahovo i Banjalučke biskupije u razdoblju od 1882. do 1906. godine.  

U radu je prikazana Grahovska župa kroz povijest, opisana pastorizacija 

njenih vjernika, rekonstruirana komunikacija i odnos župljana i župnika, te izvršena 

analiza matica krštenih, Urudžbenog zapisnika Banjaluĉke biskupije, te Kronike 

župe. 

Cilj i nakana ovog rada su mi bili pokazati kakva je komunikacija bila u tom 

vremenu, dobra ili loša, kakvi su bili meĊuljudski odnosi, dobri ili loši, ali s osvrtom 

i uvidom u knjige Župe i Biskupije, tj. uvidom u one knjige, malo dostupne širem 

ĉitateljstvu, koje je u ono vrijeme koristio župnik, biskup ili neko drugi od svećenika.  

 

Ključne riječi: arhivska graĊa, komunikacija, biskupija, urudžbeni zapisnik, 

župljani, župnik. 

 

 



Crkvena organizacija u Bosni i Hercegovini i osnivanje Banjolučke biskupije 

 

Podruĉje današnje Banjaluĉke biskupije u srednjem vijeku, do dolaska 

Osmanlija, nalazilo se većim dijelom pod upravom Zagrebaĉke biskupije, te pod 

upravom Kninske, Krbavske i Bosanske biskupije, te Splitske nadbiskupije. Nije 

poznat datum uspostave Bosanske biskupije, ali je sigurno da je postojala u drugoj 

polovici XI st. Godine 1252. sjedište biskupije premješteno je u Đakovo zbog 

problema s bogumilima odnosno Crkvom bosanskom. Biskup je povremeno 

posjećivao Bosnu, a svjetovni kler se nakon njegovog odlaska stalno smanjivao, a 

pastoralni rad preuzeli su najprije dominikanci pa franjevci. Franjevci u Bosnu 

dolaze u drugoj polovici 13. st., a stalno se u njoj nastanjuju godine 1291, nakon što 

im je papa Nikola IV povjerio inkvizitorsku službu. Dolaze u Bosnu kao misionari, s 

nakanom da se suprotstavljaju krivovjercima Crkve bosanske. Godine 1340. 

osnovana je Bosanska franjevaĉka vikarija sa sjedištem u samostanu u Srebrenici, a 

1517. provincija Bosna srebrena Sv. Križa.
1
 

Dolaskom Osmanlija i padom Bosne 1463. g. i Hercegovine 1485. pod 

osmanlijsku vlast crkvene organizacije na podruĉju Bosne nestaje, a jedinu 

pastorizaciju vršili su franjevci. Godine 1735. u Bosni i Hercegovini uveden je 

misijski crkveni ustroj tako što je osnovan Apostolski vikarijat, kojem je na ĉelu bio 

vikar ili namjesnik s biskupskim redom. Svi vikari bili su iz reda franjevaca, što je 

uzrokovalo sukobe i nesuglasice glede pitanja nadležnosti izmeĊu njega i 

franjevaĉkog provincijala.
2
 

Dolaskom Austro-Ugarske 1878. g. i okupacijom Bosne i Hercegovine 

ponovno se uspostavlja redovita crkvena hijerarhija. Papa Leon XIII na blagdan 

"slavenskih apostola" Sv. Ćirila i Metoda 5. srpnja 1881. godine bulom Ex hac 

augusta osniva Vrhbosansku crkvenu pokrajinu u ĉiji su sastav ulaze dvije biskupije, 

Banjaluĉka i Mostarsko-duvanjska, a mostarski biskup postaje i trajni upravitelj 

Trebinjske biskupije. 

Banjaluĉka biskupija, koja je osnovana istom bulom pape Leona XIII, do tada 

nikad nije bila biskupijsko središte. No, usprkos osnutku biskupije, Banjaluĉka 

biskupija nije odmah dobila svoga vlastitog biskupa, kao što je bio sluĉaj sa 

Mostarom i Sarajevom. Beĉka vlada je nastojala odugovlaĉiti i ne izvršiti svoj dio 

obveza prema novoj crkvenoj hijerarhiji, koje je preuzela potpisujući sa Sv. Stolicom 

sporazum o reorganizaciji crkvene hijerarhije u Bosni i Hercegovini. Zato je, najprije 

privremeno, a bolje reći i formalno, biskupijom upravljao beĉki nuncij, da bi, ipak, 

ubrzo bila povjerena vrhbosanskom nadbiskupu Josipu Stadleru kao njezinom 

apostolskom upravitelju i to od 25. travnja 1882. pa sve do 25. travnja 1884. godine.
3
 

Od 1884. do 1912. imenovan je fra Marijan Marković za apostolskog 

upravitelja Banjaluĉke biskupije. Banjaluĉka biskupija je od svog utemeljenja 1881. 
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imala ĉetiri apostolska upravitelja i tri rezidencijalna biskupa, od kojih je i posljednji 

biskup msgr. Franjo Komarica.  Dvojica od njih bili su franjevci, a ostali 

dijecezanski svećenici.
4
 

 

Arhiv Banjalučke biskupije 

 

Arhiv Banjaluĉke biskupije nalazi se u zgradi rezidencije Banjaluĉke 

biskupije. On sadrži sljedeće dokumente: 

o prijepise svih matica krštenih, umrlih i vjenĉanih župa Banjoluĉke 

biskupije, 

o starije originalne matice pojedinih župa, 

o urudžbeni zapisnik Banjaluĉke biskupije sa svim pripadajućim spisima i 

o druge važne spise 

Arhiv je povjeren na službu jednom svećeniku, a pristup dokumentima je 

ograniĉen, uz potrebnu dozvolu. Dokumenti i dopisi koji su evidentirani u Urudžbeni 

zapisnik nalaze se posloženi po godinama u odreĊene kutije, ali nisu svi dokumenti 

poredani po redu, a neki i nedostaju. 

 

Urudžbeni zapisnik kao crkveni izvor za istraživanje  

 

Urudžbeni zapisnik je dokument u obliku knjige u koju se unose svi dopisi 

primljeni od strane pravnih i fiziĉkih lica, svećenika i laika, a koji su upućeni na 

naziv Banjoluĉke biskupije, te svi dopisi koje je Biskupija (kao pravna osoba) ali i 

banjaluĉki biskup uputili na pravna, fiziĉka lica, župe ili druge ustanove. Urudžbeni 

zapisnik vodi kancelar biskupije ili drugi ĉlan biskupije: generalni vikar, 

vicekancelar, ekonom. 
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Prva stranica Urudžbenog zapisnika Banjalučke biskupije iz 1882. godine. 

Zapisnik se nalazi u Arhivu Banjalučke biskupije. 

 

Urudžbeni zapisnik Banjaluĉke biskupije poĉeo se voditi s preuzimanjem dr. 

Josipa Stadlera, vrhbosanskog nadbiskupa kao apostolskog upravitelja Banjoluĉke 

biskupije od 25. travnja 1882. Ovaj urudžbeni zapisnik prvi je u nizu i vodi se od 

broja 1/1882 do broja 98/1884 i nosi naziv Dnevnik za biskupiju banjalučku god 

1882. i 1883. 

S imenovanjem apostolskog upravitelja fra Marijana Markovića (1884–1912) 

u Urudžbenom zapisniku poĉelo se s novim numeriranjem s brojem 1/1884, što može 

dovesti u zabunu jer već postoji jedan broj s 1/1884, ali se prema datumu 

preuzimanja službe može zakljuĉiti za vrijeme kojeg je biskupa izdat ili primljen 

dopis. TakoĊer, u Urudžbenom zapisniku jasno je naglašeno i napisano da novu 

upravu preuzima novi biskup. 

Za razdoblje od 1882. do 1906. godine svake godine u Urudžbenom zapisniku 

nalazi se od 200 do 400 brojeva, pod kojim su jedan ili više dokumenata, a nekih 

godina i do 600 brojeva. 



Urudžbeni zapisnik sastoji se od tri rubrike: broj, predmet, riešen, 

registrovan. Pod brojem se navodi redni broj pod kojim je dokument arhiviran i pod 

kojim se može pronaći u arhivu. Sastoji se od rednog broja, kose crte i tekuće godine 

(npr. 5/1906). 

U rubriku predmet unosi se opis predmeta odnosno sadržaja dopisa koji je 

registriran pod tim brojem. Pod rubrikom riešen navodi se da li je predmet riješen i 

da li je poslan odgovor na dopis. U rubrici registrovan piše kome se rješenje odnosno 

dopis šalje. 

Navodim jedan primjer: 

o broj: 45/1883. 

o predmet: "Fra Bono Popović, župnik u Grahovu javlja da je Pavelić 

Stjepan doveo si djevojku grĉko-istoĉne vjere te se želi njome mahom 

vjenĉati 5/3". 

o riešen: "Župniku je izdan naputak kako će postupati sa njim". 

o registrovan: "Grahovo III". 

Iz ovog se vidi da je župnik u Bosanskom Grahovu fra Bono Popović javio 

biskupskom ordinariju da je jedan njegov župljanin doveo djevojku grĉko-istoĉne 

vjere i da se njom želi vjenĉati. Župniku nije jasno kakav je postupak u katoliĉkoj 

crkvi kad jedan katolik želi pristupiti katoliĉkom obredu vjenĉanja s pripadnikom 

grĉko-istoĉne vjere. Župniku je izdat naputak kako se treba postupak obaviti. 

Iz ovog šturog opisa možemo malo saznati, ali iz cijelog dopisa koji se nalazi 

pod tim brojem saznajemo da je Stjepan bio pisar po zanimanju, rodom iz Like, a 

njegova djevojka Dragoljuba "kćer gospodina Pupića, Popa crkve Istoĉne iz Strmice, 

Obćine Kninske i s kojim se želi odma vjenĉati". 

Iz ovog saznajemo da je stanovništvo u Grahovu migriralo, doseljavalo se iz 

Like, a dotiĉni je doveo djevojku iz Strmice, općina Knin. TakoĊer je poznato da je 

Grĉko-istoĉna crkva u zajedništvu sa Katoliĉkom crkvom, osim što su one zadržale 

neke svoje osobitosti. Župnik ipak nije znao kako postupiti, što vjerojatno govori da 

to nije bio ĉest sluĉaj, a kako je to bila kćerka popa, župnik je vjerojatno bio oprezan. 

Možemo si samo predoĉiti kako je tekao razgovor izmeĊu dotiĉnog Stjepana i 

župnika u ono vrijeme i kako je Stjepanov sluĉaj bio zasigurno veliki dogaĊaj za 

ondašnje stanovništvo Grahova kada je jedan mještanin doveo djevojku druge vjere 

koja nije bila prisutna u Grahovu. Biskup u svom odgovoru jasno, u nekoliko toĉaka, 

daje naputak kako postupiti s njima i kako ih vjenĉati. Župnikov dopis je poslan 17. 

veljaĉe 1883, a biskupov odgovor 5. travnja iste godine, što može govoriti i o 

vremenu koje bilo potrebno da pošta stigne do svog odredišta u to vrijeme. 

 

Istraživanje komunikacije izmeĎu župe Bosansko Grahovo i Banjalučke 

biskupije u razdoblju od 1882. do 1906. 

 

Temeljnim potrebama ĉovjeka pripada komuniciranje i ono je nužan 

preduvjet društvenog života. Ĉovjek ne može živjeti bez komunikacije, a tako 



nijedno drugo živo biće. Jasno nam je da ĉovjek ne može postojati bez komunikacije. 

Znakovi u komunikaciji su sredstva i bitni elementi svekolikog ljudskog 

komuniciranja. Danas ti znakovi mogu biti audio-vizualni ili, bolje reći, sredstva 

komuniciranja su danas: radio, televizija, novine, telefon, mobitel, Internet i druga 

sliĉna sredstva komuniciranja. 

No, prije više od stotinu godina nije bilo tako. Tada se komuniciralo izmeĊu 

udaljenih osoba ili institucija uglavnom pismima ili dopisima. Nekada su oni bili 

službeni, a nekada neslužbeni. Nekada su sadržavali važne informacije, a nekada su 

bili samo sredstva ili mediji izmjenjivanja pozdrava, lijepih želja ili ĉestitki. Mjera u 

kojoj takvo komuniciranje utjeĉe na oblikovanje života jedne manje ili veće 

zajednice jest važnost komuniciranja, jer ono tada utjeĉe u odreĊenoj mjeri na 

društveni život, ali dobrim dijelom i na život pojedinca. 

Svaka naša poruka se temelji na stvarima, rijeĉima ili znakovima koji se 

stvaraju ili ih stvaramo, ali stvari, onakve kakve jesu, ne možemo prihvatiti preko tih 

rijeĉi, znakova ili stvari koje su nam ih prikazale ili pokazale. Zato je potrebno dublje 

ući u samu srž stvari ili problema. Tako neće biti prostora za manipuliranje 

sredstvima komuniciranja. Tako možemo reći da je razvoj sredstava komuniciranja 

ili razvoj medija proporcionalan razvoju ĉovjeka i društva u svim bitnim 

komponentama ĉovjeka i društva. 

Knjige, sve dobre knjige, dopisi, zapisi, kronike ili ljetopisi, a napose 

urudžbeni zapisnici, svjedoĉe o vremenu i prostoru, kulturi, komunikaciji i 

odnosima, u župama ali i kompletnoj biskupiji. U ovom zapisniku je zapisano sve 

ono što je pojedini župnik iz svoje župe u kojoj je vršio službu pisao biskupu ili 

samom ordinarijatu. Nekad su to bile molbe, zahvale, pitanja, obavijesti i sliĉno. 

OdreĊeno sredstvo komuniciranja, u našem sluĉaju dopis ili pismo, ima vrlo bitan 

utjecaj na širenje spoznaje u vremenu i prostoru, te je vrlo potrebno prouĉavati 

njegove karakteristike, da bi se tako što bolje procijenilo koliko ovaj medij utjeĉe na 

kulturni ambijent u kojem se nalazi. 

Iz župe Bosansko Grahovo su najĉešće stizale molbe za oproste od pojedinih 

zapreka za vjenĉanje izmeĊu katoliĉke i pravoslavne stranke, a takoĊer su ĉeste bile 

molbe za pomoć, jer se župnik nije mogao uzdržavati, tj. nije imao dovoljno 

sredstava za život od župljana. To nije bilo nimalo neobiĉno za ono vrijeme. No, bez 

ovih dopisa ili sredstava komuniciranja danas ne bismo puno toga znali ni saznali. 

Ne bismo mogli dokuĉiti što je tada bilo, odnosno tko je i gdje uĉestvovao u nekom 

dogaĊaju. TakoĊer "dopisivanjem" izmeĊu biskupije i župe saznajemo mnoštvo 

zanimljivih detalja i dogaĊaja koje ne možemo nigdje drugdje naći ni saznati. 

Urudžbeni zapisnik može poslužiti kao vrijedan izvor i kazalo (indeks) za 

istraživanje komunikacije izmeĊu župljana i biskupa banjoluĉkog u razdoblju 1882–

1906. Kroz to istraživanje možemo otkriti mnogo vrijednih podataka koji će 

upućivati na razliĉite društvene, socijalne, povjesne pojave u mjestu Grahovo u tom 

razdoblju. TakoĊer se može koristiti kao izvor za proĉavanje religioznog odnosno 

duhovnog života ljudi u tom mjestu, navika. obiĉaja, sustava vrijednosti, odnosa 



prema civilnim i vjerskim vlastima, odnosa meĊu pojedinim osobama u župi, 

njihovoj svakodnevici i dr. 

Kroz nekoliko sljedećih primjera iz Urudžbenog zapisnika Banjaluĉke 

biskupije u razdoblju od 1882. do 1906. prikazat ću koje se sve pojave i teme mogu 

uoĉiti, pronaći i istraživati u urudžbenom zapisniku kao crkvenom izvoru. 

Veliki broj dopisa koje je župnik slao iz Bos. Grahova biskupu su molbe za 

dozvolu oprosta od bližeg srodstva. Prema Kanonskom pravu Crkva je onim 

vjernicima koji su se vjenĉavali u trećem ili ĉetvrtom koljenu morala dati oprost od 

srodstva. U većini takvih dopisa navodi se da je razlog tome što mještani žive u 

malom mjestu i što su sva druga mjesta udaljena od Grahova i teško je pronaći 

ženidbenog druga. Ovo upućuje na to da je mjesto bilo zabaĉeno, dosta udaljeno od 

drugih mjesta i da su stanovnici bili prisiljeni ženiti se s rodbinom. 

Broj 252/1883: "Otac Bono Popović, upravitelj iz Grahova moli dispensu ab 

imp.(-edimento) affin. (-itatis gr. (-adus) IV bin (-eae) aegu (-eae) za Marka Sarića i 

Maru Sarić ex causa angustiae loci et distantie a caeteris 30.9. Sarić III, Grahovo". 

Podjeljeno. Kad se ovaj latinski tekst prevede, to znaĉi: "...moli oprost od zapreke 

tazbine IV stupanj poboĉne jednake linije za Marka Sarića i Maru Sarić zbog razloga 

maloga sela (nema izbora u selu) i udaljenosti drugih župa. 

Druga skupina dopisa su molbe župnika iz Grahova za financijskom pomoći 

zbog velikog siromaštva. 

Broj 30/1885: "Vel. Otac fra Bono Popović izviješćuje o siromaštvu svoje 

župe i moli intervenciju kod Vlade za kakovu potporu; tim više što su i predšasnici to 

primali i dobivali. 23/I. Popović-Grahovo." Župnik ovu molbu zapoĉinje rijeĉima: 

"Neznam kudću kmoliću se uteć izvan opet k, Vašem prisvitlom gospostvu. Meni je 

ovdje u Grahvu stati onemililo brez ikakve koristi od župe, i brez potpore od Vlade, 

zato sam baš obilovan Vama se potužit,…" U pismu na dvije stranice, gusto i ĉitko 

pisane, župnik govori o vrlo teškom materijalnom stanju, te kako je prijašnji župnik 

od Vlade u Sarajevu dobivao godišnje 100 forinti i tako krpio kraj sa krajem, a on ne 

dobiva već drugu godinu baš ništa. 

Iz drugih opisa predmeta saznajemo da se poĉinje graditi crkva, da se traži 

premještaj pojedinog župnika, da se župljani žale na svog župnika, o iskvarenosti i 

lošim ponašanjima vjernika, o bijegu žena od svojih muževa i kad muž traži 

biskupovu pomoć da vrati svoju ženu kući. 

Br. 174/1886: "V.O. fra Stjepan Krešić javlja da je Marija Miljković vjenčana 

zakonski s Rokom Kardumom ovoga ostavila i roditeljem otišla, otkuda zakonitomu 

mužu  neće da se povrati. Radi čega moli intervenciju ovoga biskupskog ordinarijata 

da bi se povratila. 18/8.'86. Kardum-Miljković Grahovo". 

Ovaj dopis je zanimljiv stoga što ga piše Biskupski ordinarijat u Banjaluci i 

šalje ga "Preĉastnomu biskupskom Ordinarijatu u Spljetu". Dopis sadrži dvije 

stranice, jednu koju je napisao župnik Banjaluĉkom ordinarijatu i drugi pismo 

Banjaluĉkog ordinarijata Splitskom ordinarijatu. Prepisati ću nekoliko reĉenica radi 

boljeg razumijevanja: "Dopisom od 12. kolovoza god. 1886. br. 44. V.O. župnik iz 



Grahova ovobiskupskom Ordinarijatu prijavljuje, da je Marija Miljković Stipanova 

iz Dalmacije, općine Vrljičke, biskupije Spljetske, zakonitoga svoga druga Roku 

Karduma iz župe Grahovo bez ikakva kanoničkoga prava valjanoga uzroka otišav u 

rod. ostavila. Suprug Marije Miljković gore rečeni Roko Kardum svakim poštenim 

načinom gledao je da se Marija k njemu na zajednički život i smirivanje domaćih 

poslova povrati. Nastojanje nato ostade mu bezuspješno, radi čega priko svoga 

župnika u Grahovu moli ovibiskupski Ordinarijat za intervenciju…". No, sa druge 

stranice istog dopisa saznajemo da je Marija bila u braku sa Rokom tek mjesec i pol 

dana. Ovdje je takoĊer oĉigledno kako Marija nije imala lagan život sa svojim 

zakonitim mužem. 

Slijede zatim dopisi koji govore o prijelazu pravoslavnih na katoliĉanstvo ili s 

katoliĉanstva na pravoslavlje
5
, postupcima pojedinih svećenika-župnika koji su 

doveli do njihovog premještanja i odlaska iz župe, gradnji crkve i pomoći austro-

ugarske vlasti i samog cara Franje Josipa za izgradnju crkve, poziv biskupa da 

svećenici za uzdržavanje traže pomoć vlade, moralnim prijestupima i grijesima puka 

na koji se žali župnik. 

U nekoliko zaredanih dopisa jedan vjernik se brzojavom žali biskupu da ga 

njegov župnik ne želi vjenĉati s njegovom rodicom iako je dobiven oprost od 

srodstva. Biskup traži od župnika pojašnjenje u kojem stoji da se Mato Kardum 

zaruĉio i u crkvi navijestio sa jednom svojom rodicom, a onda s drugom. Otac prve 

djevojke piše biskupu jer je njegova kći sad osramoćena i ne želi se s njom nitko iz 

župe vjenĉati jer je tri puta bila naviještena s Matom Kardumom. Sve je izazvalo 

javnu sablazan u malom mjestu i puno povoda za priĉe. A u sluĉaj se upleo i župnik, 

kojeg biskup kroz dopise opominje na njegove postupke jer je možda i nepromišljeno 

postupio kad nije htio odmah vjenĉati Matu s prvom djevojkom. 

Jedanaest brojeva urudžbenog zapisnika za godinu 1894. odnosi se na ovu 

komunikaciju u vezi sa sluĉaje Mate Kardum. Na kraju iscrpnog dopisivanja 

saznajemo da je Mato dobio dispenzu za bliže srodstvo od biskupa za drugu ženu 

Mariju i da je vjerojatno s njom i bio vjenĉan u župi u Grahovu. 

U dopisima vidi se obiĉaj da su momci "ukrali" djevojku s kojom su se mislili 

vjenĉati kako bi izbjegli spremanje svadbe, zatim o nasilju u obitelji, o alkoholizmu. 

Drugi crkveni izvori koji se mogu koristiti za prouĉavanje župe Bosansko 

Grahovo: 

o Matica umrlih, posjedujemo samo prvi list matice, koji je pisan 1884. 

godine. 

o Matica potvrĎenika ili krizmanika, naslov stoji na naljepnici: 

Protocollum Confirmatorum capellanie localis de Grahovo, iz godine 

1872. 

                                                           
5
 Najĉešći prijelazi s pravoslavlja na katoliĉanstvo ili s katoliĉanstva na pravoslavlje dogaĊali se se 

kada su se osobe udavale ili ženile za osobu druge vjeroispovijesti. Tada se tražio oprost od druge 

vjere od strane biskupije, ili vjenĉanje s osobom koja nije katolik. 



o Ljetopis (sa dva zalijepljena svjetlopisa), rukom napisao fra Miroslav 

Džaja, za godinu 1971–1972. 

o Matica obitelji, samo jedan svešĉić za razdoblje od 1920. do 1970 

godine. 

o Knjiga župnih obavijesti, za godine 1976. i 1977; Inventar župski pri 

kraju, 1976. god. 

o Urudžbeni zapisnik, pri kraju, 1977. godine. 

o Vjeronauk, imenik Ċaka iz godina 1976. i 1977. 

o Stanje domaćinstava iz godina 1976. i 1977.  

o Matica krštenih, dobro oĉuvana, od 16.2.1884. god. pa do današnjih 

dana, svezak I. 

o Stanje duša, dobro oĉuvana knjiga, od 1976. godine pa do dan-danas. 

o Matica umrlih, svezak III, nije baš najbolje oĉuvana, ali još se može 

koristiti i koristi se, od godine 1928. do današnjih dana. U meĊuvremenu 

je obnovljena. 

o Matica potvrĎenika, od godine 1999, skoro nova matica i služit će još 

dugo. 

Tu su takoĊer još i knjige župnih obavijesti, knjiga prvopriĉesnika, knjiga 

vjerouĉenika koji pohaĊaju župni vjeronauk, urudžbeni zapisnik, arhiv župe o raznim 

dopisima i službenim pismima, te slike župne crkve nekada i danas, te ostali zapisi 

koji ĉine župni arhiv. 

 

Zaključak 

 

Urudžbeni zapisnik predstavlja vrijedan crkveni izvor za prouĉavanje crkvene 

i društvene povijesti jednog mjesta, naroda, župe. Osim što može poslužiti kao 

kazalo ili indeks za pretraživanje crkvenih dopisa i sam je vrijedan izvor iz ĉijih 

šturih, ali ĉesto nezamjenljivih informacija saznajemo puno o prošlom vremenu i 

dogaĊajima. 

U radu je prikazano istraživanje komunikacije izmeĊu župe Bos. Grahovo i 

Banjoluĉke biskupije u razdoblju od 1882. do 1906. godine kao primjer kako ovaj 

crkveni izvor može poslužiti za razliĉita istraživanja. 

Istražujući raspone komunikacije i njene relacije, promatrane takoĊer iz ugla 

vjere, pokušao sam iskoristi prikupljenu i dosad neobjavljivanu graĊu, neiskorištena 

crkvena arhivska djela, ali i objelodanjenu graĊu i struĉnu literaturu. 

Prikupio sam takoĊer sva pisma i dopise koje su župnici u ovome vremenu o 

kojem pišem slali u Biskupiju i koja su tamo saĉuvana. TakoĊer sam prikupio i sva 

ona pisma i dopise koji se nalaze u arhivu BB, a odnose se na ovo vjersko razdoblje i 

na župu Grahovo. Taj opus sadrži preko 400 kopija i slika. Tako sam pokušao 

rekonstruirati dogaĊaje, ali i sastaviti arhiv koji je temelj za daljnje istraživanje 

ovoga vremena i komunikacije u njemu. 

 

 



Slavo Grgić 

 

Summary 

 

 Communication is our life, our everyday work and our need. Very often it is 

imperceptible but very active. Interpersonal relations are also among us everyday, 

because we are people who live among people. Communication and interpersonal 

relations are pervading each other everyday and cannot exist without each other. If 

the communication is better, human relations will be better too and with better 

quality. 

 In this brief paper I tried to reconstruct and describe the communication and 

interpersonal relations in a small district (region) called Bosansko Grahovo from 

1892 to 1906. 

 I have tried to show the communication and interpersonal relations, especially 

relations between district people and a district priest, but also relations between the 

bishop and a district priest. Geographically, it is placed in Bosansko Grahovo, the 

bishopric of Banja Luka in the western Bosnia. 

Also it shows the district Bosansko Grahovo throughout history, describes 

pastoralization of its believers, reconstructs communication and interpersonal 

relations between district people and a district priest, and analyzes a baptize registry, 

deliverable record of the bishopric of Banja Luka and the chronicles of the district 

itself. 

The aim and intention of this paper was to show the communication in that 

time whether it was good or bad time, interpersonal relations, whether they were 

good or bad, but with the review and the insight into the district and bishopric books; 

the insight to those books which were not completely accessible to a greater audience 

and which were used in that time by a district priest or bishop or some other priest. 

It is up to every reader of this paper to decide whether I managed to do it or 

not. 
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ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ПРОСВЈЕТНОГ И КУЛТУРНОГ 

ДРУШТВА ''ПРОСВЈЕТА'' 

ОД ОСНИВАЊА ДО 1927. ГОДИНЕ 
 

 

Почетком 20. вијека, у јеку безобзирне апсолутистичке аустроугарске 

владавине, почиње убрзано да се развија национална свијест и врши 

национално збијање. Срби, Хрвати и муслимани у БиХ почињу са значајним 

националним окупљањем у циљу остваривања: 

o очувања националног идентитета, 

o националног просвјећивања и образовања и 

o међусобног помагања. 

Последњих година 19. вијека долази до оснивања националних 

пјевачких друштава Срба, Хрвата и Јевреја и муслиманских читаоница. Одмах 

потом, почетком 20. вијека, односно 1901/02. године, на иницијативу 

академски образованих чиновника, интелигенције и трговаца, оснивају се у 

БиХ културно-просвјетна друштва ''Гајрет'', ''Просвјета'' и ''Напредак''. 

Културно и просвјетно друштво ''Просвјета'' основано је 18. августа 

1902. године у Сарајеву, са одобрењем аустроугарске власти. Већ сљедећег 

мјесеца, 1. септембра 1902, формирају се обласни и мјесни одбори у Мостару и 

Бањалуци, а до краја исте године формирају се пододбори у Љубињу, Гацку, 

Приједору, Босанској Градишци и Брчком. 

Иницијатори оснивања ''Просвјете'' били су образовани државни 

чиновници Срби. У почетку их је било 29, али се убрзо по формирању Главног 

одбора Друштво организационо проширује на цијелу територију БиХ, а број 

чланова се значајно повећава. Касније се дјелатност ''Просвјете'' шири и ван 

граница некадашње Југославије. Одбори ''Просвјете'' оснивају се у Европи, 

Сјеверној Америци и Аустралији. 

У читавом периоду њеног дјеловања рад ''Просвјете'' кретао се у два 

основна правца. 

Хумани и културни рад започет је помагањем појединцима, додјелом 

стипендија и помоћи ђацима великих и средњих школа и упућивањем младих 

шегрта на изучавање заната и трговачких школа. Убрзо је рад проширен и на 

просвјећивање одраслих. 

Друштво упућује позив српском народу БиХ ''да проведе организацију 

овог првог српског културног друштва, заједничког свим Србима БиХ''. То се и 



десило, јер је сваке године значајно повећаван број новооснованих пододбора 

''Просвјете“. До краја 1910. године у БиХ је основан је 71 одбор, а у САД три. 

Пред почетак Првог свјетског рата на простору БиХ активно је 

дјеловало 125 пододбора ''Просвете'', са 200 повјереника, а 1914. године дјелују 

82 пододбора. Непрестано ширећи своју активност, ''Просвјета“ је врло брзо 

успјела да постане матично цјеловито друштво за културно-просвјетни рад 

Срба у БиХ. 

Правила ''Просвjете'' као приоритетан задатак Друштва истичу помагање 

напретку српског народа у БиХ на просвјетном и културном пољу. Тај задатак 

Друштво ће постизати: 

а) пружањем материјалне помоћи Србима ђацима из БиХ који уче у 

средњим, занатским и високим школама, 

б) оснивањем и помагањем вечерњих школа у БиХ, 

в) ширењем просвјете у народу оснивањем књижница, издавањем 

поучних књига и листова и популарним предавањима, 

г) ширењем хигијене у народу оснивањем друштва за чување народног 

здравља, оснивањем гимнастичких и антиалкохоличарских друштава, 

д) оснивањем српских земљорадничких задруга и српских 

земљорадничких школа и 

ђ) пружањем материјалне помоћи младићима Србима из БиХ који се 

посвете ваљаним занатима или хоће да се усавршавају у занату. 

Први период дјеловања ''Просвјете'', од 1902. до 1914. године, 

карактерише систематско организовање и повезивање у културне и политичке 

акције ширих размјера, национално обојене. У том периоду организован је 

систематски рад који се посебно огледао у: 

а)  организацији течајева за неписмене, 

б) издавању просвјетних књига за народ: календара ''Просвјете'', 

''Просвјетине  читанке'', патриотских пјесама и сл., 

в) отварању књижница: Централна библиотека у Сарајеву, јавне народне 

установе – народне књижнице и то: сталне, покретне и филијале, 

г) организовању популарних просвјетних предавања, и то: предавања 

живом ријечју, предавања живом ријечју уз пројекције и просвјетна кино-

предавања, 

д)  организовањем школа за сеоске домаћице, које ''Просвјета'' 

организује под  надзором Одсјека за народно просвјећивање при Министарству 

просвјете (послије 1918. године) и 

ђ)  добротворне лутрије. 

Своју просвјетну, културну и политичку мисију ''Просвјета'' је 

остваривала кроз разноврсне дјелатности, од којих су најзначајнији били: 

а) материјално обезбјеђење школовања око 100 појединаца, ђака и 

студената. Велика пажња поклањала се прикупљању средстава и изградњи 

средњошколских домова у Мостару, Бањалуци, Тузли, Гацку, Фочи, Босанској 



Градишци, Брчком, Бихаћу, као и шегртског дома у Сарајеву и ђачке трпезе у 

Бијељини; 

б) оснивање српских земљорадничких задруга у БиХ. Прва таква 

основана је 1907. године у селу Штрпци. До краја 1911. године ''Просвјета'' је 

успјела да оснује 135 српских земљорадничких задруга. Када је основан и 

Савез српских земљорадничких задруга за БиХ, он је преузео дјелатност 

организовања и оснивања задруга; 

в) масовно организовање течајева за неписмене, почев од 1910. године, 

иако је заговарано од 1905. године. У том времену БиХ је имала преко 90% 

неписмених становника. Управо у циљу описмењавања, ''Просвјета'' израђује и 

штампа властити буквар, веома погодан за самоуке. До 1914. одржана су 243 

таква течаја, на којима је описмењено 5.060 православаца, док су касније, 

послије Првог свјетског рата, од 1918. до 1927. године, одржана 162 течаја на 

којима су описмењена 4.162 лица; 

г) издавање публикација и књига била је важна активност ''Просвјете'', 

која је у великој мјери доприниjела описмењавању и просвјећивању српског 

становништва. 

Публикације су обухватале: 

o календаре и алманахе, 

o лист ''Просвјета'', 

o ''Просвјетину'' библиотеку са издањима дјела из културе, 

o ''Просвјетине'' књиге за народ – популарна издања народних пјесама 

и прича; 

д) оснивање књижница је био важан задатак ''Просвјете''. Осниване су 

сталне књижнице, лоциране на једном мјесту, у граду, вароши или селу, и 

покретне књижнице, које су се према потребама и приликама задржавале дуже 

или краће вријеме у појединим мјестима, а затим су пребациване на друга. 

Осниване су и филијале у школама, домовима и другим установама. У Сарајеву 

је 1922. године основана и прва ''Просвјетина'' дјечија библиотека. Крајем 1927. 

године све оне су имале 69.833 инвентарске јединице; 

ђ) ''Просвјетина'' популарна предавања одржавана су у градовима, 

варошима и селима, а тематски нису била ограничена. Говорило се о историји, 

географији, археологији, етнологији, ботаници, ратарству, пољопривреди, 

политици и сл. 

е) ''Просвјетине'' школе за сеоске домаћице одржаване су у селима, са 

циљем да се сеоске жене образују и оспособе за разноврсне домаће радове: 

прање рубља, шивење, кухање, ручни рад, рад у врту и сл. До 1927. године у 15 

села одржано је 15 таквих школа, које је са успјехом похађало 196 сеоских 

жена–домаћица. 

Српско културно-просвјетно друштво ''Просвјета'', захваљујући доброј 

организованости, успијевало је да извршава зацртане задатке и да остварује 

постављене циљеве. Њену организациону структуру чинили су: 

1. Главна скупштина, 



2. Скупштина одбора, 

3. Главни одбор у Сарајеву, 

4. пододбори Друштва (у мјестима са најмање 50 чланова), 

5. мјесни одбори, 

6. повјереници, 

7. легатори, 

8. добротвори, 

9. утемељивачи, 

10. помагачи и 

11. прилагачи. 

У зависности од висине новчаног прилога, поред редовне чланарине, сви 

чланови су сврставани у једну од пет категорија. Број пододбора, повјереника и 

чланова се мијењао, растао или опадао у зависности од друштвених, 

политичких, привредних и других прилика. У просјеку је ''Просвјета'' имала 

пододборе у 249, а повјеренике у 841 мјесту. 

Одлуке су у Друштву доносиле: 

o повјереничке скупштине, 

o скупштине одбора, 

o Скупштина Главног одбора и 

o Главна скупштина. 

Сви органи управе и њихова тијела бирани су демократски, јавно, на 

одређено вријеме, а састајали су се према потреби – редовно и ванредно. 

Добром организацијом и великим ангажовањем одбора, повјереника и 

чланова, ''Просвјета'' је и у тешким привредним приликама какве су владале у 

БиХ, успјела да прикупи значајна финансијска средства потребна за обављање 

свих својих активности. Успијевала је да све своје послове заврши снагом и 

неуморним радом својих чланова. Најчешћи начини прикупљања средстава 

били су: 

o добровољни прилози, које су сакупљали пододбори и повјереници 

''Просвјете'', а давали појединци, организације, привредна друштва и 

др. Прилози су прикупљани у разним приликама и на разне начине 

(на крсним славама, вјенчањима, у црквама, на крштењима, 

рођенданима, сајмовима, вашарима и сл.); 

o видовдански дарови ''Просвјети'', које су пододбори и повјереници 

прикупљали и примали за ''Просвјету'',  

o пјатови су организовани у православним црквама, а на њима се 

вршило прилагање за ''Просвјету''; 

o приходи од забава које је организовала ''Просвјета'', а које су, поред 

забавних, имале и културни и просвјетни садржај; 

o чланарине. 

Одмах по избијању Првог свјетског рата аустроугарске власти 

''Просвјету'' проглашљају ''огњиштем велеиздаје'' и забрањују њен рад'. 

Услиједила су масовна хапшења културних и јавних радника, српских 



интелектуалаца и патриота. У образложењу Наредбе о распуштању ''Просвјете'' 

наводи се њена протузаконска дјелатност у великосрпском духу, тајне везе са 

''Народном одбраном'', везе са српским друштвима у Америци и Србији, 

субверзивна дјелатност на разним пољима и сл. То је био завршетак првог 

периода дјеловања ''Просвјете'', од 1902. до 1914. године. 

У току Првог свјетског рата, између 1915. и 1918, основано је неколико 

одбора ''Просвете'' у иностранству. 

Након завршетка Првог свјетског рата ''Просвјета'' обнавља рад, 

настављајући прије рата започете акције и проширујући их новим задацима. То 

је био други период рада ''Просвјете“, од 1918. до 1941. године. 

Најприје је 17.11.1918. године обновљен рад Главног одбора ''Просвјете'' 

у Сарајеву, а потом, исте године, рад одбора у Босанском Петровцу, Вишеграду 

и Бугојну. Током 1919. године обновљен је рад 53 одбора, да би даљња обнова 

текла све до 1925. године. 

Правила ''Просвјете'' јасно су говорила да Друштво наставља рад на 

помагању и просвјећивању појединаца и ширих народних слојева. Друштво 

проширује своју дјелатност на цијелу новоформирану Краљевину СХС, касније 

Краљевину Југославију.
1
 У овом периоду Друштво све више шири своју 

дјелатност и у мјестима насељеним српским православним становништвом у 

САД, Канади, Аустралији и земљама западне Европе. 

У овом периоду ''Просвјета'', у складу са Правилима донесеним на 

Главној скупштини 25. јуна 1922. у Сарајеву, а у циљу ''да помаже напредак 

српском народу на просвјетном и културном пољу'', посебно и приоритетно: 

а) организује течајеве за неписмене, 

б) издаје свој лист и своју библиотеку, 

в) штампа и прештампава поучне и забавне књиге за широке слојеве 

народа, 

г) организује сталне и покретне књижнице у селима и варошима, 

д) оснива и помаже оснивање приватних школа и курсева за шегрте, 

земљораднике, соколе, побратиме, домаћице и сл., 

ђ) организује јавна предавања, 

е) оснива и помаже оснивање народних универзитета и 

ж) потпомаже сиромашне ђаке, држављане Краљевине, у средњим и 

великим  школама. 

Период најразгранатијег, најбогатијег и најинтензивнијег рада 

''Просвјете'' нагло је прекинут почетком Другог свјетског рата 1941. године. 

Независна Држава Хрватска, у чији је састав ушла и БиХ, Наредбом од 22. јула 

1942. забрањује рад Друштва, распушта га и конфискује сву његову покретну и 

непокретну имовину. Био је то још један страшан фашистички ударац на 

српски народ у БиХ. 

                                                           
1
 Види: Попис одбора ''Просвјете'' у прилогу овог рада 



Трећи период дјеловања, од 1945. до 1949. године, ''Просвјета'' наставља 

у новој ФНР Југославији. Народна влада БиХ је 8. марта 1945. године дала 

сагласност за обнављање ''Просвјете'', прво у Сарајеву, а потом у Бањалуци. У 

том периоду циљеви ''Просвјете'' у потпуности су се поклапали са циљевима 

народа Југославије.  Концепти националних друштава стопили су се са 

масовним народним културно-просвјетним акцијама које су водиле различите 

друштвено-политичке организације. 

Због тога се 1949. године, заједно са осталим националним културно-

просвјетним друштвима, укида и ''Просвјета'', која је одиграла изузетно 

значајну улогу у културној и политичкој историји Срба у Босни и 

Херцеговини. 

Може се закључити да је ''Просвјета'' имала обиљежја националног 

препорода и да је њена дјелатност представљала одбрану од окупационе 

апсолутистичке аустроугарске управе. Она се кроз свој просвјетни, културни и 

сваки други рад одупирала германизацији српског друштва у БиХ. 

Цјелокупан рад ''Просвјете'' имао је за циљ одбрану од премоћи 

аустроугарске окупационе управе и то извлачењем српског народа из културне 

заосталости и стварањем домаћих кадрова за јавне послове, који би заштитили 

свој народ и помогли му да се одржи и развије. 

''Просвјета'' је својим радом дала значајан допринос културном јачању 

српског народа и стварању српске интелигенције. 

 

 

ПРОСВЕТА 

СРПСКО ПРОСВЕТНО И КУЛТУРНО ДРУШТВО 
 
Број 210.  Сарајево, Дне 29./I.1927. 
 

Поштовани господине преседниче, 

Приликом Ваше задње посете у друштвеним просторијама Просвете у 

октобру прошле године обећао Вам je наш Главни тајник В. Грђић, да ћемо 

Вам послати нешто исцрпнији реферат о организацији рада Просвете. 

Опростите, да то истом сада чинимо. 

Рад Просвете, од како постоји, кретао се у главном у два правца. 

Просвета je најпре започела свој хумани и културни рад помагањем 

појединаца, дијелећи стипендије и помоћи многим ђацима на великим и 

средњим школама и одпремајући шегрте на разне занате и трговине. Првих 

година деловања Просвета je проширила овај рад на просвећивање одраслих. У 

оба правца рад Просвете je био особито обилат. Кратак преглед овога рада за 

прошлих двадесет и пет година, колико je Просвета деловала, забележен je у 

овогодишњем календару Просвете, који Вам прилажемо / Прилог бр. 1. стр. 81–

84. 



Овде ћемо нешто детаљније изложити рад Просвете пo појединим 

гранама, како се сада види. За подлогу ћемо узети задњу годину Просветина 

деловања 1925–1926-ту. Рад ове године изложен je у Записнику Главне 

скупштине, који Вам прилажемо (прилог бр. 2.) Према извештају у овоме 

записнику рад Просвете, да културно подигне масе народне и појединце,  

кретао се у овим правцима. 

 

I. РАД ПРОСВЕТЕ HA ПРОСВЕЋИВАЊУ ОДРАСЛИХ. 

 

Овај рад организован je у Просвети систематски. Креће се у више 

праваца. Сви су послови повезани међусе тако, да чине један непрекидан 

ланац, да се допуњују. 

1.) Течајеви за неписмене – прва су карика тога ланца. Босна и 

Херцеговина, где je претежно деловање Просвете, много су неписмене земље, 

најнеписменије у целој нашој Држави, јер имају преко 80% аналфабета. Први 

културни посао Просвете у ширим масама био је, још пре Ослобођења, да 

научи што више неписмених, одраслих, читати и писати. Овај посао Просвета 

je организовала на следећи начин. Израдила je најпре свој сопствени Буквар за 

одрасле неписмене. Један примерак тога буквара прилажемо (Прилог бр. 3). 

Овај буквар уступа Просвета свакоме ко жели држати течајеве за неписмене 

(разним јединицама у војсци, разним културним установама, појединцима итд.) 

и то уз цену од Дин. 3. за оне који могу платити a бесплатно свакоме ко не  

може платити. Овијем je Просвета подмирила први услов, да се може овај 

покрет ширити.Наглашавали смо увек, што и овом приликом чинимо: Просвета 

има  једну књигу за сваког држављанина, који je код очију слеп, коју кад 

проучи, прогледаће. Никада се није догодило да Просвета није некоме послала 

буквара, ко се год на њу из  целе Државе обратио. А било je поруџаба, где je 

требало послати по 4-5.000 примерака овога буквара, као за Трећу армију у 

Скопљу, којој смо прошле године уступили 4.500 ових буквара за све 

негисмеме војнике, од којих 3.000 бесплатно. Овог буквара Просвета je до сада 

разаслала 80.000 примерака. Онима који држе течајеве за неписмене уз  буквар 

шаље Просвета и упуства (Прилог бр. 4). 

Поред тога што Просветa помаже друге који држе течајеве за неписмене 

и сама организује ове течајеве. Уз награду коју добија од  Државе, Просвета 

даје учитељима, који држе течајеве, такођер малу награду: за сваки течај 

основне награде дин. 100 и за свакога изученог аналфабета још пo дин 5. Како 

Просвета ове течајеве организује изложено je у прилогу бр. 2 стр.  34–35.  При 

свршетку течаја шаље Просвета свршеним ученицима књиге за  народ свога 

издања: Краљ Петар I. Велики Ослободилац, Песме Ослобођења и сличне 

(Прилог бр. 5.  д.б.). 

У прошлој години Просвета je у овоме правцу учинила заслала je на 130 

страна 7.316 својих буквара. Сама Просвета одржала je 31 течај за неписмене, 

где je научило читати и писати 860 аналфабета. Детаљан извештај о овоме 



наведен je у прилогу бp. 2. стр. 34– 35. Своje течајеве Просвета je одржавала, 

како је наведено у попису (Прилог бр. 6). 

2.) Просветине Књиге за народ – друга je врста рада Просвете на 

просвећивању одраслих, друга карика у ланцу културно-просветног деловања 

Просвете. Осим календара ''Просвета'', који спадају деломично у ову врсту рада 

Просвете, Просвета je издала четири књиге за народ и то: Песме Ослобођења, 

две свеске, Краљ Петар I. Ocлободилац и Просветина читанка (види Прилог бp. 

5 а.б.). 

Овај културни рад Просвете у вези je са првим радом (течајеви за 

неписмене), што ова издања шаљемо као прву лектиру, онима које смо научили 

читати и писати, да би их у том знању још боље утврдили. 

У прошлој друштвеној години, није издата ни једна нова књига за народ 

осим календара Просвета за 1927-му, који само деломично служи овом циљу и 

који прилажемо. Али деловање Просвете у прошлој години у овоме правцу 

састајало се у томе, да смо ученицима кoje научисмо читати и писати слали ове 

књиге за народ, како напред наведосмо и да je ових књига иначе разаслато у 

народ у прошлој годмни у вредности од дин. 43.184 што чини око 10.000 

примерака (види Прилог бр. 2 стр. 35. Просветине књиге зa народ) 

3.) Просветине књижнице су трећа врста Просветина рада на народном 

просвећивању. 

Још године 1911. покренута je мисао, да Просвета прошири свој 

делокруг једном новом граном, да ради на ширењу oпћe образованости и 

просвећивања ширих маса народа помоћу oргaнизовања књижница. Зато се 

одмах почело радити ка оснивању Просветине Централне библиотеке у 

Сарајеву, која ће поред свога рада, још имати и дужност, да оснива и руководи 

покретом око оснивања народних књижница пo градовима и селима и то: 

оснивајући своје књижнице онде где je потребно и радећи на реорганизовању 

књижница других друштава, које због своје лоше организације нису давали 

повољне резултате. 

Пошто су у 1911. и 1912. години извршени предходни нужни радови и 

прикупљен извесан број књига (око 3.000) почела je Централна библиотека почетком 

1913. године свој рад који се до тада, са прекидом Светскога рата, несметано вршио. 

Одмах после отварања Централне библиотеке пришло се раду на оснивању нових и 

на реорганизовању старих књижница. 

И Централна и све остале Просветине књижнице су јавне народне књижнице, 

са главним задатком поуке, моралног васпитања и националног освештавања. Према 

томе састављен je и материјал са којим раде књижнице. Књиге су литерарне вредности 

и пробране тако, да сви слојеви народа, да сви културни нивои могу наћи за се подесну 

лектиру. Као што се води рачуна о свим нивоима образованости и писмености, тако се 

води рачуна да сви слојеви народа у свако доба нaђy за се лектире. Књижнице су, 

према томе у потпуном смислу јавне народне установе за све. Посете су и употребе 

бесплатне и свако без разлике вере и племена може се њима користити. Управу над 

овим књижницама воде пододбори и повереници Просвете, а где ових нема, управа 



Сокола, Побратимства, разних школа, земљорадничких задруга, општина и 

читаоница, или имају своју нарочито самосталну управу. 

Сем организовања и оснивања оваквих књижница врши Централна библиотека 

и специјални задатак, окупљања око себе организације, упућује и управља са другим 

мањим ккижницама, својином које друге културне установе. Она води и бригу о 

унутрашњем уређењу и набавци књига појединих књижница са којима стоји у уској 

вези. 

Све Просветине књижнице деле се на: сталне, покретне, и филијале. Сталне 

књижнице су у главном пo селима и оним варошицама где нема никакве друге 

књижнице и где национална потреба тражи. По другим местима, у главном по 

варошима где нема књижница које друге установе, која није реорганизована и не ради с 

успехом, Просвета шаље своје покретне књижнице, ради бољег и успешнијег рада на 

народном просвећивању. Филијале су у Сарајеву 12 и једна на Илиџи код Сарајева, код 

домова разних културних друштава, код неких државних средњих школа, код војске у 

болници и код Шегртске школе. 

Са тим системом рада и на томе принципу Просвета je почела рад 1913. године 

и до почетка рата имала je својих 13 сталних книжница. Рат je прекинуо тај рад. После 

Ослобођења настављен је  рад на овом пољу држећи се истога правца и плана као и пре 

рата. После рата рад је много више повећан и разгранат. И делокруг рада изашао je 

изван граница Босне и Херцеговине и захватио скоро све крајеве наше државе. 

Са повећаним и интензивнијим радом на овоме пољу успела је Просвета да 

крајем 1925. године има у целој држави својих 150 књижница: сталних, покретних и 

филијала, од којих je било 78 у варошима и 72 у селима. У 1926. години основано je 

нових 10 књижница и то: сталних 6, покретне 2 и филијале 2. 

Са својих 160 књижница; 103 сталних, 44 покретних и 13 филијала од којих je 

77 у селима и 83 у варошима, радила је у 1926. години Просвета са великим успехом 

на пољу народног просвећивања. 

Од тога њеног рада имали су корист сви крајеви наше државе, а особито они 

који су и иначе на ниском степену културе писмености. У 1926. год. радило je 

Просветиних књижница 136 у Босни и Херцеговини, 6 у Јужној Србији, 2 у Црној 

Гори, 7 у Далмацији, 4 у Хрватској и Славонији и 5 у Банату, Бачкој и Срему. 

I. Сталне књижнице Просветине 

У све 103 сталне књижнице било је, без дупликата 41.719 књига разне 

садржине, од тога у варошима и варошицама 32.192, a у селима 9.527. 

II. Покретне књижнице, њих 44 на броју задржавају се на појединим местима 

дуже или кpaћe време: оне пo варошима краће, а оне пo селима дуже. Обично остају 

у једном месту око године дана. На захтев места, кад се књиге у главном прочитају 

замењује се  стара књижница са новом. Стара се шаље на друго место. Негде према 

потреби, шаљу се и две овакве књижнице. У једној покретној књижници налазе се од 

65– 120 књига разне садржине. Књиге су пробране и удешене према читалачкој 

потреби. Све покретне књижнице немају једне те исте књиге. Гро књига je у главном 

исти. Остале се мењају и замењују другима сличне литерарне вредности. Тенденција 



je да у таквој кжижници буду заступљене све гране књижевности са признатим 

ауторима. 

У свих наведених 44  Просветиних књижница било je ове године 4.151 књига 

разне садржине. 

III. Филиjале, њих 13 на броју имала je Просвета, 4.480 књига разне садржине. У 

свих 160 Просветиних књижница било je 1926. год. 50.350 књига без дупликата. Све су 

те књиге стајале на расположењу публици без разлике доби интемпенције, вере и 

племена. Попис свих књижница пo местима налази се у прилогу бр. 2. стр. 35– 37. 

Просветине сталне књижнице и филијале занављају се сваке године барем један 

пут, кад им се мању нове књиге и од старих оне које немају, а потребне су им. Покретне 

се премештају према потреби из места у место. Кад једна оде, дође друга. 

Све ове књижнице стоје у сталном контакту са Централном библиотеком, која 

их упућује и помаже при организацији и раду. Сваке године барем једном, шаљу се 

исцрпни извештаји Централи о раду, успеху и потребама. Извештај о раду свију 

Просветинх књижница у једној друштвеној години износи се сваке године пред 

друштвену Главну скупштину. Извештај о раду Просветиних књижница у времену од 

друге половине 1925. год. до краја прве половине 1926. год. налази се у Извештају 

Главног одбора, поднетом ХХ. редовној Главној скупштини у јуну 1926. год. (Прилог 

бр. 2. стр. 38–39) Како се из свих тих извештаја види успех je и више него повољан, кад 

се узму у обзир прилике у којима се ради. 

 Осим овога директног рада са књижницама, Просвета поклања сваке године пo 

известан број књига школама и разним другим културним установама које се обрате на 

Просвету за помоћ у књигама. У 1926. год. Просвета je одвојила од своје залихе књига 

и поклонила 516 књига разне садржине у вредности од 6.500 дин.  

IV. Просветина популaрнa предавања je четврта врста Просветина рада на 

просвећивању одраслих. 

И овај рад био je у Просвети организован у више праваца. Просветиних 

предавања за народ било je разних врста и то: 1.) Предавања живом речи без пројекција, 

2.) Предавања живом речи уз пројекције и 3.) Просветина кино предавања. 

У прошлој години рад Просвете у овоме правцу био je незнатан према овоме 

раду у предпрошлим годинама. Узроци ради чега je рад био незнатан, забележени су 

у скупштинском Извештају (Прилог бр. 2 стр. 39–40). Главни je разлог 

недостатак материјалних средстава. Према подацима које смо добили било je у 

прошлој години Просветиних предавања у 9 места, укупно 51 предавање, 34 

разне теме. Из четири места где су се још држала предавања, нису послати 

подаци. Сва ова  предавања била су предавања са пројекцијама. 

Овом приликом слободни смо нешто опширније проговорити о овим 

Просветиним предавањима са пројекцијама. 

Иза Ослобођења много се дискутовало о организовању народних 

универзитета. Осим у главним местима Државе (Београд, Загреб, Љубљана, 

Сарајево, Скопље) мало се где шта више систематски радило у овоме правцу. 

Негде се, до најновијег времена, није ни покушало, да се oвaj цео рад 

организује тако, како би се могли читави циклуси предавања одржати ма где – 



и у најзабитнијеме селу, где се нађе један културан радник. Просвета je имала 

ту амбицију, да овај посао тако организује, како би се могла ова предавања 

одржати свагде. И неколике године на овоме je интензивно радила. Први 

резултати рада Просвете били су знатни. За овај рад потребно je било 

Просвети: пројекцијске апарате и дијапозитиве и израдити популарна 

предавања. Сав овај посао Просвета je средила. Прибавила je првих осам 

пројекцијских апарата, израдила преко 3.000 дијапозитива сврстаних у 101 

серију и израдила 51 предавање уз ове дијапозитиве. Какве су врсте ова 

предавања забележено je у посебном Гласнику, који прилажемо (Прилог бр. 6). 

Из пописа самих предавања види се најбоље шта je био циљ Просвете 

организујући цео овај посао. 

V. Школе за сеоске домaћице, пета je врста Просветина рада на 

народном просвећивању. Под надзором Министарства просвете (Одсек за 

народно просвећивање), Просвета je почела, прва у Босни и Херцеговини, да 

отвара ове школе још 1923-ћe. 

У прошлој години, Просвета je одржала ову школу у пет места и то: 

Автовцу – Грачаница и Наденићима у срезу Гацку у Херцеговини и у Срп. 

Волару и Брезичанима у срезу Приједору у Босанској-Крајини. У све пет школа 

било je укупно 69 ученица, које су повољно свршиле школу. О организацији, 

раду и успеху ових школа поближе je изложено у Годишњем извештају 

(Прилог бр. 2 стр. 40–44) До сада je Просвета организовала и одржала ових 

школа 15 у 15 разних села у Босни и Херцеговини. 

VI. Просветина добротворнa лутрија која je организована у прошлој години 

означава једно велико културно дело. Поред добитака у готовом новцу, ову лутрију 

карактеришу као културно дело добитци у уметничким сликама, које су одкупљене од 

наших уметника у вредности од дин. 20.000,  а особито добитци у књижницама. Ништа 

мање него 2.200 згодитака било je у књижницама разних вредности. Од ових 2.200 

књижница разаслато je добитницима књижница: од дин. 1.000 књижница 100, од дин. 

750 књижница 100, од Дин. 500 књижница 400, од дин. 200 књижница 600 и од дин. 600 

књижница. 

 

II. РАД ПРОСВЕТЕ ДА КУЛТУРНО ПОМОГНЕ И ПОДИГНЕ 

ПОЈЕДИНЦЕ. 

 

Овај je посао у Просвети особито разгранат и веома обилат. Изложен je 

детаљно у Извештају скупштинском (Прилог бр. 2. стр. 44–52) Према овоме 

извештају Просвета je у овоме правцу у прошлој години друштвеној деловала. 

1.) Имала je својих 78 стипендиста у средњим школама на коje je издала 

своту од динара 73.945. 

2.) Помагала je појединачном помоћу 65 ђака средњих школа, на што je 

укупно издала динара 11.370. 

3.) У 11 својих домова имала je укупно 353 питомца, ученика средњих 

школа. Укупни трошкови око издржавања ових питомаца у прошлој години 



износе дин. 1,492..253.35. Од овога издатка подмирила je Просвета своту од 

дин. 619.458.87. или 44,40%. Остатак je подмирен таксама богатијих родитеља 

самих питомаца. На овај начин Просвета је према горњем омеру издатака, од 

353 ученика о свом трошку издржавала у прошлој години 44,40% то јест 155 

ученика, док je других 198 прехранила у својим домовима уз цену од само дин. 

400 месечно. Хумано културно дело Просвете je још међутим веће, него како 

горњи омер представља. Просвета je према имовинским приликама родитеља 

питомаца, које je примила у домове, одређивала таксе, које су износиле од дин. 

50 до динара 900 месечно. Само подпуно сиромашним одобрена je бесплатна 

цела опскрба у Просветиним домовима. Овај посао, годинама организован у 

Просвети, у коме учествује цела друштвена организација, означава, из године у 

годину, највећи напор Просвете, a уједно je и највеће хумано и културно дело 

овог друштва. 

4.) Поред рада око издржавања ђачких домова, организација Просвете 

настоји да се на разним странама подигну властити Просветини ђачки домови. 

У овоме правцу особите напоре су учинили у прошлој години, Обласни одбор 

Просвете у Бихаћу, који je подигнуо зграду за ђачки дом  (Види Прилог бр. 2 

стр. 51) и Одбор Просвете у Шибенику, који je прикупио знатну своту новца за 

Просветин ђачки дом у овоме месту. (Види Прилог бр. 2 стр. 52) 

5.) Покрет за отпремање шегрта на занате и трговине помаже Просвета 

преко установа, које овај посао врше: преко Привредника, у Београду и 

Хрватског радише у Сарајеву упутила je у прошлој години 144 шегрта. 

Новчаном помоћи од динара 40.000 у прошлој години помогла je Шегртски дом 

у Сарајеву, којим управља Српска трговачка занатлијска омладина. Осим тога 

за овај Дом уступила je Просвета бесплатно кућу. О овој врсти Просветина 

рада детаљније je реферисано у Годишњем извештају ( Прилог бр. 2 стр. 49) 

Ово je у најкрупнијим потезима, рад Просвете у прошлој друштвеној 

години. Овај извештај рада je само сумаран, јер je немогућe у овако кратком 

извештају навести подпуно рад једне организације која има до 140 одбора и 150 

повереника и броји до 15.000 чланова. Рад Просвете je толико обилат и тако 

разгранат, да Просвета може, констатујући само, шта се где учинило, свака два 

месеца издавати штампани билетен свога рада, на неколико штампаних табака, 

што за право значи Гласник Друштва Просвете. 

Kao даљи додатак овоме нашеме писму шаљемо гласнике, који износе 

рад Просвете у једној години (прилог бр.7) 

Цео овај културни рад Просвете добива још већу вредност, кад се зна, да 

Просвета све ове послове може да врши снагом и неуморним радом своје 

организације. Велику своту новца која прелази 3,000.000 у прошлој години  

прикупила je с малим изузетком, Просвета својим организованим радом и то у 

једно време, кад су привредне прилике свагде тешке, а особито у Босни и 

Херцеговини, где je главно деловање организације Просвете. 

Ово је, поштовани господине преседниче, преглед рада Просвете за 

једну годину. Држимо да, без претеривања, можемо рећи, да je Просвета једна 



од најјачих културних друштава у нашој држави, и по своме обилатоме и 

разноврсноме културноме деловању и пo величини своје организације. Овоме 

нашеме реферату слободни смо приложити још говор Просвете приликом 

овогодишње Св. Савске забаве, у коме je поред хуманог и културног рада 

Просвете, кратко изложена идеолошка страна целог овог покрета у прошлости 

и садашњости. (Прилог бр. 8). 

Уверени подпуно, да ћете и даље као  и до сада увек остати наклони 

према овом српсксм културноме друштву и помоћи нас у нашеме раду, 

бележимо се са одличним поштовањем. 
 

 ЗА  ГЛАВНИ  ОДБОР  

ПРЕДСЕДНИК: 

 

 ГЛАВНИ СЕКРЕТАР: 

 

 

ПРОСВЕТА 

СРПСКО ПРОСВЕТНО И КУЛТУРНО ДРУШТВО 

 

СПРЕМАЈМО СЕ ЗА ПРОСЛАВУ 25-ГОДИШЊИЦЕ ПРОСВЕТЕ! 

    

У прошлом броју Гласника замолили смо све пријатеље Просвете, да 

започну са радом око обнове свих одбора Просвете, који су постајали за време, 

од како Просвета постоји, и да настоје да се опет започне рад у свим местима, 

где су негда деловали повереници Просвете. Велики je то посао и треба одмах 

да га се прихватимо, ако желимо да се на време сврши. У табелама које 

доносимо у овоме Гласнику, тачно je одређено, што имамо чинити, ако желимо 

обновити целу организацију Просвете. Са неколико речи коментара 

пропратићемо ове табеле. 

Табела бр. 1. излаже нам хронолошким редом, кад су и где су основани 

одбори Просвете и кад je који престао радити. Према овој табели можемо 

констатовати да je у свеме основано ..... одбора Просвете у _____ место. У два 

места (Загребу и Милошевцу) основани су и _____. 

У исто време радили пo два одбора. Ти одбори су били по покрајинама: 

Босни и Херцеговини ..... Америка 20, Далмација и Бока 11, Црна Гора 6, 

Хрватска са Ликом 6, Славонија и Срем 4, Србија северна и јужна 5, Словенија 

4, Бачка и Банат 1. Деловање ових одбора је, како се из табеле види доста 

разнолико. Мали их je који су од оснутка Просвете, од год. 1902-ге стално у 

деловању. Тих одбора има само и налазе се у местима _____.  Много je већи 

број одбора, који стално делују од свог оснутка како се из табеле може 



констатовати. Највећи део одбора деловао je неко време, па je његово деловање 

престало. У дугом времену од 25 година у много места одбори су се 

организовали, престали радити пa опет обновили рад. Код одбора у неким 

местима ово организовање догодило се и по два пута. 

Табела бр. 2 где су поредани одбори аналфабетским редом пo местима 

приказује данашње стање одбора. Одбори штампани малим словима постоје 

данас, док сви други одбори, штампани обично, данас не делују, него су само 

негда деловали. Како се види од ..... одбора колико je укупно организовано 

данас делују само _____ a сви други, њих _____ не делују. Као мерило, који 

одбори делују узели смо примере задње две године 1925-1926-те. Из којих je 

места током ове две године дошло неколико прихода од одбора означили смо 

да ти одбори не делују. Да je то деловање код многих неозначених одбора 

веома малено, знаће сами одборници и чланови из тих места. 

Потребно би сада било да се обнове одбори Просвете у свим оним 

местима, где су постајали и где више задње две године не постоје. За ово би 

требали да узму инцијативу месни одбори у среским местима, где ти постоје. 

Ови би требали да организују скупштине у свим местима у срезу, где су према 

попису одбори постајали и где je рад њихов престао. Нема ли у коме срезу у 

среском месту одбора, дужност je да се распршени одбори обнове требали би 

да узму насе било негдашњи чланови одбора било сами чланови Просвете. У 

сваком случају одборе који су престали радити треба обновити, како би 

организација друштвена ојачала. 

Табела бр. _____ приказује стање повереника Просвете од оснутка 

Просвете. Ту су према округима и покрајинама наведена сва места у којима je 

за све време од оснутка Просвете имала Просвета своје поверенике. Према 

овоме Просвета je имала cвоје поверенике у _____ место и то у Босни и 

Херцеговини _____ и то Област сарајевска _____, Област мостарска _____, 

Област бањалучка _____, Област тузланска _____, Област бихаћка _____, 

Област травничка _____, Црна Гора _____, Далмација _____, Србија Северна 

_____, Србија Јужна са Старим Влахом _____, Хрватска са Ликом _____, 

Славонија и Срем _____, Бачка и Банат _____, Америка _____. 

Ha исти начин као и код одбора и овде су масним словом забележена 

места повереника, где се je задње две године бар нешто радило, из којих je 

места било прихода Просвети. Како се види број ових места je пуно мањи од 

других, где се налазе повереници Просвете, али који за задње две године не 

учинише ништа за Просвету. Ради обнове рада у овим местима требало би поћи 

истим путем као и код обнове Одбора. 

Главни инцијатори за овај рад требали би да буду одбори Просвете у 

среским местима, а ако ових нема одбори Просвете који делују у другим 

местима у срезу. Ако не би било могуће одржати свагде скупштину, могуће je 

свагде изнаћи једнога човека, заинтересовати га за Просвету, како би прикупио 

што више чланова. 



Ово би биле прве припреме, први радови за прославу 25-годишњице 

Просвете. Све што je Просвета до сада учинила, учинила je снагом своје 

организације. 

Ово треба обновити и учврстити, ако желимо, да Просвета могне и даље 

успешно деловати. 

                                                                                                                   

ОДБОРИ ПРОСВЕТЕ 

 

Бр. Место Основан 
Престао 

радити 
Обновљен 

Обновљен 

иза 

ослобо-

ђења 

Престао 

радити 

Поново 

обновљен 

1. 

Главни Одбор 

Просвете - 

Сарајево 

18.08.1902   17.11.1918   

2. Мостар 01.09.1902   16.03.1919   

3. Бањалука 01.09.1902   20.02.1919   

4. Љубиње 20.10.1902 09.02.1912 26.05.1913 23.03.1919 31.05.1921  

5. Гацко 10.11.1902   03.02.1919   

6. Приједор 24.11.1902   20.06.1919   

7. 
Босанска 

Градишка 
02.12.1902   07.03.1919 

  

8. Брчко 07.03.1904 31.05.1907 12.11.1909 02.02.1919   

9. Зеница 20.03.1904 31.05.1904 24.02.1908 29.05.1919   

10. Фоча 13.05.1904   09.05.1919   

11. Јајце 05.06.1904 31.06.1906 21.09.1908 24.03.1919   

12. Босански Нови 06.06.1904   24.02.1919   

13. Тузла 06.06.1904   07.03.1919   

14. Невесиње 27.06.1904   27.07.1919   

15. Бијељина 26.07.1904   04.08.1919 31.05.1924  

16. Требиње 31.08.1904   23.06.1919   

17. Високо 01.09.1904 31.06.1906 21.05.1909 09.09.1923   

18. 
Дрвар  

(Б. Петровац) 
09.07.1907 

  
23.02.1919 

  

19. 
Босанска 

Крупа 

01.01.1907   30.03.1919   

20. Тешањ 01.04.1907   27.01.1919   

21. 
Еминовци 

(Сански Мост) 
05.07.1907 31.05.1910 

    

22. Зворник 18.07.1907   30.03.1919 31.05.1923  

23. Бихаћ 02.10.1907   06.01.1919   

24. Сребреница 25.11.1907   28.09.1919   

25. 
Возућа 

(Маглај) 
30.11.1907 

  
08.02.1920 31.05.1923 

 

26. 
Бродац 

(Бијељина) 
10.03.1908 31.05.1912 08.04.1913 

   

27. 
Велика 

Рујишка 
10.03.1908 31.05.1911 06.01.1914 17.08.1919 31.05.1922 

 



(Крупа) 

28. Коњиц 20.04.1908   31.03.1919 31.05.1922  

29. 
Осиње 

(Тешањ) 

11.05.1908 11.07.1914     

30. Бос. Петровац 15.05.1908   29.12.1918   

31. 
Модрич 

(Градачац) 
16.05.1908 31.05.1912  11.02.1919 

  

32. 
Жупањац 

(Дувно) 
22.05.1908   27.07.1920 

  

33. Столац 01.06.1908   03.03.1919   

34. Лијевно 15.06.1908   19.03.1919   

35. 
Босанска 

Дубица 

24.06.1908   16.04.1919   

36. Бугојно 20.07.1908   08.12.1918   

37. 
Чапљина 

(Столац) 

07.09.1908   12.08.1919   

38. 

Лушци 

Паланка 

(Сански Мост) 

10.10.1908 01.07.1910  15.05.1919 31.05.1924 

 

39. Билећа 27.12.1908 25.02.1912 27.01.1914 22.02.1919 31.05.1925  

40. Чикаго 22.01.1909   01.08.1916   

41. Гламоч 08.03.1909   24.02.1919   

42. Вишеград 21.05.1909   30.12.1918   

43. 
Чечава Теслић 

(Тешањ) 
24.05.1909 31.05.1912 19.01.1914 

   

44. 
Тавна 

(Зворник) 

24.05.1909   15.08.1920 31.05.1925  

45. Факовићи  24.05.1909 31.03.1912     

46. Грачаница 07.06.1909   05.02.1920 31.05.1923  

47. Љубушки 14.06.1909   01.06.1919   

48. Власенице 08.07.1909 11.07.1914     

49. Травник 15.08.1909 31.05.1912  07.03.1919   

50. 
Козлук 

(Зворник) 

30.08.1909 19.11.1911  30.01.1919 31.05.1921  

51. 
Гојаковац 

(Дервента) 
14.09.1909 31.05.1912 

    

52. Дервента 19.10.1909   16.02.1919   

53. 
Прибој 

(Зворник) 

01.11.1909 31.05.1912  24.06.1919 31.05.1921  

54. 

Варцар Вакуф, 

сада Мркоњић 

Град 

01.11.1909 31.05.1910  05.10.1919 

  

55. Кључ 03.11.1909   19.02.1909   

56. 
Поребрице 

(Градачац) 
11.11.1909 31.05.1910 

    

57. Прњавор 15.11.1909 11.07.1914     

58. Сански Мост 15.11.1909   10.02.1919 31.05.1925  

59. Котор Варош 18.11.1909   03.03.1919 31.05.1925  

60. Прекаја 20.12.1909 31.05.1912     



(Гламоч) 

61. 
Јања 

(Бијељина) 

22.12.1909 30.01.1911 07.07.1913 06.01.1920 31.05.1926  

62. 
Подновље 

(Дервента) 
14.02.1910 31.05.1912  25.06.1919 

  

63. 
Мајевац 

(Дервента) 
14.02.1910 11.07.1914 

    

64. 
Дрињача 

(Зворник) 
16.05.1910 11.05.1911  05.08.1919 31.05.1921 

 

65. 
Трново 

(Сарајево) 
30.05.1910 31.02.1912 

    

66. 
Рујница 

(Цазин) 
30.05.1910 11.07.1914 

    

67. 
Раковац 

(Маглај) 
11.07.1910 27.11.1911 

    

68. 
Мачковац 

(Брчко) 
08.09.1910 31.05.1912 

    

69. Рогатица 20.09.1910   21.05.1920   

70. 
Соколац 

(Рогатица) 
26.09.1910 31.05.1912 

    

71. 
Купрес 

(Лијевно) 

10.10.1910 31.05.1912     

72. 
Б. Грахово 

(Лијевно) 
17.10.1910   09.06.1919 

  

73. Градачац 21.11.1910   01.06.1922   

74. 
Пале 

(Сарајево) 

14.01.1911 31.05.1912     

75. 

Герзово 

(Мркоњић 

Град) 

14.01.1911   08.08.1920 31.05.1922 

 

76. 
Рељево 

(Сарајево) 
30.01.1911 11.07.1914 

    

77. Цазин 02.02.1911   10.03.1919 31.05.1924  

78. Б. Костајница 17.05.1911   25.03.1919   

79. Хрге (Маглај) 15.06.1911 11.07.1914     

80. 
Блажуј 

(Сарајево) 
31.07.1911 31.05.1912  08.12.1922 

  

81. 
Платице 

(Гацко) 
06.08.1911 31.05.1912   

  

82. 
Нишић 

(Сарајево) 
29.08.1911 31.05.1912   

  

83. Бјут - Монтана 24.09.1911 11.07.1914     

84. 
Глоговац 

(Јајце) 
25.09.1911   05.03.1922  

 

85. 
Борика 

(Рогатица) 
02.10.1911 31.05.1912 21.05.1914 

   

86. 
Бијело Поље 

(Мостар) 
08.10.1911   10.05.1919 31.05.1923 

 

87. 
Јасеница 

(Тузла) 
09.10.1911 11.07.1914  

   



88. 
Ластва 

(Требиње) 
16.10.1911 11.07.1914 

    

89. 
Бољанић 

(Грачаница) 
14.01.1912   06.08.1919 31.05.1922 

 

90. 
Благај 

(Мостар) 
20.04.1912   08.05.1921  

 

91. 
Анаконда 

(Америка) 
05.05.1912    31.05.1924 

 

92. 
Забрђе 

(Бијељина) 
22.06.1912 11.07.1914 

    

93. 
Човић Поље 

(Брчко) 
29.07.1912 11.07.1914 

    

94. 
Драгаљевац 

(Бијељина) 
06.08.1912 11.07.1914 

    

95. Плива (Јајце) 02.09.1912 11.07.1914     

96. 
Окланд 

(Америка) 
30.09.1912 01.08.1914 01.09.1916  

  

97. 
Вршани 

(Бијељина) 
10.08.1913   01.04.1923 01.05.1924 

 

98. 
Пожарница 

(Тузла) 
30.09.1913 11.07.1914   

  

99. 
Књежине 

(Власенице) 
17.11.1913   22.05.1919 

  

100. 
Штрпци 

(Вишеград) 
21.11.1913 11.07.1914   

  

101. 
Рудо 

(Вишеград) 
23.11.1913   05.10.1919 31.05.1926 

 

102. Добој (Тешањ) 25.11.1913   20.11.1920   

103. 
Милићи 

(Власенице) 
30.11.1913   26.09.1921 31.05.1926  

104. 
Нови Град 

(Дервента) 
10.12.1913 11.07.1914     

105. 
Доња Дубица 

(Дервента) 
10.12.1913   22.12.1919 31.05.1923  

106. 
Б. Свињар 

(Прњавор) 
21.12.1913   28.10.1919 30.05.1922 30.10.1924 

107. 

Блашко -

Слатина 

(Бањалука) 

26.12.1913   22.11.1919 31.05.1921  

108. 

Пискавице - 

Ивањска 

(Бањалука) 

27.12.1913   01.12.1925 31.05.1926 

 

109. 
Добрљин 

(Б. Нови) 
30.12.1913   02.12.1921 31.05.1925 

 

110. 
Слобиња 

(Б. Нови) 
31.12.1913 11.07.1914 

    

111. 
Међеђа 

(Б. Дубица) 
05.01.1914 11.07.1914 

    

112. Дабар (Столац) 16.01.1914 11.07.1914     

113. Граб - Зупци 20.01.1914 11.07.1914     



114. 
Љубомир 

(Билећа) 
23.01.1914   15.02.1920 31.05.1925 

 

115. 
Фатница 

(Билећа) 
28.01.1914 11.07.1914    

 

116. 
Врањска 

(Билећа) 
29.01.1914 11.07.1914    

 

117. 
Добрићево 

(Билећа) 
30.01.1914   23.01.1920 31.05.1922 

 

118. 
Автовац 

(Гацко) 

02.02.1914

. 
  31.07.1920  

 

119. Врба (Гацко) 04.02.1914   31.08.1921 31.05.1923  

120. Степен (Гацко) 06.02.1914   02.02.1922 31.05.1923  

121. 
Кифино Село 

(Невесиње) 
07.02.1914 11.07.1914    

 

122. 
Чађавица 

(Б. Нови) 
13.04.1914   30.03.1919  

 

123. 
Ражљево 

(Брчко) 
20.04.1914   03.10.1921 31.05.1924 

 

124. 

Српска 

Граоска 

(Грачаница) 

03.05.1914 11.07.1914    

 

125. 
Самобор 

(Гацко) 
25.05.1914 11.07.1914    

 

126. 
Ст. Паул 

(Америка) 
01.09.1916 31.05.1921    

 

127. 
Ст. Луис 

(Америка) 
10.01.1916 31.05.1924    

 

128. 
Лос Ангелос 

(Америка) 
15.09.1916 03.05.1924    

 

129. 
Ред Леђ 

(Америка) 
25.09.1916 1920.    

 

130. 
Хан Пијесак 

(Власеница) 
12.02.1919 11.07.1914    

 

131. 
Добромани 

(Требиње) 
15.02.1916 31.05.1922    

 

132. Маглај 15.02.1919      

133. 
Дољани 

(Бихаћ) 
02.03.1919 31.05.1921     

134. 
Илиџа 

(Сарајево) 
30.03.1919      

135. 
Завидовић 

(Жепче) 
19.04.1919      

136. 
Никшић 

(Црна Гора) 
30.04.1919 31.05.1922     

137. 
Стројнице 

(Јајце) 
15.05.1919 31.05.1922     

138. 
Ман. Озрен 

(Грачаница) 
18.05.1919 31.05.1922     

139. 
Липље 

(Тешањ) 
23.05.1919      



140. 
Будимић Јапра 

(Сански Мост) 
29.05.1919 31.05.1922     

141. 
Ситница 

(Кључ) 
01.06.1919 31.05.1921     

142. 

Велика 

Кладуша 

(Цазин) 

02.06.1919      

143. 
Горанско 

(Црна Гора) 
09.06.1919      

144. 
Де Калб 

(Америка) 
1919. 31.05.1924     

145. 
Минеаполис 

(Америка) 
1919. 31.05.1923     

146. 
Хегвич 

(Америка) 
1919. 31.05.1920     

147. 
Разбој 

( Градишка) 
14.06.1919      

148. 
Скендер Вакуф 

(Котор Варош) 
15.06.1919 31.05.1921     

149. 
Глиница 

(Цазин) 
18.06.1919 31.05.1922     

150. 
Пурачић 

(Тузла) 
22.06.1919 31.05.1925     

151. 
Прибичић 

(Тешањ) 
28.06.1919 31.05.1922  

   

152. 
Подгорица 

(Црна Гора) 
17.08.1919 03.05.1924  

   

153. 
Какмуж 

(Грачаница) 
01.09.1919   

   

154. 
Пријебљези 

(Прњавор) 
11.09.1919 31.05.1922  

   

155. 
Мартинац 

(Прњавор) 
28.09.1919 31.05.1921 

    

156. 
В. Буковица 

(Тешањ) 
28.09.1919 31.05.1921 

    

157. 
Осјечани 

(Тешањ) 
26.10.1919 31.05.1921 

    

158. 
Клашнице 

(Бањалука) 
10.11.1919 31.05.1925    

 

159. 
Београд (Студ. 

Одбор) 
10.11.1919 31.05.1921 20.10.1925   

 

160. 
Илијаш 

(Сарајево) 
21.11.1919 31.05.1922    

 

161. 
Чардачани 

(Бањалука) 
21.11.1919 31.05.1921 21.12.1924  31.05.1925 

 

162. 
Габела 

(Столац) 
22.11.1919 31.05.1920 13.03.1923  31.05.1924 

 

163. 
Маглајани 

(Бањалука) 
20.12.1919 31.05.1921    

 



164. 
Б. Шамац 

(Градачац) 
08.01.1920     

 

165. 
Семизовац 

(Сарајево) 
11.01.1920 31.05.1924    

 

166. 
Загреб 

(Градски) 
22.01.1920     

 

167. 
Б. Кобаш 

(Дервента) 
22.01.1920 31.05.1924    

 

168. 
Пријепоље 

(Стари Влах) 
24.01.1920 31.05.1922    

 

169. 

Медна 

(Мркоњић 

Град) 

27.01.1920 31.05.1925    

 

170. 
Ножичко 

(Прњавор) 
27.01.1920 31.05.1924    

 

171. 
Прибој 

(Стари Влах) 
01.02.1920     

 

172. 
Тасовчићи 

(Столац) 
01.02.1920 31.05.1922    

 

173. 
Пребиловци 

(Столац) 
08.02.1920 31.05.1922    

 

174. 
Милошевац 

(Градачац) 
06.06.1922 31.05.1925    

 

175. 
Врановац 

(Дубица) 
29.02.1922 31.05.1926 

    

176. 
Загреб 

(Студентски) 
01.03.1922 

     

177. 

Српске 

Моравице 

(Прњавор) 

10.04.1922 31.05.1922 

    

178. 
Вареш 

(Високо) 
21.04.1920 31.05.1924 

    

179. 
Карловац 

(Хрватска) 
25.04.1922 31.05.1924 

    

180. 
Ходбине 

(Мостар) 
02.05.1922 31.05.1924 

    

181. Јабланица 30.05.1922 31.05.1923     

182. 
Шарл Сити 

(Америка) 
1920. 31.05.1922 

    

183. 

Гери - 

Индијана 

(Америка) 

1920. 31.05.1922 

    

184. 
Њујорк 

(Америка) 
1920.  

    

185. 
Ловел 

Аризона 
1920. 31.05.1921 

    

186. 
Самаревац 

(Градачац) 
08.06.1920 31.05.1922 

    

187. 
Бијело Поље 

(Стари Влах) 
09.06.1920 31.05.1921 

    



188. 
Стари Мајдан 

(Сански Мост) 
29.08.1920 31.05.1922 

    

189. 
Глина 

(Хрватска) 
29.09.1920 31.05.1922 

    

190. 
Петриња 

(Хрватска) 
29.09.1920 31.05.1922  

   

191. 
Пожега 

(Славонија) 
16.01.1921 31.05.1923  

   

192. 
Ламинци 

(Б. Градишка) 
27.01.1921 31.05.1924  

   

193. 
Б. Брод 

(Дервента) 
06.02.1921   

   

194. 
Пазарић 

(Сарајево) 
19.02.1921   

   

195. 
Близна 

(Подгорица) 
09.04.1921 31.05.1923  

   

196. 
Врбљани 

(Кључ) 
05.05.1921   

   

197. Крека (Тузла) 08.05.1921      

198. 
Чисхолм 

(Америка) 
1921. 31.05.1923 

    

199. 
Тенопах 

(Америка) 
1921. 31.05.1924 

    

200. 
Купертино 

(Америка) 
1921. 31.05.1923 

    

201. 
Пулман 

(Америка) 
1921. 31.05.1925 

    

202. 
Новаковићи 

(Црна Гора) 
27.06.1921 31.05.1923 

    

203. 
Наденићи 

(Гацко) 
03.07.1921  

    

204. Бреза (Високо) 03.07.1921 31.05.1923     

205. 
Казанци 

(Гацко) 
20.07.1921 31.05.1924 

    

206. 
Сан Педро 

(Америка) 
24.07.1921 31.05.1924 

    

207. 
Фојница 

(Невесиње) 
30.09.1921 31.05.1925 

    

208. 
Теслић 

(Тешањ) 
20.09.1921  

    

209. 
Риље 

(Невесиње) 
27.09.1921 31.05.1924 

    

210. 
Биоград 

(Невесиње) 
01.01.1922 31.05.1925 

    

211. 
Сплит 

(Далмација) 
26.01.1922  

    

212. Крстац (Гацко) 02.02.1922 31.05.1923     

213. 

Милошевац 

(Градачац) 

Одбор 

18.02.1922 31.05.1925 

    



земљорад. 

214. 
Крушевице 

(Бока) 
20.02.1922 31.05.1923 

    

215. 
Бенковац 

(Далмација) 
09.04.1922  

    

216. 
Нова Варош 

(Стари Влах) 
01.05.1922  

    

217. 
Шибеник 

(Далмација) 
29.04.1922  

    

218. 
Дужи 

(Требиње) 
14.05.1922 31.05.1924 

    

219. 
Међеђа 

(Вишеград) 
21.05.1922 31.05.1925 

    

220. Грачац (Лика) 28.05.1922      

221. 
Будимци 

(Славонија) 
02.07.1922 31.05.1923 

    

222. 
Доњи Вакуф 

(Травник) 
10.08.1922 31.05.1925 

    

223. 
Скрадин 

(Далмација) 
08.08.1922 31.05.1924 

    

224. Јуно (Америка) 21.08.1922      

225. 
Мртвице 

(Брчко) 
03.09.1922 31.05.1923 

    

226. 
В. Обарска 

(Бијељина) 
15.09.1922 31.05.1926 

    

227. 
Д. Чађавица 

(Брчко) 
27.09.1922 31.05.1924 

    

228. 
Бравско 

(Б. Петровац) 
28.09.1923 31.05.1924 

    

229. 
Обровац 

(Далмација) 
13.05.1923 31.05.1925 

    

230. 
Цетиње 

(Црна Гора) 
17.05.1923 31.05.1925 

    

231. 
Херцег Нови 

(Бока) 
22.05.1923 31.05.1926 

    

232. 
Завала 

(Љубиње) 
24.05.1923  

    

233. Дубровник 23.05.1923 31.05.1926     

234. 
Дрниш 

(Далмација) 
12.06.1923 31.05.1924 

    

235. 
Пљевље 

(Стари Влах) 
08.07.1923 31.05.1924 

    

236. 
Коренита 

(Брчко) 
18.08.1923 31.05.1924 

    

237. 
Смоковић 

(Далмација) 
23.10.1923 31.05.1924 

    

238. Врдник (Срем) 11.11.1923      

239. 
Пађине 

(Далмација) 
29.03.1924 31.05.1925 

    

240. Србобран 21.06.1924 31.05.1925     



(Бачка) 

241. Винковци 02.06.1924      

242. 
Горњи Рибник 

(Кључ) 
18.05.1924  

    

243. Прилеп 12.10.1924 31.05.1926     

244. Лопаре (Брчко) 26.10.1924 31.05.1925     

245. 
Лепеница 

(Прњавор) 

29.10.1924      

246. 
Јошавка 

(Бањалука) 

06.11.1924      

247. 
Скопље (Јужна 

Србија) 

08.11.1924 31.05.1926     

248. 
Џумајлије 

(Јужна Србија) 

13.12.1925      

249. 
Друговићи 

(Прњавор) 

13.06.1925      

 

 

ОДБОРИ ПРОСВЕТЕ 

 

Табела бр. 2. 

АНАКОНДА, Автовац. 

БАЊА-ЛУКА, Бос. Градишка, Брчкo, Бос. Нoви, Бијељина,  Бос. Крупа, 

Бихаћ, Бос. Петровац, Бос. Дубица, Бугојно, Билећа, Бос. Грахово, Бос. 

Костајница, Блажуј, Бијело-Поље, Бољанић, Благај, К/М. Бос. Свињар, Београд, 

Бос. Шамац, Бос. Кобаш, Бос. Брод, Бреза, Бенковац.  

Бродац, Бјут-Монтана, Борика, Блашко-Слатина, Будимић, Јапра, 

Близна, Биоград, Будимци, Бравско, Бијело-Поље (Стари Влах). 

ВИСОКО, Вишеград, Власенице, Врањска, Вел. Кладуша, Вареш, Вел. 

Обрска, Винковци. 

Возућа, Вел. Рујишка, Вршани, Врба, Вел. Буковица, Врановац, 

Врбљани, Врдник 

ГАЦКО, Гламоч, Глоговац, Горанско, Грачац, Горњи-Рибник. 

Грачаница, Гојаковац, Градачац, Герзово, Граб-Зупци, Глиница, Габела, 

Гери-Инд, Глина. 

ДРВАР, Дувно, Дервента, Дрињача, Добој, Добрљин, Доњи-Вакуф, 

Доња-Чађавица, Дубровник. 

Драгољевац, Доња-Дувица, Дабар, Добрићево, Добромани, Дољани, Де-

Калб, Дужи, Дрниш, Друговићи, 

ЂУНО (Јуно). 

ЕРЦЕГ-НОВИ, Еминовци. 

ЗЕНИЦА, Завидовићи, Загреб, (грађ. студ.), Загреб (студентски), Завала, 

Зворник. 

Забрђе. 

ИЛИЏА – Илијаш. 



ЈАЈЦЕ – Јања, Јасеница, Јабланица (Тузла), Јошавка. 

КЉУЧ, Котор-Варош, Кнежина, Клашнице, Крека, Коњиц, Козлук, 

Купрес, Кифино-Село, Какмуж, Карловац, Купертино, Казанци, Крстац, 

Крушевице, Коренито. 

ЛИЈЕВНО, Лепеница. 

Лушци-Паланка, Ластово, Лос-Ангелос, Липње, Ловел-Аризона, 

Ламинци, Лопаре. 

ЉУБИЊЕ, Љубушки Љубомир. 

МОСТАР, Модрич, Мркоњић Град, Маглај, Милошевац (земљ. задруга) 

Мајевац, Мачковац, Милићи, Међеђа, Минеаполис, Мартинац, Маглајани, 

Медна, Милошевац, Митровице, Међеђа (Вишеград). 

НЕВЕСИЊЕ, Наденићи, Нова Варош. 

Нишић (Сарајево) Нови-Град, Никшић, Ножичко, Новаковићи. 

ЊУЈОРК 

ОБРОВАЦ – Осиње, Окланд, Озрен, Осјечани 

ПРИЈЕДОР, Прибој, (Стари-Влах), Подновље, Пискавице, Пурачић, 

Пазарић, Прилеп. 

Поребрице, Прњавор, Прекаја, Пале, Платице, Плива, Пожарница, 

Прибинић, Подгорица, Пријебљези, Пријепоље, Прибој, Пребиловци, Петриња, 

Пожега, Пулман, Плевље, Пађине. 

РУЈНИЦЕ, Рогатица, Рудо, Разбој, Раковац,  Рељево, Ражљево, Ред-Леђ, 

Риље. 

САРАЈЕВО, Сребреница, Столац, Сански-Мост, Соколац, Стројице, 

Сплит. 

Слабиња, Степен, Срп. Грапска, Самобор, Ст. Паул, Ст. Луис, Ситница, 

Скендер-Вакуф, Семизовац, Срп. Моравице, Самаревац, Стари-Мајдан, Сан-

Педро, Скрадин, Смоковић, Србобран, Скопље. 

ТУЗЛА, Требиње, Тешањ, Травник, Теслић. 

Тавна, Трново, Тасовчићи, Тенопах. 

ФОЧА – Факовићи, Фатница, Фојница. 

ХАН-ПИЈЕСАК. Ходбина., Хрге, Хегвић. 

ЦЕТИЊЕ,   Цазин. 

ЧАПЉИНА, Чикаго, Чађавица,Чардачани,  

Чечава, Човић-Поље, Чисхалн. 

ЦУМАЈЛИЈА. 

ШИБЕНИК – Штрпци, Шарл-Сити. 

 

 

ПОВЕРЕНИЦИ  ПРОСВЕТЕ 

 

ОКРУГ САРАЈЕВСКИ. 

Срез Високо:  Илијаш, Какањ-Згошћа, Подлугови 

Вареш, Љубиња, Чевљановићи, 



Срез Вишегрaд :  Бијело-Брдо, Жлијеб. 

Варда, Вардиште, Влаховићи, Добрун, Мијаче, Ораховица. 

Срез Рогaтицa: Прача, Сјетлина, Месићи, Подградина. 

Срез Сaрaјево: Вучја-Лука, Кобиљ-До, Кошево, Пале, Рељево, Трново. 

Алипашин-Мост, Вогошта, Горња, Вогошта-Доња, Војковићи, Горња-

Просјека, Долац, Доња-Пресјеница, Забрђе, Јабланица, Калаузовићи, Которац, 

Кијево, Крбљице, Крива-Ријека, Лужани, Лукавица, Ледићи, Младице, Нишић, 

Мокро, Нахорево, Небочај, Осијек, Рјечица, Романија, Радовица, Ракова-Нога, 

Средње, Тарчин, Тординићи, Хаџићи, Црна Ријека, Шабанци. 

Срез  Фојнички: Бусовача и Кисељак. 

Срез Фочa: Калиновик, Челебић. 

Срез  Чајниче: Горажде. Заборак. 

ОКРУГ БАЊАЛУЧКИ: 

Срез  Бањалука:  Алексићи, Гомјеница, Кола, Слатина, Блашко, 

Вистрице, Бочац, Бошковићи, Добрња, Ивањска, Јаворани,   Јаружани, Крупа, 

Кoбатовци, Лакташи, Пискавице, Ребровац, Шљивно. 

Срез  Б. Дубица: Драксенић, Двориште, Јеловац, Међивође, Пуцари. 

Вијаковац, Брекиња, Лужани, Међеђа, Моштаница, Шкоључан, Читлук. 

Срез Б. Грaдишкa: Драгeљи, Кукуњи, Машићи, Романовци. 

Бос. Градишка, Јабланица, Косијерево, Крнете, Карашовци, Кабатовци, 

Милошево-Брдо, Предградци, Петрово-Село, Разбој, Рогаљи, Стопари. 

Срез Б. Нови: Сводна, Слабиња, Агићи, Ведовци, Деветци, Лешњани. 

Срез Дервентa: Винска, Дуго-Поље, Календаровци, Лужани, 

Лупљеница, Нови-Град, Оџак. 

Барице, Гнионице, Дервента, Датла, Костреж, Клакари, Которско, 

Лијешће, Мишковци, Осојци, Поље, Сочаница, Трестенци. 

Срез Котор-Варош: Влатковићи, Врбањци, Грабовица, Забрђе, Имљани, 

Котор-Варош, Крушево-Брдо, Масловаре, Ободник, Перчин, Радохово, 

Шкаљари, Шипраге. 

Срез Приједор:  Верићи, Драготиња, Козарац, Љубија, Јелићи, Јеловац, 

Ламовита, Мирковац, Марићка, Палачковци, Ракелићи, Срп. Волари. 

Срез Прњaвор: Брашеница, Прњавор, Поповићи, Поточани, Хрваћани, 

Штрпци, Шешковци, Бoс. Кобаш, Виочани, Гор. Смртићи, Кокори, Каљани. 

Срез Teшaњ: Блатина, Велика Буковица, Гојаковац, Комушина, 

Прибинић, Станари, Чечава. 

Бушлетићи (Добој), Блажевци, Витковци, Гор. Радња, Доња Радња, 

Остружња, Осиње-Планина, Појезна, Руданка, Церовица. 

ОКРУГ  БИХАЋКИ. 

Срез Бихaћ: Рипач. 

Врточе, Врета, Горјељац, Грмуша, Гојаковац, Гата, Грабеж, Дољани, 

Запољац, Липа, Лахово, Притека, Притови, Теочак, Угљевик, Хргари. 

Срез Б. Крупa:  Јасемица, Хашани. 



Бушевић, Бравско, Вел.Радић, Вел.Руишка, Врањски Радић, Глодина, 

Добро Село, Дубовик, Двориште, Збориште, Отока, Пученик, Субаја. 

Срез Б. Петровац: Буковача, Бјелај, Вођеница, Грмеч, Кулен-Вакуф, 

Крњеуша, Колунић, Оштрељ, Срнетица, Трубар. 

Бастаси, Брестовац, Вел.Цвијетић, Доњи-Унац, Дрнић, Јањила, Осредци, 

Потоци, Рашиновац, Роман-Ман, Сомољани. 

Срез Кључ : Соколово, Ситница, Вел. Пољана, Граци, Гор. Ратково, 

Доње-Ратково, Копјеница, Превија, Сеница. 

Срез С. Мост:  Будимић-Јапра, Мајкић-Јапра, Стари-Мајдан, Томине. 

Адраповци, Добрун, Еминовци, Јелашиновци, Липник, Мала-Рујишка, 

Оштра-Лука. 

Срез Цазин: Глинице. 

Врело, Пишталине, Рујнице. 

ОКРУГ МОСТАРСКИ.Срез Билећa: Билећа, Бавци, Врањска, Дивин, 

Моско, Плана, Фатнице. 

Звјерина, Добрићево, Љубомир, Мека-Груда. 

Срез Гацко: Бoдижиштa, Bpaткoвићи, Bpтли, Жeљeвицa, Изrоpи, 

Јасеник, Корита, Срђевићи, Улиње, Чемерно, Шипачно. 

Срез Коњиц : Коњиц, Брадина, Јабланица. 

Бијела, Борци, Главатичево, Острожац. 

Срез Љубиње: Неум-Кула, Поцрње, Струјићи. 

Влаховићи, Драчево, Жегуља, Убоско. 

Срез Љубушки :  Клобук, Посушје. 

Срез Мостaр: Бачевићи, Житомислић, Жељуша, Пијесци, Потоци, 

Преграђани,  Равни, Ровчићи, Раштани, Хум, Широки-Бријег. 

Срез Невесиње:  Биоград, Зови-До, Лукавац, Улог, Бјељина, Бијења, 

Гребак, Драмашево, Залом, Крушевљани, Оџак-Раст. 

Срез Столaц:  Дабар-Поље, Драчево, Домановићи, Опничићи, 

Пребиловци. 

Берковићи, Гор. Храсно, Доњи Поплат, Доње Храсно, Ротимље, 

Тријебањ, Тасовчићи. 

Срез Требиње:  Јасеница, Крушевице, Луг. 

Бобани, Добромани, Жупа, Зупци, Загори, Јасен, Куртовићи,   

Крушевљани, Месари-Луг, Месари-Кочела, Мрконићи, Мичајевићи, Орах, 

Пољице, Суторина, Усколље, Чичево. 

ОКРУГ ТРАВНИЧКИ: 

Срез Бугојно:  Гор. Вакуф,Чипулић, 

Благај, Главице, Доњи Вакуф, Доње Буковско, Доњи Малован, Зијамет, 

Јагодићи, Сковци. 

Срез Гламоч: Видово-Село, Вагањ, Вел. Жупа, 3ајаруге, Камен, 

Лесковци,  Мокроноге, Мрђе, Преодац, Подић, Рори, Старо-Село, Црни-Влах. 

Срез Дувно: 

Срез Жепче: Жепче. 



Срез 3еница: 

Срез  Јајце:  Волари, Грабавица, Драгнић, Доњи Мујџићи, Језеро, 

Миниште, Пецка, Прибељци, Трново, Црепањска, Шипово, Шединци. 

Срез Ливно:  Купрес, 

Видовићи, Врбица, Гор. Вуковско, Губин, Зебе, Маринковци,       

Малешевци, Мрчај, Обљој, Пећи, Печенци, Расановци, Тишковац, Угерци, 

Црни-Луг. 

Срез Мркоњић-Град: Билајац, Густоваре, Герско. 

Срез Прозор: Прозор.  Рама. 

Срез Травник: Гостиљ. 

ОКРУГ ТУЗЛАНСКИ: 

Срез Бијељина: Амајлије, Бијељина, Вршани, Загони, Јаховац, 

Црњелово, Тутњевац. 

Бродац-Горњи, Ћатковић, Бобетно-Брдо, Батар, Богутово-Село, Балатун, 

Вилени-Село, Глоговац, Горњи-Драгоњевац, Дворови, Даздарево, Доњи-

Вродац, Доња-Чађавица, Модрани, Међаши, Оборска, Обриња, Попови, 

Питерци, Сухо-Поље, Свињаревац, Тур. Јањари, Угљевић, Чађавица, Ченгићи. 

Срез Брчки: Брезово-Поље, Ражљево, Бијела, Брка, Батковићи, Буквик, 

Вучиловац, Вајеви, Доњи-Жабор, Копаница, Коренита, Крепшић, Лончари, 

Миросавци, Мртвице, Марковац, Сандићи, Човић-Поље, 

Срез Власенице: Папрача. 

Једемићи, Крам, Краљево-Поље, Ловница, Мало-Поље, Осмаци,           

Стрмница, Цикота. 

Срез Градaчац:  Брвник, Врњак, Горња-Толиса, Горњи-Жабар, Горњи-

Скугрић, Зелиње, Кречаме, Копривња, Леденице, Слатина, Срп. Срнице, 

Самаревац, Толина, Турић, Црквине. 

Срез   Грачаница:  Бoљaнић, Baсиљeвци, Гpaчaницa, Koжyxe, Kpтoв, 

Какмуж, Крстова, Озрен, Порачина, Петрово-Село, Пелов-Бријег, Скиповац, 

Сочковац. 

Срез Зворник:  Зворник, Срп. Трнова. 

Баљковица, Витиница, Гуштери, Доњи-Паљковци, Дрињача, Ђевање, 

Зелиње, Јадран, Калесија, Коракаја, Китовница, Кусоња, Лијешан, Поточани, 

Рашево, Рачевић, Ројчевић, Скочић, Снагова, Тршић, Табанци, Тобут, Цапарде, 

Челопек. 

Срез Кладањ: Кладањ. 

Срез Мaглaј:  Баре, Бучје, Вуковине, Васовине, Васићи, Возуча, 

Врачевац, Гор, Пакленица, Гаре, Доња-Пакленица, Јежеваче, Јеличићи, Јелав, 

Лозна, Миљевићи, Наранчићи, Орахови, Осојница, Предражићи, Стријежице, 

Тумаре, Трбук, Хрге, Шетићи. 

Срез Сребреница: Кравица, Скелани, Височник, Жљебци, Обод, Полом, 

Топлица, Црквице. 

Срез Тузлa: Букиње, Калесија, Пожарница. 



Гop. Бријесница, Доња-Бријесница, Карачић, Луковац, Милино-Село, 

Марина-Глава, Мичијевићи, Обудовац, Петерци, Смолуча, Сижје, Трштенци, 

Тумаре,Трњаци. 

Црна-Гора: Бољевић, Грахово, Улцињ. 

Бокровићи, Боан, Буковица, Верани, Баљевић, Врела, (Жабљак), 

Велимље, Гор. Поље (Никшић), Голија, Горанско, Гор. Рудине (Никшић), 

Данилов-Град, Дужи (Шавник), Жупа Никшића, Жабљак, Колашин, Љуботињ, 

Ријека Црнојевић) Новаковићи, Његуши, Пишче, (Шавник), Полимље, 

(Андријевица) Риданка (Жабљак), Стари Бар, Стабна (Горанско), Тепци 

(Жабљак), Црквице (Горанско), Чеко, Шавник. 

Далмација: Брибир (Ђевско), Врлика, Жегар, Имотски, Книн, Кистање, 

Метковић, 

Брочанац (Книн), Бјелина (Кистање, Бискупија (Книн), Врбник (Книн), 

Врпоље (Книн), Грохоте (Оток Шолта), Груж, Голубић (Книн), Добропаључ 

(Ђеврско) Ђеврске, Ислам, Јагодиња (Бенковац), Кољани (Врлика), Кула-

Атлагића, Лишани (Бенковац), Отишће (Врлика) Оћестово (Книн), Пловно 

(Книн), Полаче (Книн), Радучић (Книн), Стрмнице (Книн), Смиљчић, Тепљуви 

(Дрниш). 

Бокa: Крушевице, Котор, Кривошије, Поди, Рисан. 

Бијела, Будва, Грахово, Главати (Грбаљ), Градиште, Драгаљ (Рисан), 

Ђемовић, Забрђе, Зеленика, Камен, Клинци, Кути, Кумбор, Каменари, Доње-

Леденице, Маина-Горња, Мишићи, Мојдеж, Мокриње, Петровац, Праскавци, 

Пријеради, Радовићи, Ражевић, Ратишевина, Росе, Ратишево, Топло, Унирине. 

Србија: Београд, Басти (Крупана) Бабушкинци (Пирот), Бела-Црква 

(Крушево), Вел. Поповић, Врање, Ваљево, Галичник, Драгињац, (Лозница) 

Жучка (Крушево), Јагодина, Крагујевац, Лесковац, Љубовија, Острини 

(Крушево), Пасјача (Ниш), Скупљен, Словиња (Цари брод), Трешњевица 

(Јагодина) Трстеник, Цариброд,  Шабац. 

Јужна Србијa:  Битољ, Приштина. 

Берово, Брод (Призрен), Вел. Хоџа (Призрен), Вучитрн, Гостивар; 

Дебар, Качаник, Лисичје (Велес), Љубодраг (Куманово), Крушево 

(Јединковац), Призрен, Охрид, Пећ, Прилеп, Радовиште, Село-Ново 

(Струмица) Тетово, Урошевац, Чичево, Доње (Весел) Штип. 

Стари Влах: Вучје, Бања, Манастир, Нови Пазар, Повин-Поље, Сјенице, 

Шаховићи, (Бијело Поље). 

Хрватска: Госпић, Дарувар. 

Водоточ (Огулин), Вргин-Мост, Врховине, Војнић (Карловац), Вељун 

(Слуњ) Гор. Дубрава (Огулин), Глина, Градишка, Добротин, (Двор), Дубица, 

Двор, Доње-Будочко (Карловац) Јасеновац, Копривица, Крстиња, Крњак, 

Небљуси, Новосељани, Окучани, Оточац, Петриња, Пакрац, Плашко, Скакавац, 

Стари-Пазар, Топуско, Хрв. Костајница, Шушиловић, Шкоре. 

СЛАВОНИЈА И СРЕМ:  Буђеновци, Ириг. Стара-Позаћа и Сухо-Поље. 



Бановци (Шид), Бечмен, Ботајница, Будимци, Вуковар, Градина, 

Дарувар, Даљ, Јазак, Јамена (Шид), Краљевци (Рума), Кленак, Лежимир, Мала 

Ремеза, Осијек, Привина-Глава, (Шид), Погановац, Рума, Срем-Вача, 

Славонски Брод, Шид, Шиљам (Срем. Митровица), Черевић. 

Бaнaт: Баваниште, Велика Кикинда, Велики-Бечкерек, Велики Гај 

(Вршац), Велики Шилун, Елимир, Жарковац, Камана, Парта, Сухо-Поље 

(Елимир) Стари Бечеј, Срп. Црна. 

Бaчкa: Сомбор, Суботица. 

Бачко-Градиште, Бачка Топола, Мали Иђош, Пригр (Св. Иван), Ст. 

Моравице, Чуруг. 

Иностранство: Беч, Брно, Праг, Петроград, Прибрам, Тријест. 

 
 

ТЕЧАЈЕВИ ЗА НЕПИСМЕНЕ. 

 

a) Свршени течајеви. 

 

У Гласнику од октобра о.г. забележили смо да je у овој друштвеној 

години завршен један течај за неписмене под надзором Просвете. За задња два 

месеца, до 15. XII 1926. завршен je још течај у Сјетлини. 

2.) Сјетлина, срез Рогатица, течај организовао г. Цвјетко Бобаревић, 

учитељ. Са успехом свршило 79 ученика. 

б.) Течајеви још не довршени и у организовању. 

Да организују течајеве за неписмене јавише се Просвети и затражише 

букваре: 

Б. Лука:  г. Ђорђе Димитријевић, буквара 20. 

Кључ: г. Ђуро Млађеновић, буквара 25. Кожухе: г. Марија Жиличко, 

учитељица, буквара 25, Вацетин: г. Салих Дурић, учитељ, буквара 65, Дo6oj:  

Управа Народне основне школе, буквара 35, Довлићи (Требевић): г. Ловро И. 

Шперац, учитељ, 35 буквара, Бања-Лука, Жупанијска област, буквара 150, 

Сарајево: Државна школа за сеоске домаћице, буквара 69, Козаруша: г. 

Мухарем Миџић, учитељ, буквара 60, Еминовци: г. Анка Вулетић, учитељица, 

буквара 50, Календеровци: г. Милка Петровић, учитељица, буквара 67, 

Бушевић: г. Душан В. Алексић, учитељ, буквара 35, Међеђа: Управа Народне 

основне школе, буквара 30, Б. Нови: г. Ђуро Модец, буквара 30. 

Буквари послани војсци: Сарајево: Школа резервних официра, буквара 

50, Марибор: 2. батерија 4. хаубичког дивизиона, буквара 75, Никшић: 12 чета 

29 пеш. пука, буквара 80. Књижара и приватно буквара 70. 
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OSNIVANJE I PRAVILA LOWN TENNIS CLUB-A 

U BANJALUCI 1907. GODINE 
 

 

Sažetak: Igranje tenisa je rekreativni sport na otvorenom prostoru koji je 

popularan širom svijeta. Ovaj je sport u prošlosti bio privilegija bogatijih graĊana, 

koji su se uĉlanjivali u teniske klubove i igrali tenis u skladu sa pravilima kluba. 

Poĉetkom dvadesetog stoljeća jedan tenis klub je osnovan i u Banjaluci pod nazivom 

Lawn Tennis Club in Banjaluka, Klub za igranje tenisa na travi. U prilogu donosimo 

napomene o prilikama u Banjaluci u periodu osnivanja Tenis kluba i integralni tekst 

Pravila Kluba.   

 

Ključne riječi: Banjaluka, tenis, tenis klub, Statuten Lawn Tennis Club in 

Banjaluka  

 

 

Uvod 

 

Tenis je rekreativna igra lopticom koja se igrala još u starom Egiptu, a bila je  

poznata i u staroj Grĉkoj. U Evropi je ova igra stekla veliku popularnost tokom XVI i 

XVII stoljeća, naroĉito  u Francuskoj, gdje su ovu igru prihvatili pripadnici 

plemićkog staleža pa i sam francuski kralj, po kojem je igra nazivana rojal tennis – 

kraljevski tenis. Ova se igra  u poĉetku  igrala u dvoranama, a tek u XIX stoljeću 

tenis se igra na  otvorenim travnatim terenima. Tennis na travi (Lawn tennis) je 

rekreativna igra lopticom i reketom na travnatim terenima, a poznat je i pod nazivom 

klasiĉni tenis. 

Kad je igra iz dvorana prenesena na otvorene  travnate prostore sredinom 

XIX stoljeća,  došlo je i do osnivanja prvih teniskih klubova. Sada su loptice 

pravljene od gume, što je omogućavalo dovoljnu mekoću kako se trava igranjem na 

terenu ne bi oštetila. 

Od  XIX stoljeća su redovno organizirani teniski turniri, a prvi  je organiziran 

u Wimbldonu kod Londona (Engleska) 1875. godine. Ovom turniru je prisustvovalo 

oko 200 posmatraĉa, a u igri su uĉestvovala 22 igraĉa.
1
 

Redovno organiziranje teniskih turnira dovelo je do šire popularnosti ovog 

sporta koji nije iziskivao velika ulaganja. Sve što je bilo potrebno za igru bila je 

                                                           
1
 [ www znanje.org/i/i26/06iv1117/ISTORIJA%20TENI ( 28.1.2010 ) ] 



ravna travnata podloga i odgovarajuća oprema, reketi i loptice. Ipak su teniski tereni i 

igranje tenisa bili prepoznatljivi samo u velikim gradovima i bili su privilegija 

bogatijih  graĊana. 

Iako su klubovi za igru tenisa na travi tokom druge polovine XIX stoljeća 

formirani u skoro svim evropskim gradovima, u Banjaluci je Lawn Tennis Club 

osnovan tek 1907. godine. 

Koliko je klub imao ĉlanova i kako je dugo djelovao iz dostupnih izvora se 

nije moglo utvrditi. Saĉuvana su samo Pravila Kluba koja su usvojena na osnivaĉkoj 

skupštini održanoj u Banjaluci 7. augusta 1907. godine. 

 

 

Banjaluka početkom XX stoljeća  

  

Banjaluka se zahvaljujući povoljnom geografskom položaju razvila u 

administrativni i kulturni centar Bosanske Krajine još u vrijeme osmanske vladavine. 

U periodu austrougarske okupacije (1878–1918) Banjaluka je, kao i mnogi drugi 

bosanskohercegovaĉki gradovi, doživjela velike promjene.
2
 U ovom periodu 

Banjaluka je izrasla u znaĉajan trgovaĉki i zanatski centar u kojem su se stanovnici iz 

obližnjih gradskih i seoskih naselja snabdijevali evropskom manufakturnom i 

kolonijalnom robom.
3
 

Veliki doprinos razvoju  Banjaluke dali su i doseljeni stanovnici iz svih 

država Austrougarske carevine, a najviše iz Austrije i MaĊarske.
4
 Stranci, meĊu 

kojima je bilo dosta vojnog oficirskog kadra, bili su pokretaĉi osnivanja i redovni 

ĉlanovi raznih sportskih društava, koje je domaće stanovništvo sporo prihvaćalo kao 

i sve druge tekovine moderne civilizacije, a naroĉito nove sportske igre. 

Za osnivanje svakog društva, pa i sportskog, u periodu austrougarske uprave   

trebalo je dobiti  dozvolu od nadležne vlasti, ali to nije smetalo stanovnicima 

                                                           
2
 Prema Bosanskom glasniku, u Banjaluci su se nalazila sjedišta Okružnog i sreskih ureda (gradskog i 

seoskog sreza), Okružni i Sreski sud, Financijska uprava, Brigadno zapovjedništvo, Direkcija vojne 

željeznice Banjaluka – Dobrljin, Garnizonski sud, vojna bolnica, vojniĉki poštanski i telegrafski uredi 

i još neke vojne ustanove (za popunu, snabdijevanje, graĊevinarstvo). Tu se nalazilo sjedište srpsko-

pravoslavnog mitropolita, katoliĉkog biskupa i islamskog muftije; 32 džamije, 2 pravoslavne i 2 

katoliĉke crkve, 2  jevrejska hrama (sefardski i aškenaski), evangelistiĉka crkva, zatim samostan 

trapista "Marija Zvijezda", samostan milosrdnih sestara, franjevaĉki samostan Petriĉevac; škole: 

osmorazredna Velika realna gimnazija, Trgovaĉka škola, Viša djevojaĉka škola, 4 medrese, 3 opšte 

osnovne djeĉaĉke škole (od toga jedna muslimanska ruždija s poduĉavanjem u orijentalnim jezicima), 

2 opšte osnovne djevojaĉke škole, 18 mekteba, 1 srpsko-pravoslavna osnovna škola, 1 osnovna škola 

sestara milosrdnica, Osnovna škola sestara Dragocjene Krvi, djevojaĉki konvikt milosrdnica u 

Nazaretu. (Bosnischer Bote, 1914, str. 371–377)  
3
 Hadžibegović, Ilijas, Bosanskohercegovački gradovi na razmeĎu 19. i 20. stoljeća, str. 215. 

4
 U Banjaluci je prema popisu iz  1895. godine  živjelo 1.835 stranaca, a po  popisu iz 1910.  bilo ih je 

2.346. 



Banjaluke da osnuju brojna društva,
5
 meĊu kojima je 1907. osnovan i Lawn Tennis 

Club. 

 

 

Osnivanje Lawn Tennis Club-a u Banjaluci 

 

MeĊu arhivskim spisima koji su nastali u radu Zemaljske vlade za Bosnu i 

Hercegovinu (1878–1918) u seriji općih spisa pod šifrom koja se odnosi na 

odobrenje pravila raznih društava arhiviran je i predmet o osnivanju sportskog 

društva u Banjaluci, Lawn Tennis Club-a.
6
  U predmetu se nalaze se sljedeći spisi: 

o Popunjen formular – zahtjev za osnivanje tenis kluba, dostavljen Upravi 

grada   Banjaluka 7. jula 1907. godine. Formular je potpisao službenik Miloš 

Komadina;
7
 

o Pravila Kluba, Statuten Lawn Tennis Club in Banjaluka, usvojena na  

Osnivaĉkoj skupštini održanoj u Banjaluci 7. augusta 1907. godine; 

o Službeni dopis na kojem je samo zabilješka Huga Kuĉere, civilnog adlatusa u 

Zemaljskoj vladi, datirana 20. augusta, u kojoj se samo navodi da je 

Zajedničko ministarstvo financija primilo k znanju bez primjedbi obavijest o 

osnivanju Lawn Tennis Club-a in Banjaluka;
8
 

o Ured grada Banjaluka je 25. augusta 1907. godine dopisom br. 10593 

obavijestio Zemaljsku vladu da je 7. augusta u Banjaluci održana osnivaĉka 

skupština na kojoj je osnovano sportsko društvo za njegovanje teniske igre 

pod nazivom Lawn Tennis Club. Na skupštini su usvojena Pravila Kluba koja 

se dostavljaju na uvid i odobrenje. Ne dopisu je napomena da je Okružna 

oblast Banjaluka sa osnivanjem novog društva upoznata i saglasna; 

o Zemaljska vlada je Uredu grada Banjaluka 3. oktobra 1907. dostavila 

odobrena i ovjerena Pravila Kluba koja su usvojena na osnivaĉkoj skupštini 

7. augusta 1907. godine. 

U Lawn Tennis Club u Banjaluci su se uglavnom uĉlanjivali doseljenici, 

strani  ĉinovnici i strani radnici. MeĊu ĉlanovima Kluba bilo je, istina malo, i 

banjaluĉkih gimnazijalaca. Dr Aleksandar Erich je u banjaluĉkoj Gimnaziji u periodu 

od 1900. do 1910. godine predavao gimnastiku (uz predmete: matematika, fizika, 

                                                           
5
 U Banjaluci su osnivana razliĉita društva, od kulturno-prosvjetnih do sportskih. Osnivali su ih 

domaći ljudi i stranci. Djelovala su i mješovita, tzv. interkonfesionalna društva, otvorena pripadnicima 

svih konfesija i nacija. 
6
 Arhiv Bosne i Hercegovine (ABiH); Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu (ZV) br. 94525, 

19/174–1907.  
7
 Miloš Komadina je od 1880. do 1918. godine radio kao inženjer graĊevine u GraĊevinskom 

odjeljenju Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu. Bio je projektant mostova i odgovorna osoba 

(nadinženjer) pri okružnim oblastima u Mostaru, Travniku i Banjaluci. U Banjaluci je radio od 31. 

maja 1905. do 1. marta 1909. godine. Rodio se 4. septembra 1856. u Rastatu, Veliko vojvodstvo 

Baden. Studirao je u Cirihu i Beĉu, gdje  je završio Visoku tehniĉku školu. (ABH, Zbirka personalnih 

dosijea) 
8
 ABiH, ZV šifra 19/174/2-1907  



hemija, historija). On se svestrano zalagao za razvoj gimnastike meĊu banjaluĉkim 

gimnazijalcima, a naroĉito za populariziranje tenisa. Njegovom zaslugom su se 

banjaluĉki gimnazijalci uĉlanjivali u Lawn Tennis Club. Aleksandar Erich je i sam 

bio svestrani sportista i redovno je igrao tenis.
9
 

U izvještaju Gimnazije u Banjaluci za školsku 1910/1911 godinu se, izmeĊu 

ostalog, navodi : "Osim redovitih gimnastiĉkih vježbi, koje je zavodska mladež za 

lijepih dana u školskom dvorištu obavljala, igrali su Ċaci na banjaluĉkom polju 

nogometa i to: IIa i IIIb dva puta, a V i VII razred osam puta. Lawn-Tennis-a igrali 

su neki Ċaci VII i VIII razreda ..."
10

 

Dostupna arhivska graĊa ne pruža nam podatke na osnovu kojih bismo mogli 

saznati koliko je ĉlanova bilo uĉlanjeno u Klub, pa ne možemo znati socijalni, 

starosni i polni sastav njegovog ĉlanstva. Jedino što pouzdano znamo to su saĉuvana 

Pravila (statut) Kluba koja su usvojena na osnivaĉkoj skupštini održanoj 7. augusta 

1907. godine.  

 

Lawn Tennis Club in Banjaluka 

 

Statuten 

       

1. 

Naziv:  Lawn Tennis Club in Banjaluka 

 

2. 

Ciljevi Kluba: Njegovanje i unapreĊenje teniske igre na travi, izgradnja i 

ureĊenje prostora za igru, sa iskljuĉenjem svake politiĉke namjere.
11

 

 

3. 

Članovi:  a) utemeljitelji   b) igraĉi   c) pomagaĉi (podupiraĉi) 

                                                           
9
 Jelena, Dopuda, Fizička kultura u školama Bosne i Hercegovine od prvih početaka do 1918. godine, 

Sarajevo 1974, str. 84. 

Za  dr Aleksandra Ericha J. Dopuda je u napomenama ovog rada navela da je roĊen u Zagrebu 1868. i 

da je položio dva doktorata: na Univerzitetu u Giessenu (1899) i u Budimpešti (1900). Na 

Zagrebaĉkom sveuĉilištu je studirao geografiju, fiziku, hemiju (1902). Službovao je u Trgovaĉkoj 

školi u Bihaću, u Velikoj gimnaziji u Sarajevu, u Velikoj realci u Banjaluci i u Tehniĉkoj školi u 

Zagrebu. Penzioniran je 1930. godine. Bio je i glavni sanitarni inspektor i ekspert za industriju i 

rudarstvo u Bosni i Hercegovini. Osim predmeta svoje struke, u Banjaluci je predavao i gimnastiku i 

uĉio Ċake tenisu. I sam je bio dobar sportista, igrao tenis, bio takmiĉar u biciklizmu. Umro je u 

Zagrebu 1945. godine. Mnogo se zauzimao za školsku fiziĉku kulturu. Inaĉe, bio je svestrano kulturan 

ĉovjek. (str. 162–163) 
10

 Jelena, Dopuda, Fizička kultura u školama Bosne i Hercegovine od prvih početaka do 1918. godine, 

str. 85. 
11

 Statut je mašinski otipkan, na njemaĉkom jeziku, a dopune su rukom dopisane, crvenom tintom. U 

tekstu su sve dopune podvuĉene.  



Ĉlanovi Kluba mogu biti stanovnici Bosne i Hercegovine 

(bosanskohercegovaĉki pripadnici), pripadnici Austrije, Ugarske i stranci, 

austrougarski podanici koji borave u gradu. 

 

4. 

Članstvo: U Klub se prijavljuje pismenim putem a o uĉlanjenju odluĉuje 

komisija. 

 

5. 

Utemeljitelji: Utemeljitelj Kluba je onaj ĉlan koji prilikom uĉlanjenja priloži 

50 kruna (K)
12

 i dalje nastavi redovno plaćati mjeseĉnu ĉlanarinu. 

     

6. 

Gosti: Kao gosti smatraju se osobe koje su u Banjaluci u prolazu. 

 

7. 

Mjesečna članarina: 

a) nadoknada za mjesece u kojima se igra tenis je 3 K, a u zimskim 

mjesecima 1 K 

b) podupiraĉi: 1 K 

c) gosti koji duže od jedne sedmice koriste teren za igru plaćaju 3 K. 

 

8. 

Nadoknada za učlanjenje:  Prilikom uĉlanjenja u Klub plaćaju se nadoknade: 

1. igraĉi  a) pojedinaĉno uĉlanjenje 10 K, familija 15 K 

2. podupiraĉi i pojedinaĉno i kao familija plaćaju 5 K 

 

9. 

Sve se odluke donose na glavnim skupštinama. Skupštinu saĉinjavaju svi 

ĉlanovi Kluba 

 

10. 

Nadoknada za igru: Za svaki set igraĉ dobije kupone za igru. 100 kupona je 4 

K odnosno jedan set 5 helera
13

 

 

                                                           
12

 U periodu austrougarske uprave do 1892. bile su u opticaju dvije novĉane jedinice približne 

vrijednosti, austrijska kruna i maĊarska forinta/florin. Nakon unifikacije novĉanog sustava, 1892. 

godine, kao jedinstvena novĉana jedinica prihvaćena je austrijska kruna, ali je forinta zadržana još 

nekoliko godina i imala je istu vrijednost na ĉitavom podruĉju Austro-Ugarske.  Jedna kruna vrijedila 

je 0,304 gr zlata finoće 900/1000.  (Jusuf Mulić, Papirni novac na tlu Bosne i Hercegovine od 1918. 

do danas, Sarajevo 2000) 
13

 1 kruna = 100 helera ili filira /fl    



11. 

Prava i obaveze članova: 

a) svaki ĉlan kluba ima mjesto i pravo glasa na skupštini te aktivno i pasivno 

pravo prilikom glasanja;  

b) svaki redovni ĉlan kao i gosti koriste teren Kluba, rekvizite za igru i nakon 

završene igre obavezni su ostaviti sve uredno; 

c) o statusu ĉlana kao gosta odluĉuje komisija prema ĉl. 6 Statuta; 

d) ĉlanovi su obavezni da mjeseĉnu ĉlanarinu uplate do 1. svakog mjeseca za 

protekli mjesec kao i nadoknadu za korištenje igrališta. 

 

12. 

Istupanje iz članstva: 

1. istupanje slobodnom voljom. O odluci treba obavijestiti komisiju 

2. ako se to odluĉi (izglasa) na glavnoj skupštini 

3. ako ĉlan odsustvuje više od dva mjeseca     

 

13. 

Glavna skupština: Svake godine poĉetkom sezone igranja saziva se glavna 

skupština na kojoj se razmatra i utvrĊuje budžet. 

Zakljuĉci ove skupštine kao i ostalih skupština se usvajaju ako za njih glasa 

većina prisutnih ĉlanova. 

Na kraju  sezone igranja saziva se još jedna skupština na kojoj se podnosi 

godišnji izvještaj kao i planovi za narednu sezonu. 

Osim ove dvije glavne skupštine, može se sazvati i skupština na zahtjev 

najmanje 6 ĉlanova Kluba. 

Dnevni red glavne skupštine se utvrĊuje prilikom njenog sazivanja tako da 

svaki ĉlan može slobodno predlagati ono što želi. 

Generalnu skupštinu saziva predsjednik najmanje 8 dana prije njenog 

zasjedanja. 

Upravu čine: predsjednik, dva dopredsjednika, zapisniĉar, blagajnik, dva 

igraĉa i dva revizora  

Dužnosti i obaveze uprave su: Predsjednik predstavlja Klub u javnosti, saziva 

i vodi glavne skupštine i prati izvršenje zakljuĉaka sa skupštine.  

U odsutnosti predsjednika njegova prava i dužnosti prelaze na 

dopredsjednika.  

Zapisniĉar vodi osnovnu knjigu, knjigu zapisnika i, naroĉito, evidenciju o 

imovini Kluba. 

Klupski blagajnik prihode od ĉlanarine vodi u zasebnoj knjizi, a predsjednik 

ima pravo stalnog uvida. 

Pripremni igraĉi i njihovi predstavnici moraju urediti mjesto za igru i 

obezbijediti  rekvizite i urediti raspored igranja. 

Revizori su obavezani godišnje pregledati raĉune i evidenciju o imovini. 

 



14. 

Komisije: Komisije se sastaju po pozivu predsjednika Kluba. O njihovim  

zakljuĉcima  se raspravlja u prisustvu najmanje 5 ĉlanova. 

Svi prijedlozi iznose se na razmatranje i o njima se odluĉuje glasanjem.   

Komisije razmatraju i predlažu planove, predlažu dnevne redove za generalne 

skupštine, pišu godišnje izvještaje i obavljaju ostale poslove za napredak Kluba. 

Pravila Kluba se mogu usvajati samo na glavnoj skupštini . 

   

15. 

Sud časti: Nesuglasice izmeĊu ĉlanova rješava sud ĉasti sa predsjednikom 

Kluba ili drugim predstavnikom i dva ĉlana koje odredi komisija. 

 

16. 

Raspuštanje: 

a) Klub se raspušta ako to Glavna skupština sa dvije trećine glasova prisutnih 

ĉlanova; 

b) ako se ĉlanstvo smanji ispod tri ĉlana; 

c) ako to naredi okružna uprava. 

U sluĉaju raspuštanja cjelokupna imovina i inventar Kluba treba se predati 

Fondu za pomaganje siromašnih u Banjaluci. 

Klub podliježe, isto kao i sva druga društva u zemlji, pregledu i kontroli 

okružne uprave ili uprave grada Banjaluka. Prilikom održavanja glavnih skupština 

predloženi dnevni red se mora najmanje dva dana prije dostaviti i pozvati jedan 

predstavnik vlasti da istoj prisustvuje. 
 





ДРАГА МАСТИЛОВИЋ 

Универзитет у Источном Сарајеву 

Филозофски факултет Пале 

 

 

ЈЕДНО ВИЂЕЊЕ ЈУЖНОСЛОВЕНСКОГ 

УЈЕДИЊЕЊА 1918. ГОДИНЕ 

 

 

Апстракт: Јово Ђугумовић, учитељ из Мостара, имао је сасвим 

другачије виђење јужнословенског уједињења 1918. године од својих сабораца 

из предратне херцеговачке опозиционе политичке групе окупљене око листа 

''Народ'' у Мостару. У два писма из 1918. и 1934. године он је изнио своје 

ставове о том питању, али и о тадашњем стању и перспективама српског 

народа у Краљевини Југославији. 

 

Кључне ријечи: Јово Ђугумовић, јужнословенско уједињење 1918. 

 

 

Мостарски учитељ Јово Ђугумовић, један од посљедњих херцеговачких 

национал-романтичара из времена ''златног доба'' Мостара, с краја XIX и првих 

деценија XX вијека, оставио је у два писма, упућена пријатељима у Београд, 

занимљиво виђење јужнословенског уједињења 1918. године, а које је у 

потпуности одударало од преовлађујућег мишљења које је о том питању имала 

српска политичка и интелектуална елита из Херцеговине у том периоду. 

Ђугумовић је био један од српских ђака из Херцеговине који су похађали 

учитељске школе деведесетих година XIX вијека, а које је стипендирала српска 

црквено-школска општина мостарска. Послије завршетка школовања 

Ђугумовић је учитељовао у Мостару, а у политичком смислу припадао је групи 

херцеговачких политичких и јавних радника окупљених око листа ''Народ'' у 

Мостару, заједно са Васиљом Грђићем, Ристом Радуловићем Риндом, др 

Урошем Круљом, др Николом Стојановићем, др Душаном Васиљевићем, 

Атанасијем Шолом и другим. Ова по много чему изузетна група политичких, 

културних и јавних радника водила је огорчену политичку борбу против 

аустроугарске окупације Босне и Херцеговине. Због тога је већина њих 

похапшена почетком рата 1914. године и на велеиздајничким процесима 

осуђена на вишегодишње робије. Васиљ Грђић, првооптужени на бањалучком 

велеиздајничком процесу, првобитно је био осуђен на смрт, али је пресуда 

касније преиначена. Они који су избјегли хапшење и домогли се иностранства, 

као др Никола Стојановић и др Душан Васиљевић, активно су се укључили у 

рад Југословенског одбора и играли запажену улогу у процесу јужнословенског 

уједињења у току Првог свјетског рата. Посебно је занимљиво дјеловање 



Николе Стојановића у оквиру Југословенског одбора, јер је он отворено 

иступао као противник Српске владе и Николе Пашића и њихове визије 

уједињења. ''Никола Пашић се почетком новембра 1918. године жалио регенту 

Александру да су 'наши Срби у Југословенском одбору изгубили сваки 

карактер и постали више Југословени', а Н. Стојановић је доживљавао као 

сопствену заслугу чињеницу да су се Срби из БиХ у Југословенском одбору 

супротставили Пашићевој идеји о прикључењу БиХ Србији те наводи да 'он 

као Србин није могао да буде издајник великог југословенског програма'.''
1
 

Стојановић се ничим није  трудио, ни тада а ни касније, да сакрије свој 

анимозитет према Николи Пашићу и српској влади. На једном мјесту он, 

између осталог, каже: ''Ићи за владом Пашићевом значило је стварати српски 

фронт и ризиковати одвајање Хрвата и Словенаца... А ми смо сви били тада, 

као и сада, дубоко уверени, да је таква политика, у основи антисрпска 

политика; иза толиких напора за Југословенство изгледало нам је издајство 

говорити само о Српству... ми смо пошли у борбу са Владом. Стога смо били 

одлучили да по сваку цену одржимо јединство Југословенског одбора, и да по 

могућности прибавимо Југословенском одбору што више снаге и ауторитета у 

тој борби против Председника и чланова Владе Краљевине Србије.''
2
 Само што 

Стојановић тада очигледно није рачунао са чињеницом да Хрвати који су са 

њим сједили у Југословенском одбору неће послије рата бити истинске 

политичке вође хрватског народа и да Хрвати у Краљевини Југославији неће 

слиједити политику Југословенског одбора већ Стјепана Радића, која је од 

самог почетка ишла за разбијањем те државе и на њу гледала као на једну 

прелазну фазу у стварању ''Велике Хрватске'', а која је у Радићевој пројекцији 

обухватала и Босну и Херцеговину, исту ону коју је Стојановић настојао свим 

силама да ''спаси'' од Пашића и ''Велике Србије''. Своју политичку наивност 

Стојановић није увиђао ни касније, посебно тврдећи да се ''поклич талијанских 

патриота'' послије уједињења, а који је гласио: ''Створена је Италија, сад треба 

стварати Италијане!'', може дословно пренијети и на Југославију, тј. радити по 

принципу: створена је Југославија, сада треба стварати Југословене. Према 

свједочењу Пера Слијепчевића, једини Србин из Босне и Херцеговине у 

Југословенском одбору који је стао на страну српске владе био је Милан 

Сршкић, због чега је и напустио Југословенски одбор.
3
 Очигледно је да су 

Стојановић и Васиљевић, у условима Првог свјетског рата и дјелатности у 

Југословенском одбору, у великој мјери напустили концепције које су према 

аустроугарском режиму заступали као опозиционари и припадници ''Народове'' 

групе. Један од најистакнутијих припадника те групе, др Урош Круљ, тврдио је 

                                                           
1
 Маја Миљковић, Национални идентитет Срба и Хрвата у Мостару у међуратном периоду, 

Зборник радова: Сусрети историчара – повјесничара, Печуј, 2001. 
2
 Др Никола Стојановић, Југословенски одбор (чланци и документи), Загреб 1927, стр. 64. 

3
 Перо Слијепчевић, Босна и Херцеговина у свјетском рату, у књизи: Напор Босне и 

Херцеговине за ослобођење и уједињење, Сарајево, 1929, стр. 263. 



да је политички циљ ''народоваца'' прије рата био: ''потпуна политичка 

аутономија Босне и Херцеговине као саставног дијела Турске царевине са 

демократским режимом, израженим у уставној и парламентарној владавини... 

аутономна самосталност Босне и Херцеговине није нам наравно био задњи 

циљ, и сврха, него само као прелазна етапа за сједињење са Србијом и Црном 

Гором у згодном моменту и послије извршених припрема према примјеру 

Источне Румелије и њеног уједињења са Бугарском''.
4
 Дакле, двојица 

''народоваца'' који су имали прилику да директно учествују у овом процесу, 

Васиљевић и Стојановић, утолико су одступили од овог програма што су 

основну мисао српског уједињења замијенили за идеју југословенства и 

огорчено је бранили! Перо Слијепчевић је вјероватно у праву када каже да је 

положај Васиљевића и Стојановића био ''и психолошки тежак, између двије 

ватре'', и да су они подршку Југословенском одбору насупрот српској влади 

дали ''јер су мислили да то дугују својој савести''. У првом реду тежак је био 

терет одлука који је пао на њих двојицу, јер су се остали њихови саборци из 

''Народове'' групе налазили углавном у затворима и логорима и нису им ни на 

који начин могли помоћи у доношењу тако крупних и судбоносних одлука. 

Због тога су се, наводно, Стојановић и Васиљевић често савјетовали и са 

млађим српским политичарима из Босне и Херцеговине, па и са 

Слијепчевићем. На једном од таквих савјетовања, одржаном од 1. до 3. августа 

1918. године у Вилару код Леманског језера, Васиљевић, Стојановић и 

Слијепчевић су се између осталог сагласили и о томе да Срби из Босне и 

Херцеговине у Југословенском одбору ''увек заступају интегрално а не 

делимично уједињење нашег народа, не упуштајући се на платформу 

присаједињења саме Б. и Х. по невољи''.
5
 

Као посљедица оваквог односа дијела српске елите из Босне и 

Херцеговине према уједињењу 1918. године, изостало је и директно 

проглашење уједињења Босне и Херцеговине са Србијом, као што су то 

урадиле Војводина и Црна Гора. Иако је крајем новембра и почетком децембра 

1918. године велики број срезова у Босни и Херцеговини, независно од 

Народне владе у Сарајеву, на чије је чело директно из затвора дошао Атанасије 

Шола, такође ''народовац'', прогласило уједињење са Србијом, до тога ипак није 

дошло. Чак су и срезови у којима Срби нису представљали већину 

становништва једногласно доносили такве одлуке. Као изразити примјер тога 

навешћемо срез Љубушки, гдје је, према попису становништва из 1910. године, 

живјело  92,70% католика, 6,77% муслимана и само 0,54% православних, а и 

Котарски одбор Народног вијећа чинили су скоро искључиво Хрвати и 

муслимани. Без обзира на то, Котарски одбор Народног вијећа из Љубушког 

послао је новембра 1918. године Главном одбору у Сарајево телеграм сљедеће 
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садржине: ''Котарски одбор Народног вијећа у Љубушком као представник 

читавога народа овога среза без разлике вјере, дајући одуштка својој давној 

жељи, изјављује се од данас свечано присаједињеним краљевини Србији, под 

жезлом династије Карађорђевића са врућом жељом да се све земље у којима 

живе Срби, Хрвати и Словенци присаједине овој држави''.
6
 Дакле, тих дана 

постојало је прилично јасно расположење и међу католичким и муслиманским 

становништвом да Босна и Херцеговина прогласи директно уједињење са 

Србијом. Да до таквог расплета не дође доста су допринијели и српски 

представници из Босне и Херцеговине у Југословенском одбору, али и 

неодлучност Народне владе у Сарајеву. 

За разлику од својих политичких представника у Југословенском 

одбору, велики дио српског становништва Босне и Херцеговине, као и један 

дио његове политичке и интелектуалне елите, није могао да схвати зашто се 

вјековни сан уједињења са Србијом одједном замјењује неким магловитим 

југословенством. Један од оних који је ствари посматрао из те перспективе био 

је поменути учитељ из Мостара Јово Ђугумовић. Он је већ 31. децембра 1918. 

године у једном писму свом пријатељу у Београд, на стилски изузетно 

допадљив начин, изнио своје ставове поводом јужнословенског уједињења и 

стварања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. 

Писмо се чува у Архиву Српске академије наука и умјетности, у фонду 

Николе Пашића, заведено под бројем 11571/3. 

Писмо у цјелини гласи: 

Драги мој Стеване! Вријеме је. Давно сам ти обећао писати. Чекао сам 

док се све смири, сталожи и види права истина. Онако како смо ми мислили, 

желили и с правом тражили није се свршило. Пала је једна страшна и 

тугаљива бол на наше златним, стољетним идеалима испаћене душе. Зар си 

ти сретан? Српски народ је кроза све вијекове полагао на жртвеник слободе 

сва своја имања и све своје синове. Наша је незаборављена прошлост света и 

величанствена као Васељена. То је моја Вјера. Данас су потворили гусле да су 

лагале!? Србија, сунце наше, чије су ријеке и планине вјечни нацијонални 

храмови српскога народа, опрашта се са својом историјом и својом цјелином 

за вољу ''слоге''. На бријеговима измождених костију, на мору суза и крви, 

искључиво српских хероја и раје, подиже се нова држава са првим даном свога 

живота и првим даном своје историје. Карактер српски бришу Немањиној 

творевини... – То и боли... Босна и Херцеговина су највише суза пролиле на 

бесмртна два гроба: пок. Књаза Михаила и пок. Књаза Данила. Наши 

босанско-херцеговачки српски заступници нас су продали!? Зли језици говоре, 

да су још хтјели ''Југословенску републику'', али је Пашић осујетио. То би још 

требало. Мировна конференција би још могла ту неправду и зло излијечити, 

али сумњам. Да је свему свијету мени Бугарин и Хрват није брат. Наше ране 

нијесу приватне него историјске нарави, које нијесу учињене у једном дану или 
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једном рату, већ су никле у њиховом сјемену и њиховој вјери. Зато су дубоке и 

неизљечиве. Нама је требала мања, а своја кућа. – Немој ово писмо читати 

никоме, да убијаш расположење добром свијету, који се весели. Христос се 

роди! Твој Јово Ђугумовић. 

 

  
 

Факсимили прве и друге странице писма 

 

  

Факсимили треће и четврте странице писма 



 

Разочаран својим предратним друговима око листа ''Народ'' и њиховим 

југословенством, Ђугумовић је послије Првог свјетског рата приступио 

Радикалној странци. Послије скоро 15 година југословенског искуства 

Ђугумовић је у једном другом писму, овога пута упућеном др Душану 

Смиљанићу, не само поновио своје жалопојке из 1918. године већ и прецизније 

лоцирао стање српског народа у Краљевини Југославији и посљедице које је по 

њега имало уједињење, као и перспективе које он тада није видио као одвећ 

веселе. Занимљиво је да је ово писмо у ствари препис оригинала, који је учинио 

Миле Вујадиновић, један од најистакнутијих радикала у Мостару у то вријеме, 

и доставио га у Београд др Лазару Марковићу, дугогодишњем радикалском 

посланику за Херцеговину. Уз свој уводни текст, Вујадиновић је прво доставио 

препис писма др Смиљанића Јову Ђугумовићу, а у наставку одговор 

Ђугумовића на писмо др Смиљанића. Остаје нејасно на који начин је 

Вујадиновић, који очигледно није симпатисао Ђугумовића, дошао до његове 

приватне преписке са др Смиљанићем и то искористио да Ђугумовића 

денунцира код др Марковића. 

Писмо се чува у Архиву Југославије у Београду, у збирци др Лазара 

Марковића (фонд бр. 85), кутија 2, број 553 и 554. 

Писмо у цјелини гласи: 

 

У Мостару, дне 31. јануара 1934 

 

Много поштовани господине министре, 

Пре свега из свег срца Вам честитам на предавању одржаном у 

Крушевцу, на предавању које је и овамо учинило врло добар утисак и леп успех. 

Многи наши пријатељи, који из било којих разлога нису првих дана прочитали, 

сада траже ''Политику'' да онај чланак прочитају. Неколико комада сам 

послао и нашим виђеним пријатељима у села. 

Надаље Вас извештавам, да је др Смиљанић писао писмо Јови 

Ђугумовићу (ово је онај, који се продао г. Круљу) а које гласи: 

''Драги мој чика Јово, 

Тек сам јуче стигао са пута. И морам ти признати да најлепше и 

најдубље успомене носим из Мостара. Ни огромни зборови, ни одушевљени 

дочеци пријатеља моје партије нису ме више инпресионирали од шаке вас 

мостараца које сам сусрео – ваш непоколебљив патриотизам задивљује. У 

њему се види остатак оне огромне стихијске силе која је наш народ провела 

кроз векове. Ту, код вас, треба да дођу многи они који нису имали прилике да 

виде прави извор национализма. 

Ја не кријем своје изненађење: Шумадија није више у Шумадији, она је у 

Мостару. И ја то причам свуда. 



Др. Воја и ја рачунамо на Вас да нас братски помогнете у нашем 

напору – Ти, Алекса, Миливоје и остали. 

Желим Вам свима срећну Нову Годину уз братски поздрав. 

Др. Д. Смиљанић 

П.С. Шаљем ти за успомену моје књиге.'' 

 

Ђугумовић му је одговорио овако: 

Драги мој докторе, 

Примио сам твоје пошт. писмо, које је мало и сувише ласкаво, 

нарочито за нас мостарце, али је мени ипак мило, јер мислим да немаш разлога 

да би могло имати задњих намера. Што се мене лично тиче Ти си се у додиру 

са мном, током два божићна дана, могао потпуно уверити какво становиште 

заузимам у погледу државног и политичког преуређаја наше садање 

Краљевине. Према тому се не могу определити ни једној политичкој партији 

ма с које стране она долазила и ма каква она социјална добра обећавала. Мој 

душевни немир и национална жалост датира се од дана стварања Крфског 

Пакта. Државници Србије тијех дана нису знали скиме имају посла. Кад је 

Србија предзадњу кап крви просула и тиме отворила наша тамничка врата и 

дигла наша вешала овамошње масе ваше шире Отаџбине, а то је Српски 

народ, али онај народ који је једини патио под потученим непријатељем, од 

узхићења и радости за дуго времена био је на кулминацији националног лудила. 

И ја сам се сиромах веселио и помагао својим пријатељима да се веселе и ако 

сам тијех дана, а то је концем 1918. год пок. Пашићу, кад је пролазио кроз 

Мостар, у једноме писму испоставио све оно са чиме и ово писмо дише. 

Подвукао сам му, да је узалудан пут којим се пошло па ма он трајао и три 

деценија. 

Српски народ своје муком стечено благо, признато у историји читавога 

света, издао је као трговац свој еспап на вересију и сада нема ни робе ни 

новца. Издао је за онога који то не заслужује и који никакве гаранције не 

пружа. Наше ране нису добивене у једном дану или једноме рату, већ су никле у 

њиховом семену и њиховој вери, зато су дубоке и неизлечиве... 

Највеће зло и сва одговорност пред Богом и историјом пада на онај 

интелектуални свет с ваше и наше стране, који је првијех месеци ослобођења 

изгубио свако осећање и разумевање за Отаџбину. 

И с једне и с друге стране који су били на власти и они који су носили 

њихово небо, не помишљајући где се налазе, у једној обезумљеној јурњави 

пљачкали су државно добро, док су други избегавајући то заносили се 

бесплодним демократским и земљорадничким идејама и у томе филму цепали 

нашу снагу и загризали у властито месо народа, који је стекао Отаџбину. У 

томе добу је изгубљено најдрагоценије време. Није се чудити данашњем 

режиму, који је неминовно морао наступити и постао хајдук што гони 

хајдуке. Поред тога најстрашнији морални грех носе можда њих педесет у 

земљи, који су могли а нису хтели лечити ране Крфског Пакта, већ на против 
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 једне хиљадугодишње историје на сасвим нове, неприродне и 

безизлазне путеве. Српски народ се осећа несретним, пониженим и увређеним. 

Он је свесан да је извесни део интелектуалаца извршио издају над њим. Он 

чека свануће... Будите уверени, драги докторе, да свих 6,614.000. – наших 

овако мисли и осећа, сем извесног броја оних којима национално и верско 

осећање није никада значило нешто позитивно. Тима се лако
8
 одрећи свега сем 

пуних јасала. Ми више не верујемо никоме. Ни једна политичка партија не 

треба нама да долази. Ми се покоравамо законима и све притиске одозго, који 

су у више махова несносни и тешки, ми ћемо мирно подносити. Београд смо 

безгранично вољели и према своме положају за њ на жртвеник ишли. Сада не 

можемо дозволити да више себе пљујемо па на нас да пада. 

Београд је, како рекох, све стекао, али је и свему крив. Само један 

пример. Шта је нагнало Србе министре Краљ. Југославије да се одрекну 

Видовдана као државног празника? За чију вољу и за какав интерес? Косово је 

символ Смрти али и символ Васкрса читаве Словенске расе на Балканском 

Полуотоку, као и свега кршћанскога света Средње Европе. Остаци Косовских 

хероја нашли су свој збег у пећинама Катунске нахије и скоро пуна четири 

века, све до васкрса Карађорђеве Србије тај је расадник, чувајући ковчег 

заветне мисли, одгајао историске величине у улози хајдука и ускока, који су са 

својим балканским друговима у петвековној непрестаној борби запосјевши све 

кланце и друмове требили своје угњетаче и тиме подгризали стабло велике 

Турске Империје. Да тога није било, не само што не би било Југославије, већ би 

данас мујезин у Паризу окуисао. 

Ни с једне стране нисмо чисти, да су којом срећом они, који су имали 

срећу, да располажу плодовима крви палих милионских глава остали на 

моралној државничкој висини и спречили корупциону епидемију, која је нашу 

земљу онако дуго харала, били би барем сте стране цењени. Дакле, да је 

сачуван морални ниво и компактност народа, који је био вољан и преко своје 

воље, да постави бетонске темеље југословенској државној кули, Српски 

народ би барем имао и у томе смислу признање и поштовање од свакога па и 

од данашњих унутарњих деструктивних и мрачних сила и ако – упамти добро 

– ни у томе случају неби биле сњиме. Једини зрачак утехе и вере имамо још у 

Карађорђевој кости и Шумадији која не може фалити и надамо се барем у 

задњи час, да ће нас сте стране Сунце обасјати....... Не желим да Те више 

умарам. Опрости што Ти нисам раније одговорио. Чекао сам на обећане 

књиге, које ни до сада нисам примио. Шаљем ја Теби једну своју још давно 

издану историску ствар. 

Прими искрени и топли поздрав од мене и мојих пријатеља Ти и г. Др. 

Воја. 

Мостар, 25. јануара 1934. 
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Јово Ђугумовић'' 

 

Примите поштовани господине министре уверење о моме одл. 

поштовању. 

Миле М. Вујадиновић 

Препоручено 
 

  

Факсимили прве и друге странице писма 

 

  





 

ДРАГА МАСТИЛОВИЋ 

Универзитет у Источном Сарајеву 

Филозофски факултет Пале 

 

 

РАДИЋЕВИ БОРБЕНИ ОДРЕДИ 

''СЕЉАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ'' У БОСНИ И 

ХЕРЦЕГОВИНИ 1924. ГОДИНЕ 

 

 

Апстракт: Продором Радићеве политичке идеологије у Босну и 

Херцеговину у периоду 1921–1923. године, политичке прилике у ове двије 

области значајно су се компиликовалe и додатно радикализовале. Досљедно 

спроводећи своју антидржавну политику и ширећи национални антагонизам, 

Радић је успио да у Босну и Херцеговину пренесе не само своју политичку 

организацију, већ и организацију својих паравојних одреда, тзв. ''сељачке 

полиције'', који су били намијењени за борбу против италијанских фашиста у 

случају њихове агресије, али и против војске и жандармерије Краљевине СХС. 

О постојању тих одреда у Босни и Херцеговини 1924. године свједочи и један 

допис министра унутрашњих дела Краљевине СХС упућен 10. фебруара 1925. 

године великом жупану Сарајевске области.  

 

Кључне ријечи: Стјепан Радић, Босна и Херцеговина, борбени одреди, 

''сељачка полиција''. 

 

 

У Архиву Босне и Херцеговине у Сарајеву, у фонду Велики жупан 

Сарајевске области, налази се један документ под ознаком повјерљиво бр. 445, 

од 17. фебруара 1925. године, а ради се о допису који је тадашњи министар 

унутрашњих дела Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца Божо Максимовић 

упутио из Београда 10. фебруара 1925. године великом жупану Сарајевске 

области. У допису министар Максимовић обавјештава великог жупана у 

Сарајеву да се из заплијењене архиве Стјепана Радића, вође Хрватске 

републиканске сељачке странке, види да у појединим дијеловима Босне и 

Херцеговине постоје организовани борбени одреди ове партије, намијењени за 

борбу не само против италијанских фашиста у случају њихове агресије, већ и 

против жандармерије и војске Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Ови 

одреди прво су организовани у Хрватској, нешто касније у Далмацији, да би 

најкасније њихово организовање почело и у дијеловима Босне и Херцеговине 

насељеним католичким живљем. Упада у очи да су динамика формирања ових 

паравојних формација и њихово територијално ширење сасвим у сагласности 

не само са Радићевим превратничким тежњама за рушењем тек формиране 



 

прве заједничке државе Јужних Словена, већ и са еволуцијом Радићевих идеја о 

територијама које је сматрао хрватским. Наиме, у првих неколико година 

живота Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Радић је у својим политичким 

пројекцијама независне Хрватске као хрватске земље које треба да чине 

''Неутралну Сељачку Републику Хрватску'' сматрао само осам жупанија које 

чине банску Хрватску, острво Крк и Каставштину у Истри. То се јасно наводи у 

тзв. ''Уставу Неутралне Сељачке Републике Хрватске'', који је 21. априла 1921. 

године усвојила ''републиканска заступничка већина банске Хрватске''. У том 

уставу се наводи да се територија овако пројектоване независне Хрватске може 

проширити ''само плебисцитом којега пограничнога округа у Далмацији или 

Словенији, којега окружја у Босни и Херцеговини, ако тај плебисцит одобри 

Сабор Словеније, дотично Далмације или Босне – Херцеговине или 

плебисцитом које жупаније у бившој Јужној Угарској''.
1
 Дакле, сасвим је јасно 

да Радић у то вријеме као хрватске земље види територију банске Хрватске, а 

да њено проширење долази у обзир само неким пограничним окрузима 

Далмације, Словеније, Босне и Херцеговине и то искључиво плебисцитарним 

изјашњавањем њиховог становништва. Што се тиче Босне и Херцеговине, у 

пограничним окрузима са банском Хрватском, Бихаћком и Бањалучком, према 

попису 1921. године већинско становништво чинили су Срби, па је могућност 

прикључења ових области ''Неутралној Сељачкој Републици Хрватској'' била 

равна нули, што је Радићу морало бити сасвим јасно. Међутим, Радићево 

схватање појма ''хрватских земаља'' брзо ће еволуирати и добити мегаломанске 

размјере. Када су у питању Босна и Херцеговина, Радићева ХРСС није се чак 

ни кандидовала у Босни и Херцеговини на изборима 1920. године. Али одмах 

послије тих избора Радић је почео да мијења свој политички курс према Босни 

и Херцеговини и да оперише појмом ''хрватске већине'' у ове двије области. 

Тако је Радићев Слободни дом у броју од 1. децембра 1920. године писао да ''од 

63 заступника, што их бира БиХ, муслиманска организација, која је чисто 

хрватска, добила је 26 заступника''.
2
 Дакле, да би уопште могао оперисати 

појмом ''хрватске већине'' у БиХ, Радићу су били неопходни муслимани, које је, 

као национално несвјестан елемент, напречац прогласио Хрватима, користећи 

наравно чињеницу да су се неки посланици Југословенске муслиманске 

организације изјашњавали као Хрвати. Осим тога, посланик ЈМО Џафер 

Куленовић отворено се ставио у службу Стјепана Радића, агитујући по Босни и 

Херцеговини за ХРСС. Тако је већ новембра 1921. године Куленовић почео да 

агитује по Херцеговини за Радића, а срески начелник из Стоца сматрао је да 

''почетак ширења Радићеве идеологије датира се заиста од 27. новембра пр. 

год.
3
 Од седнице одржане од стране посланика Куленовића и новинара 
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 Архив Босне и Херцеговине Сарајево, фонд: Покрајинска управа Сарајево, повјерљиво бр. 
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 Мисли се на 1921. годину. 



 

Ћелића''.
4
 Осим Куленовића, Радић је користио и друге агитаторе из редова 

муслимана у Босни и Херцеговини, а један од њих, Тахир Даутбеговић из 

Доњег Вакуфа, објавио је чак, пред изборе 1923. године, у Слободном дому 

чланак под насловом ''Ислам и република'', у коме разрађује тезу о 

идентичности Курана са програмом ХРСС.
5
 Али, и поред свега тога, Радићу 

није успјело да ЈМО прогласи хрватском странком, иако се баш у то вријеме 

унутар ове странке водила унутрашња борба између двије струје, ''прохрватске'' 

и ''просрпске'', из које ће ова прва изаћи као побједник.   

Коначну одлуку о слању агитатора у Босну и Херцеговину Радић је 

донио на сједници Хрватског блока почетком 1922. године. Одмах послије тога 

Куленовић је кренуо у Босну, у сврху агитације за ХРСС, а у Херцеговину је, 

крајем јануара 1922. године, упућен народни посланик ХРСС Јосип Предавец, 

који је 7. фебруара 1922. године у подруму зграде Хрватског пјевачког друштва 

''Хрвоје'' у Мостару одржао први повјерљиви састанак са групом Радићевих 

симпатизера.
6
 

Продор Радићеве идеологије у значајној мјери је омогућила и 

подијељеност хрватског гласачког тијела у Босни и Херцеговини на Хрватску 

тежачку странку и Хрватску пучку странку. Између ове двије политичке опције 

Хрвата у Босни и Херцеговини послије Првог свјетског рата постојала је 

одређена инверзија у односу на појмове ''хрватски'' и ''католички''. Хрватска 

пучка странка, предвођена херцеговачким католичким клером, преферирала је 

католичанство као основу политичког окупљања Хрвата Босне и Херцеговине, 

док су прваци ХТС у први план истицали хрватство, што је у политичком 

смислу било много прагматичније, посебно ако имамо у виду да је ова друга 

опција омогућавала и привлачење муслимана за хрватску националну 

одредницу и политичку дјелатност, док је прва опција ту могућност у старту 

онемогућавала. Осим тога, то је био пут за јачање, иначе тада још увијек 

прилично слабе, хрватске националне свијести католичког становништва Босне 

и Херцеговине. Док је Хрватска пучка странка своју активност заснивала на 

идејним основама Југословенске пучке странке Антона Корошеца и 

недвосмислено свједочила да се ради о једној клерикалној организацији у којој 

главну ријеч воде фрањевци, дотле је ХТС водила политику ослона на Загреб и 

јасно поручивала да они желе ''сложан и јединствен наступ са нашим бијелим 

Загребом''.
7
 То је била политика која је у доброј мјери омогућила продирање и 

ширење Радићевих идеја у Босни и Херцеговини, а као захвалност вођама ХТС 

за ту услугу, Радић их је пред изборе 1923. године јавно одбацио, не желећи 

заједнички наступ на изборима, покупио њихово гласачко тијело и елиминисао 

их са политичке сцене у Босни и Херцеговини.  
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Захваљујући томе, Радић је на изборима 1923. године добио апсолутно 

највише гласова босанскохерцеговачких Хрвата и тако успио у својој основној 

намјери да обједини хрватско гласачко тијело у Краљевини СХС и да ''хрватско 

питање'' протегне и на Босну и Херцеговину. Самим тим и његове 

територијалне аспирације протегле су се на Босну и Херцеговину, а још раније 

и на Далмацију.  

Сасвим у складу са оваквим развојем политичких прилика у Босни и 

Херцеговини, Радић је на ове земље пренио и организацију својих илегалних 

борбених одреда ''сељачке полиције'', а који су званично функционисали као 

пјевачка или тамбурашка друштва. Радићевим хапшењем, јануара 1925. године, 

државни органи су дошли до његове документације из које је постало видљиво 

да се послије избора 1923. године мрежа ових паравојних формација почела 

организовати и у Босни и Херцеговини. На тај начин Радић је врло свјесно 

радикализовао и политичку сцену Босне и Херцеговине, што ће имати кобне 

посљедице по међуљудске, међунационалне и међувјерске односе у Босни и 

Херцеговини. У овим паравојним формацијама ''сељачке полиције'' леже 

коријени касније Мачекове ''Сељачке и грађанске заштите'', чији ће 

припадници у Априлском рату 1941. године својски крчити пут Хитлеровим 

дивизијама кроз властиту земљу. 

Текст документа гласи: 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ДЕЛА 

Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 

ОДЕЛЕЊЕ ЈАВНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

Ј. Б. Бр. 23(?)
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10. фебруара 1925. год. 

У Београду 

 

ВЕЛИКОМ ЖУПАНУ 

Сарајево 

 

Приликом претреса код г. Радића између осталих докумената о 

превратничким везама и припремама нађен је и меморандум, који је Радић 

поднео Совјетима у Москви.
9
 

                                                           
8
 Нејасно 

9
 Стјепан Радић је у току 1924. године боравио у Москви гдје је своју ХРСС укључио у 

Сељачку интернационалу (Крестинтерна), што га је довело у директан додир са комунистима. 

Баш у то вријеме (јул 1924) Коминтерна је на свом V конгресу заузела став о потреби 

разбијања Краљевине СХС и стварања независних република од Хрватске, Словеније и 

Македоније. Ту опасну подударност у хтјењима Коминтерне и Радића на својеврстан начин је 

потврдио и Стаљин означивши 1924. године ХРСС као револуционарну партију. Уз то, 

Радићеве конфузне и често контрадикторне изјаве о спрези сељака и радника у преузимању 

власти, затим похвале совјетској власти, а посебно магловита и нејасна помињања револуције, 

као и отворена антидржавна дјелатност, били су довољни да његова ХРСС буде, 1. јануара 

1925. године, стављена под удар Закона о заштити државе, а Радић истог тог мјесеца ухапшен. 



 

У томе меморандуму поред осталога вели се од речи до речи и ово: 

''Када је ХРСС 28. новембра 1920. године добила већину, њене вође 

почеле су се озбиљно спремати за задобијање власти у Хрватској у следећим 

случајевима: Ако у Београду убиством Краља букне такозвана дворска 

револуција; ако београдски милитаристи услед тога, што немају већину у 

Парламенту или из било каквих других разлога, прогласе војну диктатуру; ако 

властодршци изведу т.зв. ампутацију, т.ј. ако одсеку Хрватску од данашње 

Југославије и оставе је на раздељење Италији и Мађарској. 

Централни Одбор ХРСС расправљао је о преузимању власти и за тај 

случај ако се парламентарни избори у Хрватској спроведу насилним путем те 

услед тога не би били прави израз слободне народне воље. Сва ова четири 

случаја била су танко претресена у свим месним организацијама ХРСС и све 

оне створиле су мале одреде младих бораца за борбу против фашиста и јаче 

одреде бивших војника за борбу против жандармерије и, у случају потребе, за 

борбу против војске. 

Оделења младих бораца броје обично око 20 чланова и они су јавно 

организовани као певачка или тамбурашка друштва. Прави борбени одреди 

имају око 200 чланова. На челу ових стоје бивши аустроугарски подофицири, 

који су неколико година провели у рату и који су доказали да су способни у 

случају потребе радити сасвим самостално. Јавно, ове секције зову се оделења 

за заштиту слободних избора. У континенталној Хрватској сличне допунске 

организације почеле су се спроводити тек пре пола године али и тамо је то већ 

свршено. У Босни и Херцеговини у неким крајевима та борбена организација 

такође је спроведена, нарочито у самој Херцеговини, која се граничи са 

Далмацијом тако, да тамо нема ни један проценат Срба. Београдски 

властодржци о свему томе немају појма и чуде се видући свуда како се 

сељачко становништво престало бојати не само фашиста него шта више 

жандармерије и војске. Напротив, када се појави жандармерија у већем броју 

или када кроз село промарширају већи одред војника, сељачко становништво 

без разлике узраста и доба, дочекује их са непрестаним узвицима: ''Живела 

сељачка република!'' То укратко назначује сав програм нарочито је важно да 

ти поклици врло често се чују и међу војницима. Најзад, после тога, извиђаји и 

истраге против грађанства као и против војника. Али, свим тим не постиже 

се ништа, него се све то понавља у још већим размерама.'' 

Из наведеног излази, да су по одлуци Централног одбора ХРСС у оквиру 

странке организовани нарочити борбени одреди странкиних присташа за 

насилно преузимање државне власти, што се потпуно слаже и са општом 

тенденцијом и радом вођства те странке, а нарочито њеног председника г. 

Ст. Радића. 

Ти војни
10

 одреди почели су се као поптуно формирани и откривати, ма 

да су они јавно образовани, како то напред сам Радић наводи, као певачка или 
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 Првобитно је стајало ''борбени'', али је накнадно прецртано руком и изнад написано ''војни''. 



 

тамбурашка друштва, оделења за заштиту слободних избора и т.ј. као 

пример наводим извештај водника јастребарског жанд. вода од 21. јануара 

т.г. Пов. Бр. 15, достављен ми актом команданта жандармерије од 29. истог 

Пов. Бр. 175 који гласи:  

''Извештавам Команданта, да је приликом претреса архива 

организације ХРСС жандармеријска станица Крашић, са изаслаником 

општине Крашић, пронашла код Јосипа Бенка у Гор. Крупчину, међу осталом 

архивом и оловком сачињен списак имена момчади ''СЕЉАЧКА ПОЛИЦИЈА'', 

који списак је узет у препис код среског поглавара, а поглавар у томе даљње 

ислеђење води преслушавајући наведена лица. 

Има везе са Пов. Бр. 25. од 17. јануара т.г. станице Крашић која је о 

томе команданта известила. 

Препис списка прилажем с молбом на надлежност с тиме да ћу будно 

све по овоме пратити и у споразуму са управним властима и њеним 

инструкцијама поступати.''   

Томе извештају приложени списак гласи овако: 

Пригодом претреса архива организације ХРСС по срезу на 

Јастребарско, наишла је жандармеријска станица Крашић код Јосипа Бенка 

из Крупчине Гор. међу осталим и оловком сачињен списак имена момчади 

''Сељачка Полиција'', чији се препис сачињава: 

 

ЗА КРАШИЋ СЕЉАЧКА ПОЛИЦИЈА ЗА БИРАЛИШТЕ БРОЈ 11 

 

ВОЂА: Иван Матко.  МОМЧАД: Стјепан Матко, Фрањо Матко, Марко 

Матко, Мијо Смок. 

КРУПЧИНА: Грга Фиштер, Драгутин Мајхановић, Драгутин Шкрлац, Филип 

Меновић. 

ШИПАК: Игнац Зорић, Мато Фурт, Јосип Пенер, Адам Микота. 

ПОДБРЕЖЈЕ: Михалић Јанко, Михалић Јосип, Пељак Стјепан, Грган Иван. 

МИРКОПОЉЕ: Голуб Славко, Бакин Егид, Бакин Драге, Мрежар Мијо. 

 

ЗА ТАЧАН ПРЕПИС ЈАМЧИ: ! 

 

  У Јатребарском дне 21. јануара 1925. године 

 Управитељ среза    Кр. акцеситса
11

 

 

КРМПОТИЋ с.р.       РАКОВСКИ с.р. 

 

Тачан препис оверава капетан I кл. Мил. М. Лазаревић с.р. 
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 Ријеч је вјероватно погрешно написана и треба да гласи ''акцесиста'', што значи приправник у 

служби. 



 

/М.П./ 

 

Овај извештај утврђује, да се приступило непосредним мерама, да се 

садањи уставни поредак у држави насилно сруши и превратници узму 

државну власт у своје руке. Те мере и поступци садрже у себи све елементе за 

законом забрањене и казниме радње, предвиђене у тач. 2 и 5 зак. о заштити 

јавног поретка и безбедности у држави као и у § 87 а срп. казн. Закона, у вези 

са §§ 87 б, 88 и 90 истог закона. 

У саопштењу предњег препоручујем Вам, да са подручним Вам 

властима и жандармеријом живо настанете да се ове превратничке 

организације откривају и њени чланови подвргавају законској одговорности по 

изложеним одредбама. 

О позитивним резултатима очекујем извештај. 

Министар унутраших дела
12

 

 

Факсимил прве странице документа 
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 Слиједи ћирилични потпис министра Божа Максимовића, а испод њега печат протокола 

великог жупана Сарајевске области са датумом пријема (17. фебруар 1925), бројем документа и 

бројем прилога. 



 

 

 

 

Факсимил друге странице документа 

 



 

ВЕРИЦА М. СТОШИЋ 

Архив Републике Српске 

Бањалука 

 

 

ПРАВИЛА ДРУШТВА  

ЖЕНСКИ  ПОКРЕТ  БОСАНСКИ БРОД 
 

 

Апстракт: Правила различитих подружница и пододбора друштава и 

удружења валоризована су у поступку сређивања и обраде архивске грађе 

фондова локалних самоуправних органа и организација које су дјеловале у 

периоду 1878–1945, а које чува и штити Архив Републике Српске. Нажалост, 

правила су често и једини писани траг о постојању локалних друштава и 

удружења. Ова друштва и удружења била су главни покретачи и креатори 

културно-просвјетних односа у мањим срединама на подручју Окружне 

области Бањалука, Окружне Врбаске области, Врбаској бановини и Велике 

жупе Сана и Лука. Најбоље то потврђују правила друштва Женски покрет 

Босански Брод. То је један од основних разлога што смо се опредијелили за 

њихово објављивање. 

 

Кључне ријечи: друштвени положај жене, феминистички покрет, 

сифражеткиње, Среска испостава Босански Брод, Правила друштва Женски 

покрет Босански Брод, архивска грађа женских друштава. 

 

 

Положај жене у прошлости био је веома тежак. У друштвеној подјели 

послова жена се искључиво бавила одгојем дјеце и вођењем кућанства, без 

обзира којем друштвеном слоју припадала. Боравила је искључиво у кући, није 

излазила на улицу ни у друштво, а о бављењу политиком није могло бити ни 

помисли. Само су поједине жене успијевале да наруше тврдо усађене 

стереотипе у средини у којој су живјеле и да дјелују у борби за већу личну 

слободу у друштву. 

Први талас феминизма запљуснуо је у касним годинама 17. вијека 

Енглеску
1
, Француску

2
 и Америку

3
. Током сљедећег вијека појавили су се и 

други утицајни феминистички мислиоци.
4
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 Енглескиња, Мери Волстонкрафт (Mary Wollstonecraft), написала је књигу Одбрана жениних 

права.     
2
 У истој години по објављивању књиге Одбрана жениних права, Olympe de Gouges издао је у 

Паризу уличну брошуру са насловом Права жене (Les Droits de la femme).   
3
 У Америци, у Масачусетсу (Massachusetts), Џудит Сарџент Мареј (Judith Sargent Murray) 

објавила је књигу О једнакости полова.  



 

Крајем 19. и почетком 20. вијека у англосаксонским земљама, поготово 

у Великој Британији, појавио се сифражетски покрет, чије су се припаднице 

називале сифражеткињама
5
 и бориле се за једнако право гласа мушкараца и 

жена, односно за увођење права гласа жена.
6
 На улицама су организовале 

демонстрације. Често су хапшене и оптуживане због ремећења јавног мира и 

реда. Прибјегавале су и коришћењу методе тзв. директне акције (везивање за 

пругу, подметање ватре у поштанско сандуче, разбијање стакла и подметање 

мањих бомби). У затвору су често штрајковале глађу. 

 

Женски покрет у Краљевини СХС и Краљевини Југославији 

 

У Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца чланице феминистичких 

организација сматрале су да жене неће бити у могућности да промијене свој 

положај ако не буду директно одлучивале о онима који ће бити на власти и ако 

саме не буду у њој учествовале, те су борбу за остварење права гласа ставиле у 

први план. Женска друштва оснивана су у свим већим центрима Краљевине. 

Тако је у Београду 1919. основано Друштво за просвјећивање жена и заштиту 

њених права, које је имало за циљ борбу за грађанска и политичка права жена. 

Друштво је у периоду 1920–26. издавало лист под називом Женски покрет.  

Исте године основан је Народни женски савез Срба, Хрвата и 

Словенаца, са задатком да ради на развијању хуманог, етичког, културног, 

феминистичког, социјалног и националног рада женских друштава и 

организација, а ради  побољшања положаја жена у новој држави. Организација 

је од оснивања била члан Међународног савјета жена (ICW, основан 1888. у 

Вашингтону) и Међународне алијансе за женско право гласа (IAW, основан 

1904. Берлину). Претходио му је савез основан у Београду 1906.
7
 Народни 

женски савез Срба, Хрвата и Словенаца усвојио је Статут на конгресу 

одржаном 30. августа 1920. у Београду.
8
 

 Већ 1923. основана је Алијанса феминистичких друштава у Краљевини 

СХС (Феминистичка алијанција у Држави СХС), састављена од неких 

организација Женског покрета, Удружења југословенских жена из Загреба и 

Сплошног женског друштва из Љубљане. Циљ Алијансе је била борба за 

политичка права жена, али и за социјална, као што су борба да се рад домаћице 

                                                                                                                                                                     
4
 Франсис Рајт (Frances Wright), Сара Гримке (Sarah Grimke), Соуџорнер Чрут (Soujourner 

Truth), Елизабет Кејди Стантон (Elizabeth Cady Stanton), Сузан Б. Антони (Susan B. Anthony), 

Харијет Тејлор (Harriet Taylor) и Џон Стјуарт Мил (John Stuart Mill). 
5
 Сифражеткиња, француски suffrage universel (опште право гласа), поборница женског покрета 

и женског права гласа (Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза,  Београд 1986) 
6
 Право гласа прве су добиле жене на Новом Зеланду 1893. Усвајањем 19. амандмана на Устав 

1920. створени су услови за стицање женског права гласа у САД–у. 
7
 Женско друштво Београд основано је 1875. са задатком да путем радничке школе обучи 

сироте дјевојчице шивењу и кројењу. Друштво је имало 33 подружнице.  
8
 Almanah Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, свезак I, 1921/1922. 



 

призна као сваки други плаћени рад, да се призна једнакост у родитељским 

правима мушкараца и жена... Од 1926. само од друштава Женског покрета 

створена је Алијанса женских покрета. Чланице Алијансе припадале су 

Народном женском савезу Срба, Хрвата и Словенаца. Управу Алијансе чиниле 

су предсједнице организација женских покрета у њеном саставу, а 

предсједавање организацијом зависило је од сједишта организације. 

У Новом Саду је 1928. одржана скупштина Народног женског савеза 

Краљевине СХС. На скупу су биле представнице 450 женских друштава, међу 

којима је најмасовније било Коло српских сестара. 

Народни женски савез Срба, Хрвата и Словенаца промијенио је 1929. 

назив у Југословенски женски савез, ускладивши га са промјеном назива 

државе.  

Десета скупштина Југословенског женског савеза одржана је 21–23. маја 

1933. у Новом Саду. Донесена је Резолуција о потреби систематског 

просвјећивања жена, о потреби заштите дјеце, оснивању завода за здравствену 

заштиту мајки и дјеце, дјевојачким школама... Југословенски женски савез је 

1935. почео да издаје Гласник Југословенског женског савеза.  

Конгрес Међународног савјета жена (ICW) одржан је 1936. у 

Дубровнику. Делегација Југословенског женског савеза била је бројна. 

Централне теме су биле положај запослене жене, положај жене на селу и у 

домаћинству.  

  Захтјеви жена припадница женског покрета у наредним годинама (1937–

41) били су усмјерени на:  

o доношење изборног закона којим би жене добиле пасивно и активно 

право гласа, како је то предвиђено чл. 55 Устава од 3. септембра 

1931,  

o изједначавање у погледу награде удатих службеница државних и 

самоуправних тијела са неудатим женама и мушкарцима,  

o укидање параграфа 93 Закона о народним школама, према којем 

учитељица губи службу ако се уда за неучитеља, 

o доношење новог Грађанског закона, којим би жене биле изједначене 

у својим правима са мушкарцима, 

o предузимање свих мјера како би се правилно примјењивали 

постојећи закони који регулишу рад жена за вријеме материнства, 

као и рад дјеце,  

o доношење закона о кућним помоћницима и слушкињама у сељачким 

газдинствима, 

o достављање феминистичким организацијама на мишљење сваког 

законског приједлога у којем се расправљају питања жене.  

У Копенхагену је 1939. одржан конгрес ICW. Централне теме су биле 

мир у свијету и политичка и економска права жена. На конгресу су биле и 

представнице Краљевине Југославије. 

 



 

Босански Брод 

  

Босански Брод
9
 је за вријеме Аустроугарске монархије, Краљевине 

Срба, Хрвата и Словенаца и Краљевине Југославије био среска (котарска) 

испостава среза Дервентског. Среска испостава Босански Брод, осим градске, 

обухватала је и сеоске општине. Временом се њена територијална надлежност 

мијењала. У 1879.
10

 и 1895.
11

 Среска испостава Босански Брод, осим градског, 

покривала је подручје 18 мјеста и села, а 1885.
12

 и 1910.
13

 њено се подручје, 

осим градског, смањило на 17, односно 16 мјеста и села. Од 1921.
14

 подручје 

Среске испоставе Босански Брод покривало је, осим градске, и 19 сеоских 

општина. Након измјена бановинских граница и промјена подручја срезова и 

општина у току 1931–32. године, Среска испостава Босански Брод лежала је на 

површини од 210 км², организована у три општине (Градска оппштина 

Босански Брод и двије сеоске општине – Клакари и Сијековац
15

) са 20 насеља. 

Градска општина Босански Брод имала је четири насеља.
16

 

                                                           
9
 У Босанском Броду (градска општина) по званичном попису из: 

- 1879. било је кућа 231 и становника 710 (мушкараца 376 и жена 334), од којих мухамеданаца 

402, источноправославних 136, римокатолика 120 и Јевреја 52 (Štatistika miesta i pučanstva 

Bosne i Hercegovine, Сарајево, 1880). 

- 1885. било је кућа 294 и становника 1.336 (мушкараца 716 и жена 620), од којих мухамеданаца 

605, источноправославних 214, римокатолика 451, Јевреја 62 и остала 3.(Штатистика мјеста 

и житељства  Босне и Херцеговине по попису народа од 1. маја 1885, Сарајево, 1886). 

- 1895. било је кућа 314 и становника 1.828 (мушкараца 955, жена 857, војника 16), од којих су 

мухамеданаца 575, источноправославних 236, римокатолика 894, евангелиста 19, осталих 

хришћана 3 и Јевреја 85 (Главни резултати пописа житељства у Босни и Херцеговини од 22. 

априла 1895, Сарајево, 1896).  

- 1910. било је кућа 612, становника 3.384 (мушкараца 1.701, жена 1.667, војника 6), од којих је 

српскоправославних 506, муслимана 672, римокатолика 1.936, гркокатолика 16, Јевреја 111 и 

евангелиста 85 (Резултати пописа житељства у Босни и Херцеговини од 27. септембра 1910, 

Сарајево, 1912). 

- 1921. било је становника 4.110, од којих је православних 714, римокатолика 2.297, 

гркокатолика 28, евангелиста 61, муслимана 880, Јевреја 130 (Дефинитивни резултати попис 

становништва од 31. јануара 1921, Сарајево, 1932). 

- 1931. било је кућа 1.319, домаћинстава 1606, становника 7.386 (мушких 3.672 и женских 

3.714) од којих је православних 3.604, римокатолика 2.587, протестаната 39, остали хришћани 

33, муслимана 1.044, друге и без конфесије 79. (Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31. 

marta 1931, кnjiga I i II, Beograd 1937)          
10

 Štatistika miesta i pučanstva Bosne i Hercegovine, Сарајево 1880. 
11

 Главни резултати пописа житељства у Босни и Херцеговини од 22. априла 1895, Сарајево 

1896. 
12

 Штатистика мјеста и житељства  Босне и Херцеговине по попису народа од 1. маја 1885, 

Сарајево 1886. 
13

 Резултати пописа житељства у Босни и Херцеговини од 27. септембра 1910, Сарајево 1912 
14

 Дефинитивни резултати пописа становништва од 31. јануара 1921, Сарајево 1932. 
15

 Матко Кумарић, Monografija Vrbaske Banovine, Бањалука 1932. 
16

 Opšta uprava – banovine, srezovi, opštinе, gradovi, Almanah Kraljevine Jugoslavije, Загреб 1932. 



 

Државну самоуправну власт у босанскобродској градској општини 

вршили су Градско вијеће и државни службеници. Радом Градског вијећа
17

 и 

градском општином руководио је градоначелник или подначелник. Градска 

општина Босански Брод била је за територију цијеле среске испоставе сједиште 

низа државних општинских организација и државних уреда и одјељења: 

Поштанско-телефонско-телеграфског уреда, Хидротехничког одјељка, 

Комесаријата жељезничке полиције, Среске управе финансијске контроле, 

Одјелне команде Државне страже сигурности, полицијске станице, 

жандармеријске станице, жељезничке станице, Капетанског пристаништа 

ријечне пловидбе (искључиво од среза Босанска Градишка до среза Брчко
18

) и 

градске плинаре и водовода. 

Градска општина Босански Брод била је и сједиште Среског суда 

Босански Брод,
19

 у којем су, осим судија, радили шеријатски судац и 

грунтовничар. Отворене су и двије адвокатске канцеларије – адвоката др Мане 

Кнежевића и др Миле Кубовића. 

Босански Брод као сједиште политичке, управне и судске власти био је 

истовремено веома важно привредно, трговачко и саобраћајно мјесто. Са 

Бродом на Сави (Славонски Брод) повезивао га је велики жељезни мост, до 

којег је допирала жељезница нормалног колосијека. Од моста је почињала 

пруга уског колосијека, названа жилом куцавицом Босне. Град је красила 

велељепна грађевина жељезничке станице, грађена у источњачком стилу за 

вријеме Аустроугарске. Недалеко од жељезничке станице била је Творница 

хемијских производа Даница д.д. Босански Брод.
20

 

Даница, д.д. за хемијске производе, Средишњица Загреб,
21

 Творница 

минералноуљних производа у Босанском Броду, основана 1896. године,
22

 

производила је рафинирани петролеј, сваковрсни бензин за моторе и 

аутомобиле, плинско, машинско, цилиндарско и вулканско уље, безмирисно 

уље за подове, товатну маст, маст за кожу, коломаз, парафин и парафинске 

свијеће свих величина. Творнички погони изграђени су 1897. У творници су 

радили инжењери и техничари из петрохемијске индустрије, те службеници и 

радници различитих струка. Послије Првог свјетског рата творница је отворила 

уред у Београду. Чланови управног и надзорног одбора творнице били су 

велеиндустријалци и банкари из више банака (Прометне банке Београд, 

Хрватско-славонске земаљске хипотекарне банке Загреб, Пештанске 

комерцијалне банке, Хрватске есконтне банке Загреб, Српске централне банке 

Сарајево, Српске банке д.д. Загреб, Аграрне и комерцијалне банке Сарајево, 

                                                           
17

 Градско вијеће чинили су градски вијећници (1924. било их је 12). 
18

 Almanah Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, свезак I, 1921/1922. 
19

  До 1907. Срески суд је дјеловао као реферат у саставу Среске испоставе Босански Брод. У 

Босни Херцеговини је раздвајање судске од управне власти на нивоу среза извршено 1907.   
20

 Almanah Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, свезак I, 1921/1922. 
21

 Основана 1893. 
22

 Ова творница је претеча данашње рафинерије у Броду. 



 

Љубљанске кредитне банке, Јадранске банке Загреб и Грађанске банке 

Београд).
23

 Крајем 1927. фабрика је тражила нову обртну дозволу за све погоне, 

дестилацију, рафинерију, парафинску фабрику и помоћне радионице. 

Фузионисање ове творнице са фирмом Jugoslovenska Standard Oil Comp 

завршено је 10. септембра 1928.
24

 

 

 

Босански Брод 

 

Осим ове творнице, значајно мјесто у привредном животу Босанског 

Брода имала је и Прва босанска творница кожа Насљедници Петра К. Костића 

Босански Брод, основана 1885. Творница је производила вањску кожу, ђонове, 

кожу за рукавице и кожну одјећу. Предузећем су управљала браћа Костић. 

Уживали су велики углед у Босанском Броду. Поред тога, они су основали и 

уредили напредну економију у селу Клакари. Економија је била узорно 

газдинство које је обухватало површину од 700 дунума, на коме се налазио 

виноград са првокласном лозом (15 дунума) и племенитим воћем различите 

врсте. На истом посједу налазиле су се модерне штале у којима су узгајана 

пасминска приплодна говеда.
25

 Браћа Костић основали су 1918. фирму Босна 

д.д. за искориштавање воћа и индустрију конзерви у Сијековцу код Босанског 

Брода.
26

 

Допринос у привредном животу Босанског Брода дале су, осим 

иностраних новчаних завода и великих банака, Хрватска кредитна банка и 

штедионица д.д. Босански Брод (основана 1911), Филијала Српске централне 

Банке, Филијала Српске народне банке, Филијала Муслиманске трговачке и 
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 Almanah Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, свезак I, 1921/1922. 
24

 АРСБЛ, 5, AJ 53 
25

 Informator za Bosansku krajinu za godinu 1924–1925 
26

 Исто 



 

обртничке банке за БиХ д.д. Босански Брод (основана 1920) и многе друге 

индустријске, занатске, трговачке и угоститељске фирме и друштва: Фабрика 

сапуна L. Schützer i sin у Босанском Броду, власништво Јевреја Паула Шицера 

(Paul Schützer), основана 1921, која је производила мирисне сапуне и сапуне за 

прање
27

, Картонашка творница Хрватске кредитне банке Босански Брод
28

, двије 

фабрике сода воде, складиште творница Електро Босна из Јајца, Дестилација 

дрвета из Теслића и шпирита М. Fиschla i sinovi из Креке
29

, занатске радње 

(обућарске, опанчарске, ременарске, кројачке, бријачке, лимарске, зидарске, 

столарске, механичарске, димњачарске, сачијске и златарске, пекарске, 

месарске, сластичарске и бозаџијске), трговачке радње (земаљским 

производима и сољу, марвом, животним намирницама, пићем, рибом, 

мјешовитом, шпецерајском, бакалском, мануфактурном, галантеријском и 

деликатесном робом, старим стварима, дрветом и угљем), агентурне и 

комисионе радње, шпедитерска и транспортна друштва, хотели (Колодвор и 

Југославија) и угоститељске радње (гостионице, кафане и ашчинице).
30

 

Унапређење занатства и трговине пратила су и подстицала два 

удружења: Занатлијско удружење у Босанском Броду
31

 и Трговачко удружење 

у Босанском Броду
32

.  

Значајно мјесто у животу Босанског Брода имали су сајмови. Сваког 

петка одржаван је седмични сајам, а поред њега су одржавана и два годишња 

сајма – први 2–4. августа (илиндански) и други 16–18. септембра. За вријеме 

другог годишњег сајама нарочито се трговало са шљивама.  

Босански Брод је у вријеме Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца био 

сједиште више конфесионалних институција: Православне црквене општине 

(парохије), Католичке жупе, Евангелистичке црквене општине, Имамата и 

Јеврејске богоштовне општине.
33

  

У двије основне школе
34

 започињао је образовни живот Брођана, а 

настављао се и дограђивао у културним и просвјетним друштвима и 

организацијама, као што су: пдоодбор Српског културног и просвјетног 

друштва Просвјета
35

, пододбор Хрватског културног друштва Напредак
36

, 
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 Informator za Bosansku krajinu za godinu 1924–1925 
28

 Almanah Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, свезак I, 1921/1922. 
29

 Informator za Bosansku krajinu za godinu 1924–1925 
30

 АРСБЛ, 23, Регистар фирми и друштава; Almanah Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, свезак I, 

1921/1922; Informator za Bosansku krajinu za godinu 1924–1925 
31

 Удружење је донијело нова правила 1926, а имало је 40 чланова. 
32

 Удружење је усвојило нова правила 10. октобра 1926, а имало је 50 чланова. 
33

 За вријеме Аустроугарске монархије у Босни и Херцеговини, осим у Бањалуци и Тузли, 

постојала је и Israelitische Kultusgemeinde in  Bosn. Brod (Bosnicher Bote, 1916). 
34

 Током 1924. у овим школама наставу је похађало 411 ђака, а наставу водило седам 

наставника. 
35

 АРСБЛ, 5, AJ 26; Almanah Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, свезак I, 1921/1922 
36

 Исто 



 

пододбор Муслиманског културног и просвјетног друштва Гајрет
37

, пододбор 

Хуманитарног друштва Црвени крст, пододбор Кола српских сестара, Народна 

библиотека и читаоница, Хрватска читаоница, Муслиманска читаоница, 

Пјевачки збор Хрватске читаонице, Хрватско глазбено друштво Мартић, 

Ногометни шпортски клуб Викторија (основан 1919), Шпортски клуб Марс, 

Ногометни шпортски клуб Унион, Веслачки клуб Соко, Ловачки клуб, Мјесни 

одбор за заштиту дјеце, Биоскоп Зора и Књижара и књиговезница. 

У оваквом друштвено-економским миљеу организован је и развијан 

женски покрет у Босанском Броду. 

 

Друштво Женски покрет Босански Брод 

 

 Примарни архивски извор, препис записника са ванредне скупштине
38

, 

одржане 18. октобра 1925. у Босанском Броду, јасно нам указује на постојање 

женске организације у Босанском Броду и прије 1925. Међутим, ни примарни 

ни секундарни доступни архивски извори нису дали одговор на питање када је 

основана, под којим називом и по којим правилима је дјеловала та женска 

организација?   

На ванредној скупштини, након усвајања дневног реда, 52 чланице, 

предвођене потпредсједницом Терезијом Голдбергер
39

, прихватиле су: 

o избор перовође Анке Поповић
40

 и овјеритеље записника Олгу 

Ћургуз
41

 и Милану Петровић
42

; 

o кратак извјештај о раду, који је поднијела Штефанија Кауниц 

(Stefaniјa Kaunitz)
43

; 

o читање нових Правила Друштва од стране Анке Поповић, која 

разлаже да су досадања правила била недостатна и неподесна за 

                                                           
37

 Исто 
38

 АРСБЛ, 5, АЈ 32–2 
39

 Терезија–Тереза Голдбергер (Босански Брод, 1890 – ?), домаћица из Босанског Брода, 

супруга шпедитера Алфреда Голдбергера, власника Међународног отпремног завода у 

Босанском Броду, предсједника Надзорног одбора Хрватске кредитне банке и штедионице 

Босански Брод и Ногометног шпортског клуба Унион Босански Брод. Заједно са супругом, 

кћерком Мелитом и сином Албертом често је путовала у Чехословачку, Њемачку и Аустрију. 
40

Анка Поповић, учитељица у Босанском Броду, из Народне основне школе у Дервенти 

премјештена је 1923. у Народну основну школу у Босанском Броду.  
41

 Олга Ћургуз (Мостар, 1890 – ?), домаћица, супруга среског надветеринара Светозара 

Ћургуза. Породица се доселила у Босански Брод јануара 1924, након што је наредбом министра 

пољопривреде и вода, број 45.000/I–1923, Светозар Ћургуз распоређен на рад у Босански Брод. 
42

 Милана Петровић рођ. Вујичић (1896 – ?), домаћица, супруга Александра П. Петровића, који 

је 20. јуна 1924. из Зворника премјештен за старјешину Среске испоставе Оџак, а рјешењем 

министра унутрашњих послова од 1. априла 1925. у Босански Брод. На дужност старјешине 

Котарске испоставе Босански Брод ступио је 25. августа 1925. У браку нису имали дјеце.  
43

 Штефанија Кауниц (Мошоц, Чехословачка, 1881 – ?), учитељица, у Народној основној школи 

у Босанском Броду радила је од 1910. Често је путовала у Аустрију и Њемачку, а и у 

Чехословачку ради посјете родбини. 



 

наше прилике те да на основу истих
44

 друштво ће се звати "Женски 

покрет" Босански Брод. Нова правила скупштина је усвојила; 

o новоизабрани Управни одбор у саставу: Терезија Голдбергер, Милка 

Јовановић
45

, Штефанија Кауниц, Божена Маријан
46

, Анка Поповић, 

Љубица Микулић
47

, Ленка Абрамовић
48

, Флора Песах (Flora 

Pesach)
49

, Зејнеба Чохаџић
50

, Ната Недимовић
51

 Султана Песах 

(Sultana Pesach)
52

, Мица Рачић, Злата Баришић
53

, Кете Голдштајн 

(Kete Goldstein)
54

, Катица Вризник, Густи Коњиковић
55

, Милана 

Петровић, Милица Сушић
56

, Стефа Дошен, Ана Клонкај (Ana 

Klonkay)
57

; 

o новоизабрани Надзорни одбор у саставу: Олга Ћургуз, Марија Чох
58

, 

Марија Голоб
59

, Анка Гаврић
60

 и Иванка Ивановић
61

. 
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 Односи се на нова правила, јер је ријеч о препису записника са ванредне сједнице, одржане 

18. Октобра 1925.  
45

 Милка Јивановић, гостионичарка и власница шпецерајске трговине у Босанском Броду,  

предсједница пододбора Кола српских сестара у Босанском Броду током 1924. 
46

 Божена Маријан, закупац апотеке у Босанском Броду од 1921. 
47

 Љубица Микулић, домаћица, супруга Мирка Микулића, подначелника Градске општине у 

Босанском Броду (1923–24). 
48

 Ленка Абрамовић, кћи учитељице Јозефине Абрамовић из Босанског Брода. Ленкин покојни 

отац М. Абрамовић и сестра Марија Абрамовић такође су били учитељи. 
49

 Флора Песах (Босански Брод, 1885 – ?), домаћица, Јеврејка из Босанског Брода. 
50

 Зејнеба Чохаџић је припадала породици Расима Чохаџића, судије Шеријатског суда при 

Среском суд Босански Брод, вијећника Градског вијећа Босански Брод и предсједника 

Муслиманске читаонице (1924). 
51

 Наталија–Ната Недимовић, поштански званичник у Босанском Броду (1924–25). 
52

 Султана Песах (Босански Брод, 1882 – ?), домаћица, Јеврејка из Босанског Брода. 
53

 Злата Баришић, званичница код државне жељезнице у Босанском Броду, чланица Хрватске 

читаонице Босански Брод (1924–25) 
54

 Кете Голдштајн припадала је породици Вилима Голдштајна, власника шпецерајске радње у 

Босанском Броду (основане 1892) 
55

 Августина–Густи Коњиковић (Велики Бечкерек, 1896 –?), кћи Шандора, супруга Стјепана 

Коњиковића, судског надсавјетника и старјешине Среског суда у Босанском Броду, 

предсједника Хрватског пјевачког друштва Мартић (1926), пододбора Црвеног крста, Мјесног 

одбора за заштиту дјеце и младежи и Ловачког клуба у Босанском Броду. Често је са супругом 

путовала у Чехословачку у посјету родбини. 
56

 Милица Сушић припадала је породици Петра Сушића, учитеља (1925) и директора (1908) 

Народне основне школе у Босанском Броду.  
57

 Ана Клонкај припадала је породици Стефана Клонкаја, стројовође ложионице у Босанском 

Броду. 
58

 Марија Чох припада породици Милана и Лудовига Чоха, власника циглане у Босанском 

Броду. 
59

 Марија–Мара Голоб рођ. Арко (Љубљана, 1851 – ?), домаћица из Босанског Брода, супруга 

пок. Фрање Голоба. Издржавао ју је син Леополд Голоб. Често је путовала у Чехословачку у 

посјету кћерки. 
60

 Анка Гаврић, приватница из Босанског Брода, чланица Хрватске читаонице Босански Брод 

(1926) 
61

 Иванка Ивановић, учитељица Народне основне школе у Босанском Броду 



 

 Након усвајања нових правила и новог назива Друштва, те избора 

управног и надзорног одбора, Правила Друштва достављена су великом 

жупану Врбаске области на одобрење,  

 Прије него што су нова правила верификована од надлежних власти, 

Управни је одбор 21. октобра 1925. одржао конституирајућу сједницу на којој 

су изабрани: 

o предсједница друштва Тереза Голдбергер, 

o двије потпредсједнице: Божена Маријан и Милана Петровић, 

o два секретара: Анка Поповић и Штефанија Кауниц и 

o два благајника: Ленка Абрамовић и Ната Недимовић 

Међутим, велики жупан Врбаске области је вратио Правила Друштва, са 

препоруком да се ова морају саобразити са чл. 4 Закона о друштвима из 1910.
62

 

Новим правилима Друштва нису биле обухваћени садржаји који су се односили 

на оснивање и обнављање Друштва, ваљаност закључака, отправке и објаве, 

начин поравнања размирица насталих из друштвене везе, те на заступање 

Друштва у јавности. По извршеним корекцијама Правила су поново 

достављена великом жупану Врбаске области, који их је 17. априла 1926. 

упутио Министарству унутрашњих послова на надлежност, са препоруком да 

се Правила потврде. Министарство унутрашњих послова се у свом одговору од 

23. априла 1926. прогласило ненадлежним, јер су правила Женског покрета 

Босански Брод правила друштва локалног карактера. Велики жупан Врбаске 

области је одлуком број 7311/26 од 10. јуна 1926. видирао правила Женског 

покрета Босански Брод.   

Чланице Женског покрета Босански Брод организовале су домаћичке 

школе, аналфабетске течаје и течаје женског рада.  

Домаћичку школу организовале су у селу Лијешћу јула 1925. у 

изнајмљеним зградама, без одговарајућег инвентара. Обучавале су 28 ученица. 

Од великог жупана Врбаске области тражиле су да им додијели инвентар и 

шиваће машине, али и да им упути стручну учитељицу, са образложењем да 

имају у плану отварање домаћичких школа у свим селима на подручју среске 

испоставе.
63

 

Током јануара 1928. чланице Женског покрета Босански Брод држале су 

течај женског стручног рада у Босанском Броду. Течај је похађало 35 ученица 

сиромашних родитеља. Међу полазницама течаја било је 20 неписмених. За 

њих је  организован аналфабетски течај.
64

 

Датум престанка са радом Друштва Женски покрет Босански Брод није 

познат. Архивска грађа овог друштва, као и многих других, недоступна је. 

Претпостављамо да је грађа уништена и да дијели судбину грађе многих 

друштава која су дјеловала на простору који данас чини територију Републике 

                                                           
62

 Glasnik zakona i naredaba za BiH, 1910,  број 19. 
63

 АРСБЛ, 5, АЈ 76–36 
64

 АРСБЛ, 5, 87–47 



 

Српске. У архивским фондовима који се чувају у Архиву Републике Српске, а 

односе се на период 1878–1945. године, постоји веома мала количина архивске 

грађе о раду женских друштава и организација. Осим ових, сачувана су само 

још правила Друштва Хрватска жена у Дервенти из 1928.    

Оргинална Правила Друштва Женски покрет Босански Брод
65

 чине дио 

архивске грађе фонда Велики жупан Врбаске области.
66

 Писана су машински, 

на српско-хрватском језику, ћириличним писмом, мјешавином екавштине и 

ијекавштине. Правила садрже 26 чланова, а подијељена су на 11 поглавља: Име 

и сједиште Друштва, Циљ Друштва, Средства друштва, Новчана средства 

Друштва, Чланови Друштва, Скупштина Друштва, Управа Друштва, 

Надзорни одбор Друштва, Женски клуб, Престанак Друштва и Надзорне 

власти. Ручно су потписана од стране Управног одбора Друштва. Правила су 

увезана јемствеником и овјерена од великог жупана Врбаске области. Уз 

Правила су приложени и документи који се односе на поступак њихове 

верификације. 

 

Правила 

Женског Покрета друштво за просвећивање жене 

и заштиту њених права у Босанском Броду 

 

I  Име и седиште 

 

Чл. 1. 

 Име друштва је Женски Покрет друштво за просвећивање жене и 

заштиту њених права у Босанском Броду. 

 

Чл. 2. 

 Седиште друштва је у Босанском Броду а протеже делокруг на подручје 

испоставе Босански Брод. 

 

Чл. 3. 

 Друштво се оснива добровољним приступом. 

 

II  Циљ 

Чл. 4. 

 Циљ друштва је: 

а) просвећивање жена; 
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б) стицање свих грађанских права за жену и потпуно изједначење жене 

са човеком. 

 

III  Средства 

Чл. 5. 

 Свој циљ друштво постиже: 

а) приређивањем конференција и сазивањем јавних састанака у циљу 

развијања друштвене и политичке свести; 

б) организовањем течајева из просвјетнo–културне, социјалне, васпитне, 

моралне и естетичне области; 

в) посредовањем код владе у свим случајевима где су било законом било 

уредбом или каквом другом одлуком повређена женина права начелно или 

појединачно; 

г) одржавањем клуба и читаонице. 

 

IV  Новчана средства 

Чл. 6. 

 Новчана средства друштва су: 

 а)  члански улози; 

 б) добровољни прилози и завештања; 

 в) приходи са предавања, забава и итд. 

 

V  Чланови 

Чл. 7. 

 Члан друштва може бити свако лице које је напунило 18 година а које 

Управни одбор прими за члана. 

 Према величини улога чланови су: 

 а) редовни, чији улог износи дин. 24. – годишње више чланарина за 

Народни женски савез и Феминистичка алијанса; 

 б) оснивачи чији улог износи за свагда дин. 100. – 

 в) утемељачи, чији улог износи дин. 250. – за свагда. 

 

Чл. 8. 

 Дужности чланова су: 

 а) да раде на унапређењу друштва у смислу друштвеног циља; 

 б) да редовно плаћају чланарину; 

 в) да су претплаћени на друштвени лист; 

 г) да се одазивају сваком Управином позиву и врше поверени им посао. 

 Права чланова су: 

 а) активно и пасивно бирачко право на скупштинама друштва; 

б) да на јавним зборовима и друштвеним скупштинама узимају учешћа у 

свим питањима која интересују друштво; 



 

 в) да управи писмено упућују своје предлоге и да присуствују 

седницама, на којима ће се о тим предлозима решавати.   

 

Чл. 9. 

 Чланство престаје: 

 а) смрћу; 

 б) добровољним иступом; 

 в) неплаћањем чланарине за шест месеци и поред опомене; 

 г) искључењем, ако пленарна седница Управе нађе то за сходно. 

Искључени чланови имају право жалити се Главној скупштини чије 

решење је извршно. 

 

VI   Скупштине 

Чл. 10. 

 Скупштине су редовне и ванредне. Ванредне се скупштине сазивају по 

потреби и то на предлог Управе, на захтев Надзорног одбора или на захтев ⅓ 

чланова из Босанског Брода. 

 Редовне се скупштине сазивају једанпут годишње и то у месецу октобру, 

најдаље до конца октобра. 

 У делокруг Главне редовне скупштине спада: 

 а) извјештај Управног и Надзорног одбора, решавање о извјештајима и 

поделење апсолуторијума Управном и Надзорном одбору; 

 б) избор Управног и Надзорног одбора; 

 в) решавање жалби поднешених против одлуке Управног одбора; 

 г) измена друштвених правила; 

 д) закључивање о разлазу друштва; 

ђ) решавање по свим предлозима друштвених чланова и доношење 

решења о унапређењу друштва. 

 

Чл. 11. 

 Скупштином руководи председница управе или потпредседнице а ако су 

спречене најстарији члан Управног одбора. 

 

Чл. 12. 

 Да би се одржала редовна главна скупштина потребно је да су присутна 

½ више један члан. Ако се скупштина не може одржати на првом састанку 

одлаже се на један сат касније и решава се са оним бројем чланова колико је 

присутно. 

 Скупштина ствара правоваљане закључке простом већином гласова. У 

случају поделе гласова одлучује глас преседнице. 

 



 

Чл. 13. 

 Предлози о измени и допуни друштвених правила имају се послати као 

писмени предлог управи чим буде скупштина објављена. За њихово усвајање 

потребан је пристанак просте већине. 

 

VII  Управа 

Чл. 14. 

 Управа се састоји од 20 чланова изабраних на скупштини који морају 

становати у Босанском или Славонском Броду. Чланови управе могу бити само 

жене. Управа се сама између себе конституише бирајући себи председницу, две 

потпредседнице, секретара и благајника. 

а) Председница заступа друштво у јавности. Она преседава главном и 

свим другим скупштинама, конференцијама или предавањима друштвених 

чланова као и седницама Управног одбора, надзире целокупно пословање 

Управног одбора, потписује сва друштвена акта са тајником и дозначује 

издатке благајнику. 

б) Потпредседнице заступају председницу у свим правима и 

дужностима ако је председница одсутна. 

в) Секретар води све послове друштва према упутама Главне скупштине 

и Управног одбора. Води записнике о седницама Управног одбора и 

скупштинама. Потписује са председницом сва акта. 

г) Благајник води све благајничке послове друштва, издатке врши по 

одлуци скупштине, Управног одбора уз дознаку председнице. Јамчи особно за 

имовину друштва. 

Управни одбор држи седнице једанпут недељно. Да одбор може 

стварати правоваљане закључке потребно је да седници присуствује најмање 

шест чланова Управног одбора. 

Закључци се доносе простом већином гласова. У случају поделе гласова 

одлучује глас председнице. 

 

Чл. 15. 

Чланови управе се бирају на три године и то тако да сваке године 

одступа једна трећина. Ово одступање се врши за две године коцком а треће 

године бива аутоматски по истеку мандата. Иступљени чланови могу поново 

бити бирани. 

 

Чл. 16. 

У случају да се у току године упразни које мјесто у управи, управа ће 

позвати на упражњено мјесто оног члана који је после изабраних чланова на 

скупштини добио највише гласова.  

 

Чл. 17. 

Дужности управе су: 



 

а) да ради на постизавању друштвеног циља, да даје потстрека у раду 

друштвеним члановим; 

б) да извршава рјешења друштвених скупштина; 

в) да сазива друштвене скупштине и да за њих саставља дневни ред; 

г) да изради план рада за идућу годину; 

д) да приређује предавања, течајеве из научних области и забаве; 

ђ) да оснива течајеве за ручни рад и шивање хаљина; 

е) да оснива аналфабетске течајеве; 

ж) да отвара Домаћичке школе; 

з) да отвори Женски клуб и читаоницу; 

и) да сваке недеље одржи једанпут своју сједницу; 

ј) да двапут годишње осим главне скупштине сазива скуп свих чланова; 

к) да решава о примања и искључивању чланова. 

  

VIII  Надзорни одбор 

Чл. 18. 

Надзорни одбор састоји се из пет лица који морају становати у 

Босанском или Славонском Броду. Они се сами конституишу бирајући себи 

председницу и секретара. Чланови надзорног одбора могу бити само жене. 

 

Чл. 19. 

Чланови надзорног одбора се бирају на годину дана. Исти чланови могу 

бити поново бирани. 

 

Чл. 20. 

Дужности надзорног одбора јесу: 

а) да настоји да се цјелокупан рад друштва од стране управе марљиво 

изводи у смислу ових правила; 

б) надзорни одбор прегледава рачуне и књиге кад код то нађе за 

потребно а најмање једанпут годишње. О седницама води се записник и треба 

да присуствује најмање три члана надзорног одбора а закључке доноси простом 

већином гласова. У случају поделе гласова одлучује глас председнице; 

в) да о свому раду подноси извјештај главној годишњој скупштини; 

г) у случају немарног отправљања послова од стране управе надзорни 

одбор има право да захтева сазив ванредне скупштине. Ако управа одбије да 

сазове скупштину или је не сазове у року од 15 дана Надзорни одбор сазваће је 

сам. 

 

Чл. 21. 

У случају да се у току године упразни место у Надзорном одбору 

позваће се на упражњено место члан који је после изабраних чланова највише 

гласова добио.  

 



 

IX Женски клуб 

Чл. 22. 

Женски клуб у Босанском Броду је установа Женског покрета. 

 

Чл. 23. 

Чланови клуба могу бити само чланови женског покрета. 

Чланови су: 

Редовни са месечним улогом од Дин 10 и за упис Дин 5. 

Утемељачи са улогом од Дин 100 годишње и 

Добротвори са улогом од Дин 500 за свагда. 

 

Чл. 24. 

За измирење међусобних спорова насталих из друштвене везе међу 

чланицама позвана је председница а не пође ли јој то за руком саставиће 

одборнице између себе посебни Часни суд који ће решити и изравнати тај спор. 

 

X Престанак друштва 

Чл. 25. 

Друштво се разилази: 

а) ако га на то овлашћена власт распусти; 

б) када то главна скупштина у присутности ½ више један чланова 

закључи. 

У случају престанка друштва има се образовати ликвидациони одбор од 

10 лица који ће уредити све рачуне и друштвену имовину предати на чување 

Народном женском савезу у Београду. Ако се за време од три године не би 

основало друштво са сличним циљем Савез ће тај новац употребити за 

подизање или одржавање дома за напуштену женску децу. 

 

XI Надзор власти 

Чл. 26. 

Држава има право надзора над друштвеним радом. 

 

Анка Поповић, секретар 

Božena Marijan 

Milana Petrovitch 

Ljubica Mikulić 

Ivana Ivanović 

Кeta Goldstein 

Gusti Konjiković 

Милица Сушић 

Sultana Pesah 

Стефанија Кауниц 

Marija Ĉoh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terezija Goldberger, predsjednica 

Милка Ј. Јовановић 

Marica Golob 

Ната Недимовић 

Мица Рачић 

Zejneba Ĉohadžić 

Flora Pesah 

Anka Gavrić 

Ana Klonkay 

Zlata Barišić 

Katica Vriznik. 



 

 

 

Verica M. Stošić 

 

Rules of Society 

Women’s Movement of Bosanski Brod 

 

Conclusion 

 

Significant role for economic, business and cultural life and development of 

Bosanski Brod had its position on the right bank of the river Sava. During the 

Austro-Hungarian monarchy, Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and Kingdom 

of Yugoslavia, Bosanski Brod was a county office of the county district of Derventa, 

organized as a center of political, administrative and judicial power. Cultural and 

educational life of Bosanski Brod took place in societies founded, mostly, as national 

ones. 

The society Women’s Movement of Bosanski Brod was founded on October 

18
th

 1926 to educate women and protect their rights. This society was raising social 

and political awareness about role and status of a woman in society by organizing 

conferences and courses, convening public meetings, mediating with the official 

authorities and organizing the Women’s Club and society’s reading room. The 

society’s bodies were assembly, administrative and supervisory board. The society 

was a member of the National Women’s Association of Serbs, Croats and Slovenes 

and the Feminist Alliance of Serbs, Croats and Slovenes. 

The archive records of this society, kept in the Archives of the Republic of 

Srpska, are consisted of the Rules, minutes of special session when the Rules were 

adopted in 1925 and two correspondences of the society with the Grand Chieftain 

(Zupan) of the Vrbas district from 1925 and 1928.  

    

 


