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ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ 

У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 
Збирка или збрка прописа 

 

 

Опште напомене  

Република Српска је у току 2008. и 2009. године донијела три законска прописа 

у вези са електронским пословањем. Прво је донесен Закон о електронском потпису
1
 

(даље: ЗоЕП), потом Закон о електронском документу
2
 (даље: ЗоЕД) и, на крају, Закон 

о електронском пословању
3
 (даље: ЗоЕПос). Због блискости материје коју уређују 

било је могуће донијети и интегралан пропис, а то поготово вриједи за електронски 

потпис и електронски документ. Ово мишљење на најбољи могући начин поткрепљује 

навод са сајта Агенције за информационо друштво Републике Српске
4
: 

Закон о електронском пословању Републике Српске кровно дефинише основне 

принципе електронског пословања уз помоћ електронских докумената и електронског 

потписа. 

Анализа појединих одредби ова три законска прописа показаће да је правни 

статус електронског уговора уређен Законом о електронском потпису, док су Законом 

о електронском пословању уређена бројна питања у вези са електронским потписом и 

електронским уговором... Тако је просјечном кориснику законских текстова сасвим 

замагљена чињеница да су и електронски потпис и електронски документ само 

инструменти електронског пословања. 

На сајту Агенције за информационо друштво налазимо и сљедеће: 

Усвајање и имплементација закона о електронском потпису, електронском 

документу и електронском пословању омoгућава учествовање Републике Српске у 

информационом друштву Европе, тј. унапређење пословних процеса чиме ће 

Република Српска постати конкурентна на европском тржишту. 

Декларативно је навод сасвим у реду, али га ваља узети са резервом. Прво се 

намеће питање зашто је жеља за конкурентношћу сведена или ограничена само на 

европско тржиште? Искуства Словеније, Хрватске и Србије говоре да прописи, сами 

по себи, нису замајац електронском пословању, па је мало вјероватно да ће то бити и 

кад је о Републици Српској ријеч. Ушли смо у пету годину важења три системска 

законска прописа. Привредна друштва и самостални предузетници и даље нe вјерују у 

предности унапређења пословних процеса, a ни Република Српска није постала 

                                                 
1
 "Службени гласник Републике Српске" број 59/08  

2
 "Службени гласник Републике Српске" број 110/08  

3
 "Службени гласник Републике Српске" број 59/09  

4
 www.aidrs.org 
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конкурентн(иј)а на европском тржишту. Уосталом, актуелна ситуација показује да 

чак ни они који су припремили и донијели предметна три закона нису на том плану 

далеко одмакли. Да ли то, можда, значи да они свему томе мало вјерују?!  

Поменута три законска прописа су од непосредног и несумњивог значаја за 

архивску дјелатност, па с тог становишта овај текст одговара програмској и уред-

ничкој политици већ угледног "Гласника Удружења архивских радника Републике 

Српске". 

Након што је консултовао неколицину компетентних лица, аутор је недво-

смислено закључио да су предметна три законска прописа писана необичним стилом, 

те да су крајње лоше или чак и никако лекторисана. Ова се констатација понајмање 

односи на бројне словне грешке у објављеним законским текстовима. 

Бројни изрази коришћени у ова три законска текста нису у практичној 

употреби на српском говорном подручју, због чега дјелују збуњујуће. Ево неких од 

њих: информационо-комуникациони механизам, комерцијално саопштење, електрон-

ско упућивање, саопштавање посредством комуникационе мреже, давалац услуга... 

Због њихове бројности, на граматичке и правописне грешке указано је у фуснотама. 

Бројне су и грешке сљедећег типа: 

(1) Давалац услуга информационог друштва који преноси електронске поруке 

које му је предао корисник услуга, није одговоран за садржај послане поруке и њено 

упућивање, уколико: 

а) није иницирао пренос, 

б) није извршио избор података или докумената који су предмет преноса, 

в) није изузео или измијенио податке у садржају поруке или документа и 

г) није изабрао корисника преноса.
5
 

Питање је сљедеће: да ли је довољно постојање само једног од наведених или 

су ово кумулативни услови који "даваоца" услуга ослобађају од одговорности? 

Пошто то у овом, али и у бројним другим случајевима није учињено, а посебно 

имајући у виду везник "и" у тачки в), одговор је једнозначан. Према слову закона, то 

су кумулативни услови! Зар је то била интенција законодавца?! Наравно да није! 

Овако, пружалац услуге не може и неће одговарати уколико је предузео само једну од 

четири наведене радње! 

Зашто није примијењена препорука правописа српског језика да се чланови 

низа, а нарочито ако су раздвојени посебним класификационим знацима (нумеричким 

или алфабетским) или ако се издвајају у посебне пасусе, а поготово уколико су 

чланови низа (набрајања) опширнији или су проткани запетама, раздвајају тачком са 

запетом. Како то да лектор, ако је уопште имао пред собом ова три законска текста, 

допушта раздвајање запетом чак девет опширних тачака, уз то протканих бројним 

запетама, из члана 3 ЗоЕПос-а?! 

Када смо већ код "давалаца" услуга, онда ваља рећи да тај израз не одговара 

духу српског језика. Добро знамо да се услуге не дају већ се пружају, чине, нуде... 

Отуда не може ни да буде "давалаца" услуга. 

Како да се у свему томе снађу мали привредник или самостални предузетник?! 

Република Српска им је дужна три усклађенија, једноставнија и јаснија законска 

текста. Међутим, чак ни то није довољно! Привредницима је слаба вајда од тога што је 

Закон о електронском пословању "усаглашен са Директивом 2000/38/ЕЗ ЕУ". Они не 

                                                 
5
 Члан 14 став 1 ЗоЕПОС-а 
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могу да годинама очекују нешто као што је словеначка "e-SLOG dokumentacija".
6
 

Њима су од законског прописа много важнији електронски обрасци (наруџбенице, 

фактуре...) које ће моћи да размјењују без обзира на апликацију коју користе. То 

уједно значи да ова три законска прописа нису нити могу да буду једини оквир и 

основ за унапређење електронског пословања. 

Може ли се на овај начин привући мали привредник (велики се у Републици 

Српској на прсте броје) или самостални предузетник из уводног дијела овог текста и 

може ли се на овај начин, формално пратећи "европске трендове", постати 

конкурентан на европском тржишту?! 

 

Закон о електронском потпису 

Чланом 1 ЗоЕП-а уређено је подручје његове примјене: 

Овим законом уређује се право физичких и правних лица на употребу 

електронског потписа у управним, судским и другим поступцима, пословним и другим 

радњама, те права, обавезе и одговорности физичких и правних лица у вези са 

давањем услуга цертификације електронског потписа на територији Републике 

Српске, ако посебним законом није другачије одређено. 

Да, наоко је све у реду, али није тачно! Почећемо са изразом "давање услуга 

сертификације", који је непримјерен јер се, бар не у српском језику, услуга не може 

давати. Много важнија од тога је чињеница да, уколико занемаримо немушту одредбу 

ст. (1) чл. 6 овог закона,
7
 он уопште не уређује право физичких и правних лица на 

употребу електронског потписа. Уосталом, пошто коришћење електронског потписа, 

самог по себи, нема значаја, позваћемо у помоћ ст. (1) чл. 1 ЗоЕД-а: 

(1) Овим законом уређује се право републичких органа управе, органа локалне 

самоуправе, привредних друштава, установа и других правних и физичких лица на 

употребу електронског документа у пословним радњама и дјелатностима, те у 

поступцима који се воде пред надлежним органима у управном поступку... 

И шта сад? Електронски потпис може да се користи у судском поступку (!), 

док у том истом поступку не може да се користи електронски документ! Ово је уједно 

и први доказ ауторове тезе да су неконзистентна предметна три закона у вези са 

електронским пословањем.  

Тачкама а) и б) чл. 2 ЗоЕП-а дефинисани су обични и квалификовани 

електронски потпис: 

а) електронски потпис – скуп података у електронском облику који су 

придружени или су логички повезани са другим подацима у електронском облику и који 

служе за идентификацију потписника и аутентичност потписаног електронског 

документа; 

б) квалификовани електронски потпис – електронски потпис којим се поузда-

но гарантује идентитет потписника и који испуњава услове из члана 4 овог закона. 

Одмах затим, у чл. 3,
8
 електронски потпис је нешто другачије дефинисан.

9
  

                                                 
6
 www.gzs.si/slo/6679 

7
 Не може се одбити прихватање документа... 

8
 Чл. 3 ЗоЕП-а: Електронски потпис је скуп података у електронском облику који служе за 

идентификацију потписника и потврду аутентичности потписаног електронског записа. 

http://www.gzs.si/slo/6679
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У т. б) су сувишне ријечи "којим се поуздано гарантује идентитет потписника", 

јер је у т. б) чл. 4 наведено да овај потпис "неоспорно идентификује потписника". 

Тачком в) чл. 2 ЗоЕП-а дефинисан је потписник као "лице које посједује 

средство за израду електронског потписа, а које дјелује у своје име или у име 

физичког или правног лица". Међутим, потписник не мора да посједује то средство 

већ, како то стоји у т. в) чл. 4, да њим може да самостално управља и да је оно под 

његовим надзором.
10

 Пошто је ријеч о потписнику, умјесто израза "дјелује" требало је 

једноставно рећи "потписује", док испред ријечи "физичког" ваља уметнути ријеч 

"другог". Међутим, ни то није довољно јер потписник мора поступати по овлашћењу 

тог другог лица. Законодавац нам је дужан и једно објашњење. Наиме, ако потписник 

креира електронски потпис у име или по овлашћењу другог лица, какав је статус тог 

лица? 

У т. г) чл. 2 ЗоЕП-а дефинисан је електронски запис: 

г) електронски запис – цјеловит скуп података који су електронски генериса-

ни, послани, примљени или сачувани на електронском, магнетном, оптичком или дру-

гом медију. Садржај електронског записа укључује све облике писаног и другог 

текста, податке, слике и цртеже, карте, звук, музику, говор и рачунарске базе 

података. 

Наравно, има и других, једноставнијих дефиниција електронског записа.
11

 За 

нас су овом приликом од интереса четири елемента: карте, музика, говор и рачунарске 

базе података. Нејасно је зашто су прва три посебно истакнута, јер је јасно да су 

обухваћени појмом слика или цртежа односно звука. Што се карактера рачунарских 

база података тиче, позната су два концепта. Укратко, један концепт подржава тезу да 

сама база података садржи записе, док други саму базу третира као документ (запис), 

али под условом да одговара концепту записа, тј. уколико документује пословне 

активности и омогућава креирање метаподатака и других контекстуалних 

информација које омогућавају чување и коришћење садржаја, структуре и контекста 

записа.   

Тачком ђ) чл. 2 дефинисано је средство за креирање електронског потписа као 

"одговарајућа рачунарска опрема или рачунарски програм који потписник користи при 

изради електронског потписа". Израз "одговарајућа" је сувишан јер неодговарајуће 

средство не може ни да се користи. Пошто хардверска и софтверска опрема једна без 

                                                                                                                                          
9
 Интересантно је навести и неке друге дефиниције електронског потписа: Електронски потпис 

је низ података у електронском облику, који је садржан, додат или логички повезан с другим 

подацима, а намијењен је провјери аутентичности тих података и идентификацији потпис-

ника (словеначки Закон о електронском пословању и електронском потпису); "Електронски 

потпис" – скуп података у електронском облику који су придружени или су логички повезани 

са електронским документом и који служе за идентификацију потписника (Закон о електрон-

ском потпису Републике Србије). Идентична овој је дефиниција из истоименог црногорског 

закона. 
10

 На индиректан начин ово потврђује и т. г) чл. 11 ЗоЕП-а, у којој стоји да квалификовани 

електронски сертификат, поред осталог, мора да садржи и "податке за верификовање елек-

тронског потписа који одговарају подацима за израду електронског потписа а који су под кон-

тролом потписника". 
11

 Електронски запис је било која комбинација текста, графике, података, слика или других 

информација приказаних у дигиталном облику, које се креирају, мијењају, користе, дистри-

буишу или архивирају у рачунарском систему. (Halеy) 
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друге не могу, везник "или" ваља замијенити везником "и". У сваком случају, то 

средство је ваљало довести у везу са подацима за израду електронског потписа из т. д). 

Софтвер мора да садржи податке који се користе за креирање електронског потписа, 

па би дефиницију у том смислу требало и допунити. 

Тачкама ж) и з) чл. 2 дефинисани су појмови података и средстава за 

верификовање електронског потписа: 

ж) подаци за верификовање електронског потписа – подаци, ако
12

 што су 

кодови или јавни криптографски кључеви који се користе ради верификовања (овјере) 

електронског потписа, 

з) средство за верификовање електронског потписа – одговарајућа 

рачунарска опрема или рачунарски програм који се користи за примјену података за 

верификовање потписа. 

У т. з) налазимо израз непримјерен српском језику ("који се користи за 

примјену..."). У обје тачке је збуњујући израз "верификовање електронског потписа". 

Шта тај појам подразумијева? Осим у тумачењима појмова, он се у остатку законског 

текста не помиње, па је нејасно зашто је уопште и дефинисан. У сваком случају, у 

питању није никаква верификација (овјера) већ провјера података и средстава за 

креирање електронског потписа. Иначе, одредба је и беспотребна. Много је једностав-

није у т. ђ) овог члана, која дефинише средство за креирање потписа, додати да то 

средство служи за креирање и провјеру електронског потписа. 

Тачкама и) и ј) члана 2 ЗоЕП-а дефинисани су "обични" и квалификовани 

електронски сертификат: 

и) електронски цертификат – потврда у електронском облику која повезује 

податке за верификовање електронског потписа са неким лицем и потврђује 

идентитет тог лица, 

ј) квалификовани електронски цертификат – електронски цертификат који 

испуњава услове из члана 11. овог закона и који издаје цертификационо тијело, а које 

испуњава услове из члана 17. овог закона. 

Наравно, умјесто неадекватног израза "неко лице", примјереније је рећи да је 

ријеч о имаоцу сертификата. Поред услова из чл. 17, сертификатор мора да испуњава и 

услове из чл. 12 ЗоЕП-а. 

Тачком к) члана 2 ЗоЕП-а дефинисано је сертификационо тијело као "правно 

или физичко лице које издаје електронске цертификате или даје друге услуге које су у 

вези са електронским потписима". С обзиром на услове које мора да испуњава, тешко 

је повјеровати да послове сертификовања може да обавља физичко лице, уз напомену 

да ова дјелатност није ни предвиђена Законом о занатско-предузетничкој дјелатности. 

Поред тога, као што је већ речено, услуге се не дају већ се пружају, нуде... 

Тачком л) чл. 2 дефинисано је "средство за електронски потпис": 

л) средство за електронски потпис – рачунарска опрема или рачунарски 

програм или њихови релевантни дијелови који су намијењени цертификационом тијелу 

у вези са електронским потписима или су намијењени за примјену приликом израде или 

верификовања електронских потписа. 

Или се законодавац понавља или аутору није јасна сврха т. ђ) и е) истог члана, 

којимa су дефинисана средства за креирање "обичног" и квалификованог електронског 

                                                 
12

 Исправно је "као". 
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потписа. Неадекватна је формулација "рачунарска опрема или рачунарски програм" 

јер је извјесно да једно без другог не могу, па је умјесто везника "или" ваљало ставити 

"и". И у језичком смислу ово је крајње лоша дефиниција: средства нису намијењена 

сертификационом тијелу већ их оно користи, а нису ни "намијењена за примјену" већ 

се, једноставно речено, користе. 

Члан 3 ЗоЕП-а
13

 је непотребан јер је обичан електронски потпис већ дефинисан 

т. а) чл. 2 овог закона. Разлика је једино у томе што је у чл. 3 испред ријечи 

"аутентичности" додата ријеч "потврду", која је недостајала у чл. 2. 

 И чл. 5 ЗоЕП-а заслужује коментар: 

Квалификовани електронски потпис има исту правну снагу и равноправан је 

са писаном формом, односно личним потписом и отиском печата ако је израђен у 

складу са одредбама овог закона, те ако су испуњени остали услови прописани овим 

законом и прописима који су донесени на основу овог закона. 

На шта упућују ријечи "равноправан је са писаном формом"? Очигледно је да 

лектор није ни погледао ову норму јер је тешко повјеровати да би допустио троструко 

помињање "овог закона". Но то је мањи проблем, а онај прави лежи у чињеници да је 

квалификовани електронски потпис изједначен са "личним потписом и отиском 

печата". А да ли је изједначен и са својеручним потписом физичких лица која немају 

печат, а којима је чл. 1 ЗоЕП-а признато право на употребу електронског потписа? 

Одмах потом, у ст. (1) чл. 6 ЗоЕП-а, законодавац ствара истински правни 

галиматијас, уводећи појам документа
14

, чију дефиницију не даје, а потом наводи да се 

"не може одбити прихватање документа само због тога што је сачињен и издан у 

електронском облику са електронским потписом или квалификованим електронским 

потписом". 

Питамо се зашто, јер је у претходном члану наведено да је само 

"квалификовани електронски потпис равноправан" са својеручним потписом и 

печатом. Питамо се и шта значе ријечи "не може одбити прихватање документа". А да 

ли се том истом документу може оспорити пуноважност или доказна снага само због 

тога што је сачињен у електронском облику? Као што се електронски документ не 

може оспорити или одбити као доказ само зато што је у електронском облику, по 

аналогији се ни електронски потпис не може оспорити или одбити као доказ само зато 

што је у електронском облику или ако власник за исти не посједује квалификован 

сертификат или ако овај није издао акредитовани давалац. 

Да би се електронском документу обезбиједила формална ваљаност потребно је 

обезбиједити исте претпоставке као и за конвенционални документ. Познато је да 

конвенционалном акту потпис и датација обезбјеђују пресумпцију ваљаности, што 

вриједи и за електронски запис. Када је о овом другом ријеч, разлика је једино у 

технолошким рјешењима (електронски потпис и електронски жиг). Нажалост, 

електронског жига се ЗоЕП не дотиче! 

Умјесто тешко разумљиве законске норме и готово недокучиве интенције 

законодавца, могло се навести да обични и квалификовани електронски потпис у 

односу на потписане електронске податке имају исту вриједност коју својеручни 

                                                 
13

 Електронски потпис је скуп података у електронском облику који служе за идентификацију 

потписника и потврду аутентичности потписаног електронског записа. 
14

 Под документом се, уобичајено, подразумијева акт у ужем смислу, тј. акт који има доказну 

вриједност. 
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потпис односно потпис и печат производе у односу на конвенционални документ. У 

том случају постала би излишна одредба ст. 1 чл. 7 ЗоЕП-а. 

Одмах затим, у ставу (2), ЗоЕП се хвата укоштац са садржајима који би 

требало да буду предмет Закона о електронском документу и Закона о електронском 

пословању. Међутим, то није једини проблем. Тако се у т. б) помињу послови (умјесто 

уговори) из области насљедног права, а онда се посебно наводе уговори о предаји
15

 и 

располагању имовином током (за) живота (т. д) и уговори о доживотном издржавању 

(т. ђ), који припадају истој правној области. 

Необично је рјешење из т. е) чл. 6, која се односи на уговор о поклону. С 

обзиром на то да је т. а) искључена примјена електронског документа у правним 

пословима у вези са некретнинама, закључујемо да се под поклоном подразумијева 

покретна ствар. 

Посебно је интересантна т. ж) чл. 6 ЗоЕП-а: 

ж) друге правне послове за које је посебним законом прописано да се 

састављају у облику нотарског акта, односно исправе. 

Одредба је интересантна због тога што је чл. 2 ЗоЕПос-а искључена његова 

примјена на нотарску дјелатност. Не види се ваљан разлог за овакву одредбу ЗоЕПос-

а. Аутор сматра одредбу т. ж) адекватном. У сваком случају, ово је још један 

показатељ неконзистентности прописа Републике Српске о електронском пословању. 

Споменимо и т. з) чл. 6, у којој је израз "лични потпис" напокон замијењен 

изразом "својеручни потпис". 

Став (1) чл. 7 ЗоЕП-а требало би да буде у вези са чл. 6. Погледајмо да ли је то 

тако: 

(1) Одредбе из члана 6 став 1 овог закона вриједе само у случајевима када је 

заштиту електронског потписа и квалификованог електронског потписа, те провјеру 

идентитета потписника спровео потписник помоћу постојеће технологије или 

цертификационо тијело. 

Из текста се закључује да потписник сам врши провјеру свог идентитета. Ако 

се подсјетимо да је т. в) чл. 2 ЗоЕП-а потписник дефинисан као "лице које посједује 

средство за израду електронског потписа, а које дјелује у своје име или у име 

физичког или правног лица", те да не посједује средства за провјеру електронског 

потписа ("верификацију"). Зар то не потврђује и т. л) истог чл. ЗоЕП-а, према којој је, 

како је то већ и наведено, "средство за електронски потпис" представља "рачунарску 

опрему или рачунарски програм или њихове релевантне дијелове" који су 

"намијењени цертификационом тијелу у вези са електронским потписима или су 

намијењени за примјену приликом израде или верификовања електронских потписа"? 

Спорна је и логика саме одредбе ст. (1) чл. 7. Прије свега, умјесто да чл. 6 

уреди статус електронског потписа, у ЗоЕП је уведен електронски документ, којем 

није мјесто у овом закону, па се и не спомиње у осталом дијелу текста. 

Даље, т. г) чл. 3 ЗоЕД-а под појмом аутора обухваћени су "републички органи 

управе, органи локалне самоуправе, привредна друштва, установе и друга правна и 

физичка лица која примјеном електронских средстава израђују, обликују и потписују 

електронски документ квалификованим електронским потписом". Дакле, нема ни 

помена о статусу документа потписаног "обичним" електронским потписом. Када све 

                                                 
15

 Није јасно значење овог израза. 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. V, број 5, 2013 

18 

то имамо у виду, онда и не чуди чињеница да је брисана истовјетна одредба у 

истоименом пропису Републике Хрватске. 

Упоредимо ли ст. (1) чл. 7 са чл. 5 ЗоЕП-а, у којим се наводи да само 

"квалификовани електронски потпис има исту правну снагу и равноправан је са 

писаном формом" (шта год то значило!), онда су ове двије одредбе контрадикторне и 

неусклађене сa ст. (1) чл. 6. 

Стижемо и до непотребног чл. 8 ЗоЕП-а, који је већ садржан у тумачењима 

појмова из т. ђ) и е) чл. 2. Поред тога, у ст. (2) недостаје одредница да средства за 

израду квалификованог електронског потписа морају да испуњавају услове из чл. 9 

ЗоЕП-а. 

Ставом (1) чл. 9 уређено је питање средства за израду квалификованог 

електронског потписа: 

(1) Средство за израду квалификованог електронског потписа мора 

осигурати: 

а) да се подаци за израду квалификованог електронског потписа могу 

појавити само једном, те да је обезбијеђена њихова сигурност, 

б) да се подаци за израду квалификованог електронског потписа не могу 

поновити, те да је потпис заштићен од фалсификовања коришћењем постојеће 

расположиве технологије и 

в) да подаци за израду квалификованог електронског потписа буду поуздано 

заштићени од неовлаштеног кориштења. 

Прије свега, у т. (б) су сувишне ријечи "да се подаци за израду квалификованог 

електронског потписа не могу поновити", јер је у претходној тачки већ наведено да се 

они "могу појавити само једном". Непотребан је и остали дио текста (те да је потпис 

заштићен од фалсификовања коришћењем постојеће расположиве технологије) јер је 

садржан у т. (в) чл. 9 ЗоЕП-а. 

Овим је још једном потврђено да се наведени услови не односе на обични 

електронски потпис, те да је извјесно да он нема никакав правни значај. 

Члан 10 ЗоЕП-а уређује појам електронског сертификата: 

 Електронски цертификат је свака електронска потврда којом се потврђује 

идентитет потписника у поступцима размјене електронских записа. 

Ставом (1) чл. 11 дефинисан је квалификовани електронски цертификат као 

"свака електронска потврда којом цертификационо тијело потврђује квалификовани 

електронски потпис". Наравно, не може се тврдити да је то свака потврда, већ само она 

која испуњава услове из чл. 2. 

Најзад, чињеница да су појмови обичног и квалификованог електронског 

сертификата већ дефинисани т. и) и ј) чл. 2, и то на другачији начин, чини излишним 

одредбе чл. 10 и става (1) чл. 11. 

У вези са чл. 11 ЗоЕП-а ваља још рећи да му његов став (3) садржајно не 

припада: 

Цертификационо тијело обавезно је да осигура ризик од одговорности за 

штету која настане обављањем услуга електронске цертификације (обавезно 

осигурање). 

Аутор не разумије ријечи "осигура ризик од одговорности за штету", док т. ж) 

чл. 17 ЗоЕП-а уопште не разумије: 
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ж) да има довољне финансијске ресурсе за рад у сагласности са захтјевима 

постављеним за дјеловање финансијских институција, посебно ризицима из одговор-

ности за штету (одговарајућим осигурањем за штету). 

Ово је већ превише! На сву срећу, ту је т. б) чл. 12, трећа која уређује исто 

питање: 

б) финансијска и материјална средства која су довољна за трајније издавање 

електронске цертификације
16

 и покривање могуће штете, накнаде на име осигурања и 

слично. 

Још да је лектор српског језика ријечи "електронске цертификације" замијенио 

ријечима "електронског сертификата", одредба би се могла окарактерисати као 

једноставна и разумљива. 

Покушајмо све ово да резимирамо! Питање одговорности сертификационог 

тијела за штету ваља довести у везу са готово неразумљивом одредбом т. з) чл. 11: 

з) ограничења на вриједност пословних догађаја за које се издаје електронски 

цертификат, ако их има. 

Шта је писац хтио да каже? Вјероватно је имао намјеру да овласти сертифи-

кационо тијело да у квалификованом сертификату наведе гранични (горњи) новчани 

износ трансакције за коју се он користи. 

Чланом 13 прописано је да "сертификационо тијело не треба посебну дозволу 

за обављање услуга". А онда, крајње неочекивано, испоставља се да власти и нису баш 

тако либералне. Наиме, у чл. 13 је ријеч искључиво о тијелима која ће издавати обичне 

сертификате, за које нико неће ни бити заинтересован. Међутим, уколико сертифика-

ционо тијело намјерава да се бави издавањем квалификованих сертификата, онда ће 

морати да буде разапето између Министарства науке и технологије и привредних 

судова. Као реликт неких прошлих времена, ст. (1) чл. 18 ЗоЕП-а прописано је да 

"цертификовано (сертификационо!) тијело за издавање квалификованих електронских 

цертификата обавља услуге на основу дозволе коју издаје Министарство (науке и 

технологије), на захтјев даваоца услуге".  

Из текста се закључује да су сертификационо тијело и "давалац" (пружалац!) 

услуге различити субјекти! Одмах ваља рећи да је ово правни спецификум Републике 

Српске. У Словенији, Хрватској, Србији... се државни органи не уплићу у питања 

обављања ове привредне дјелатности.
17

 Сасвим сигурно, овај преседан неће бити дугог 

даха ни у Републици Српској. Како овај преседан оправдати пред потенцијалним 

иностраним сертификаторима, посебно онима из Европске уније? 

Пођимо корак даље! Уколико се сертификационо тијело конституише као 

привредно друштво, постоји ли обавеза његовог уписа у судски регистар? Ако 

постоји, каква је сврха тог уписа кад у ст. (3) чл. 19 стоји да "цертификационо тијело 

може почети да обавља услуге даном уписа у Регистар" (који води Министарство 

науке и технологије). Дакле, пошто упис у регистар Министарства представља 

конститутивни акт, претпостављамо да тек потом сертификатор може да поднесе 

                                                 
16

 Исправно је "електронских сертификата". 
17

 Такође, ни чл. 7 Закона о електронском потпису ("Службени гласник Босне и Херцеговине" 

број 91/06) ни чл. 13 Закона о електроничком потпису ("Службени гласник Брчко дистрикта 

БиХ" број 39/10, 61/10, 14/11 и 56/11) не предвиђају посебну дозволу за обављање ове дјелат-

ности. 
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захтјев за упис дјелатности у судски регистар, те да судско рјешење има декларативан 

карактер! 

Ни то није све јер слиједи запрепашћујући ст. (4) чл. 18:  

(4) У управном поступку за издавање дозволе у питањима која нису уређена 

овим законом примјењују се одредбе Закона о општем управном поступку ("Службени 

гласник Републике Српске", број 13/02). 

И поред труда, аутор није успио да схвати ову законску норму. Мање је важно 

што је у тренутку доношења ЗоЕП-а Закон о општем управном поступку већ био 

новелиран
18

, већ је прави проблем сазнати која то питања издавања дозволе нису 

прописана ЗоЕП-ом и да ли је у управном поступку потребно предвиђати примјену 

Закона о општем управном поступку. Или, можда, у позадини постоји и нешто што 

аутор не зна.  

Чланом 14 ЗоЕП-а овлашћено је Министарство науке и технологије да води 

"евиденцију о цертификационом тијелу".
19

 Знатно касније, тек у чл. 22, утврђено је да 

су "регистар и евиденција цертификационих тијела јавни" и да се "воде у 

електронском облику" (ст. 1), као и да се "попис цертификационих тијела уписаних у 

регистар и у евиденцију" ... "објављују у Службеном гласнику Републике Српске". 

Чланом 17 ЗоЕП-а прописани су услови које, поред оних који су наведени у чл. 

12, морају да испуњавају сертификатори који издају квалификоване електронске 

сертификате. Међутим, оно што је требало да буде јасно нормирано, као што је то 

урађено у чл. 12, силно се искомпликовало јер су, уз услове за обављање ове 

дјелатности, наведене и мјере које сертификатори проводе након што отпочну да 

обављају дјелатност: 

б) сигурно и ажурно вођење регистра потписника, те спровођење безбједног и 

тренутног прекида, односно опозива услуге електронске цертификације на захтјев 

потписника; 

г) да на одговарајући начин и у складу са прописима, провјерава идентитет и, 

ако је потребно, друга обиљежја
20

 лица за које се издаје
21

 електронски цертификат; 

е) да предузима мјере против фалсификовања, те у случајевима у којима 

генерише податке електронског потписа
22

, заштићен и поуздан процес генерисања 

таквих података; 

и) да не чува и не копира података за израду потписа за лица у име којих се 

пружа услуга електронске цертификације;
23

 

ј) да информише лица која траже услугу електронске цертификације о 

тачним условима коришћења услуга, укључујући било која ограничења у коришћењу 

                                                 
18

 "Службени гласник Републике Српске" број 87/07 
19

 Исправно је "сертификационим тијелима". 
20

 Шта су то "додатна обиљежја лица" и да ли је њихово дефинисање препуштено слободној 

вољи сертификатора? Свакако, у питању би могли да буду само подаци који су у непосредној 

вези са ваљаношћу сертификата. 
21

 Исправно је "којима се издаје". 
22

 Исправно је "податке за израду електронског потписа". 
23

 Рогобатна, нелекторисана реченица! Умјесто ријечи "података" требало би да стоји "подат-

ке", а ријеч "за" је сувишна. Услуга се не пружа у име, већ се пружа корисницима (потписни-

цима). Такође ваља нагласити да је ријеч о електронском потпису. Зар није сасвим довољан 

сљедећи текст: да не складишти податке за израду електронског потписа? Наравно, уколико их 

не складишти, онда не може ни да их копира. 
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као и поступака за рјешавање притужби и жалби. Такве информације које могу бити 

достављене електронским путем морају бити написане и припремљене на једном од 

језика конститутивних народа у Републици Српској, ћириличним или латиничним 

писмом. Релевантни дијелови тих информација морају такође бити расположиви на 

захтјев трећих лица која користе електронски цертификат. 

Тачком а) чл. 17 прописано је да сертификатор мора имати "доказану 

способност за безбједно спровођење услуга електронске цертификације". Рецимо прво 

да се услуге не "спроводе" већ пружају, а потом се поставља питање како да 

способност докаже сертификатор који тек отпочиње са вршењем ове услуге. 

Тачком в) чл. 17 утврђена је обавеза сертификатора да "осигура тачно 

утврђивање датума и времена (сата и минуте) издавања или опозива електронског 

цертификата". Ни ЗоЕП-ом ни проведбеним прописима није утврђено на који се начин 

то утврђује, односно са којим се извором тачног времена усклађује вријеме у 

информационо-комуникационом систему сертификатора. 

Тачком д) ст. (1) чл. 17 утврђена је обавеза сертификационог тијела које издаје 

квалификоване сертификате "да има запослена лица са специјалистичким знањем и 

искуством потребним за вршење услуга издавања електронских цертификата, посебно 

са способностима на управном нивоу, стручности у примјени технологија електрон-

ског потписа и одговарајућих безбједоносних процедура, те осигурану примјену одго-

варајућих административних и управних поступака који одговарају признатим 

стандардима". Извјесно је да је законодавац чак двапут побркао појмове управног и 

управљачког. Поред тога, постављају се и нека питања у вези са запосленим лицима са 

"специјалистичким знањем и искуством", као и њиховим способностима на "управ-

ном" нивоу. Која су то специјалистичка знања и управљачке спсообности и чиме се 

доказују, на примјер, приликом отпочињања вршења услуге? Даље, да ли је довољно 

да сертификационо тијело запошљава лице које је квалификовано за извршавање 

одговарајућих стручно-техничких послова из т. в) чл. 12 или мора да запошљава и 

лица из ове тачке? Такође, ријечи "који одговарају признатим стандардима" су обична 

фраза јер у управи такви стандарди једноставно не постоје. 

Проблематична је и т. з) чл. 17: 

з) да обезбиједи систем складиштења релевантних информација које се 

односе на квалификоване електронске цертификате за одређено вријеме, посебно за 

пружање евиденције цертификата за потребе одређених поступака. 

Овдје би требало да је ријеч о поузданом, а не о било каквом систему складиш-

тења података. Подаци треба да се чувају не "за одређено вријеме" него у року 

прописаном т. з) чл. 29 (најмање 10 година). Ријечима "посебно за пружање евиден-

ције цертификата за потребе одређених поступака" потребна је интервенција лектора, 

с тим да се "одређени поступци" именују (судски, управни). 

Стижемо и до т. к) чл. 17, још једне у низу тешко разумљивих одредби: 

к) да обезбиједи поуздан систем чувања електронских цертификата у облику 

који омогућава провјеру да би: 

1) унос и промјене радила само овлаштена лица, 

2) била утврђена аутентичност информација, 

3) електронски цертификат био јавно расположив за претраживање само у 

оним случајевима за које је регистровани потписник добио овлашћења и 
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4) било која техничка промјена која би могла да наруши безбједоносне 

захтјеве била позната цертификационом тијелу. 

Већ из т. 1) је очигледно да су сувишне ријечи "провјеру" и "би". Норма би 

требало да гласи: 

д) да обезбиједи поуздан систем чувања електронских цертификата, који 

омогућава да: 

1) само овлашћена лица могу да уносе нове и мијењају постојеће податке. 

Значење т. 2) је недокучиво. О каквим је информацијама ријеч? Једноставно 

речено, сертификатор мора да обезбиједи поуздан систем чувања података, који 

омогућава провјеру тачности података у вези са сертификатом. 

У т. 3) је, ваљда, намјера била да се утврди обавеза сертификатора да 

сертификат учини јавно доступним, наравно под условом да је за то прибавио 

сагласност потписника. 

Тачком 4) дефинисано је оно што се подразумијева, с тим што то не треба да 

буде познато сертификатору, већ би систем требало да му омогући уочавање техничке 

промјене. Умјесто тога, важније је било предвидјети да се једноставно уочавање 

техничке промјене омогући корисницима. 

Став (2) чл. 19 је још један доказ да текст ЗоЕП-а није лекторисан: 

(2) Дозвола мора садржити
24

 регистарски број под којим је цертификационо 

тијело уписано у Регистар и датум уписа у Регистар. 

Пажњу изазива и чл. 20 ЗоЕП-а: 

(1) Електронске цертификате може издавати и орган државне управе ако 

испуњава све услове прописане овим законом и прописима донесеним на основу овог 

закона. 

(2) Дјелокруг, садржај и носиоци послова електронске цертификације у 

органима државне управе утврђују се уредбом Владе Републике Српске. 

Ни из ЗоЕП-а ни из Уредбе о носиоцу послова електронске сертификације у 

републичким органима управе
25

, којом су послови сертификовања повјерени Агенцији 

за информационо друштво, није могуће поуздано закључити да ли је она овлашћена за 

издавање квалификованих сертификата, тј. да ли и она мора да испуњава услове из чл. 

17 ЗоЕП-а, као и да ли је у обавези да прибави дозволу Министарства науке и 

технологије и да ову дјелатност упише у судски регистар. 

Ставом (1) чл. 23 прописано је да потписници "самовољно одређују цертифи-

кационо тијело". Међутим, потписник не одређује потписника нити то ради самовољ-

но, већ је слободан у избору сертификационог тијела. У ст. (4) истог члана то 

потврђује и сам законодавац, наводом да се услуге сертификације преузимају на 

основу уговора који потписник закључује "са одабраним сертификационим тијелом". 

Чланом 25 обавезан је сваки потписник "да преузме (предузме!) све потребне 

организационе и техничке мјере заштите од губитака и штете које може узроковати 

другим потписницима, цертификационом тијелу или трећим лицима". Чини се да је 

овај члан непотребан јер чл. 26 подразумијева предузимање "организационих и 

техничких мјера": 

Обавеза потписника је да пажљиво користи и чува средства и податке за 

израду електронског потписа, користи средства и податке за израду електронског 

                                                 
24

 Исправно је "садржавати". 
25

 "Службени гласник Републике Српске" број 114/08 
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потписа у складу са одредбама овог закона, те заштити и чува средства и податке 

за израду електронског потписа од неовлашћеног приступа и употребе. 

Овоме није потребан коментар! У једној реченици три пута читамо ријечи 

"чува средства и податке за израду електронског потписа". 

Након тога, у ст. (2) чл. 28, слично као и у чл. 25, али сада два пута, лектор је 

пропустио да ријеч "преузело" исправи у "предузело": 

(2) Потписник може изузетно бити ослобођен одговорности у случајевима 

када може доказати да оштећено лице није преузело или је погрешно преузело радње 

у вези са провјером електронског потписа. 

Аутор не разумије потребу доношења ове норме јер ће се одговорност за штету 

ионако утврђивати у парничном поступку, по општим правилима одговорности за 

штету. 

У т. б) чл. 29 налазимо још једну неадекватну формулацију. Наиме, 

сертификационом тијелу се налаже да "провјери идентитет потписника за којег 

спроводи услуге цертификације", што није довољно. Логично је да оно мора да утврди 

идентитет потписника. Касније, у т. г) чл. 40, прописана је одговорност сертификатора 

који правоснажно (!) не утврди идентитет физичког или правног лица којем издаје 

квалификовани електронски цертификат. 

Тачком ђ) чл. 29 утврђена је обавеза сертификатора "да води тачну и зашти-

ћену евиденцију електронских цертификата која мора бити јавно доступна". Аутор 

није сигуран да је ово исправно рјешење. Требало би предвидјети овлашћење 

потписника да захтијева да његови подаци не буду доступни. 

Тачком з) чл. 29 утврђена је обавеза сертификатора "да чува све податке и 

документацију о издатим електронских цертификатима најмање 10 година, при чему 

подаци и пратећа документација могу бити и у електронском облику". Оправданост 

10-годишњег рока је спорна. Који је основни циљ чувања података и документације о 

издатим електронских сертификатима? Свакако, то је потребно у сврху доказивања 

постојања сертификата у судском или другом поступку. С обзиром на то да предметни 

подаци и документацији могу да буду и у електронском облику, знамо да они у том 

случају спадају у категорију дугорочног чувања, те да би их у том случају требало 

конвертовати у дигитални формат за дугорочно чување. Наравно, то подразумијева и 

освјежавање електронског потписа и временског жига. Најзад, комерцијални уговори 

и књиговодствено-финансијска документација чиниће огромну већину документације 

која ће се електронски потписивати, а чији је рок чувања углавном пет година.  

Ставом (2) чл. 30 ЗоЕП-а обавезано је сертификационо тијело да "ажурно води 

евиденцију свих опозваних електронских цертификата". Ово је непотребан став јер је 

т. в) чл. 17 утврђена његова обавеза да обезбиједи "тачно утврђивање датума и 

времена (сата и минуте) издавања или опозива електронског цертификата". У вези с 

овим поставља се и питање времена дејства опозива. У ЗоЕП-у о томе нема ни ријечи, 

али се може закључити да је то, када је ријеч о односу потписника и сертификатора, 

вријеме означено у опозиву. Компликованије је питање од којег тренутка опозив има 

правно дејство према трећим лицима. У случају кад је опозив објављен то је релативно 

једноставно закључити, али је отворено питање шта ако то није случај. 

Чланом 31 обавезано је сертификационо тијело да чува "сву документацију о 

изданим и опозваним електронским цертификатима ... најмање десет година од 

њиховог издавања". Ова је одредба излишна јер је већ садржана у т. з) чл. 29. 
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Одредба ст. (1) чл. 33 је непотребно искомпликована: 

(1) Цертификационо тијело обавезно је да због могућег стечаја или потребе, 

односно намјере престанка пословања обавијести о прекиду уговора сваког потписни-

ка и Министарство најмање три мјесеца прије дана предвиђеног за раскид уговора. 

Ријечи "или потребе" из цитиране одредбе не значе баш ништа, па их свакако 

ваља брисати. Даље, поставља се питање како да сертификатор поштује рок од три 

мјесеца ако је, рецимо, јуче одлучио да одјави дјелатност или му је забрањено 

обављање дјелатности (ова могућност није ни нормирана). Зашто се сертификатор 

обавезује да једнострано откаже уговоре чак и у случају ако му стечај запријети? 

Даље, каква су права сертификатора у случају да се стечајни поступак оконча његовом 

реорганизацијом? Има ли он у том случају право на накнаду штете и право да му 

Министарство или нови сертификатор врате одузета права. На крају, како тумачити 

ријечи "могући стечај"? Веома лоша и тешко разумљива одредба! Зар није једностав-

није било утврдити обавезу сертификатора да прије престанка пословања о томе оба-

вијести потписнике и надлежно министарство, као и да их обавијести о сертификатору 

којем је повјерио вршење услуге сертификовања. 

Чланом 35 ЗоЕП-а предвиђени су услови за пружање услуга сертификовања 

тијела са сједиштем у иностранству, при чему посебан статус уживају сертификатори 

чије је сједиште у некој од држава чланица ЕУ.  

Квалификовани сертификати сертификатора са сједиштем у некој од чланица 

ЕУ је изједначен са квалификованим цертификатима издатим у Републици Српској, 

при чему није нужно да сертификатор буде и регистрован у Републици Српској (ст. 1 и 

3). 

Сертификатори чије је сједиште ван ЕУ морају бити уписани у Регистар 

квалификованих сертификатора Републике Српске. 

Непознат је статус сертификатора са сједиштем у Федерацији БиХ, као и тамо 

издатих квалификованих сертификата. 

Чланом 36 ЗоЕП-а прописано је да "управни надзор над радом цертификаци-

оних тијела врши Министарство (науке и технологије), а стручни надзор врши Аген-

ција" (за информационо друштво). С обзиром на то да је чланом 3 Уредбе о носиоцу 

послова електронске сертификације у органима републичке управе ова агенција 

овлашћена и за сертификовање електронских потписа, спорно је њено овлашћење да 

врши стручни надзор над радом сертификационих тијела, или, другачије речено, ко је 

овлашћен да врши надзор над њом као сертификационим тијелом? 

Тачком а) чл. 39 ЗоЕП-а предвиђена је новчана казна за физичко лице и за 

одговорно лице у правном лицу уколико "непажљиво и неодговорно користи средства 

и податке за израду електронског потписа". Међутим, крајње лоше сроченим чл. 26 

ЗоЕП-а, о чему је већ било говора, предвиђена је и обавеза потписника да та средства и 

чува, као и да их "заштити и чува ... од неовлашћеног приступа и употребе", па се 

може констатовати да је законодавац пропустио да то санкционише. 

Чланом 40 т. б) предвиђена је новчана казна за сертификационо тијело (као 

правно лице) које "не спроводи одговарајуће заштитне мјере којима се онемогућава 

неовлашћено складиштење и копирање података за израду електронског потписа (чл. 

17 т. и)". На видјело избијају двије чињенице. С обзиром на то да је т. к) чл. 2 ЗоЕП-а 

сертификационо тијело дефинисано као физичко или правно лице, очигледно је да не 

постоји одговорност физичких лица као сертификатора. Даље, ова одредба непобитно 
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потврђује да је т. и) чл. 17 веома лоше срочена, односно да је неразумљива и 

непримјенљива.
26

 

Тачком в) чл. 40 предвиђена је одговорност сертификатора који "не обавијести 

потписника којем издаје електронски цертификат о свим битним условима употребе 

изданог цертификата (чл. 17. ст. 1. т. ј)". Међутим, овом одредбом предвиђена је 

обавеза сертификатора да "информише лица која траже услугу електронске 

цертификације", а не обавеза да потписника обавјештава "о свим битним условима 

употребе изданог цертификата". 

У т. г) истог члана ЗоЕП-а предвиђена је одговорност сертификатора који "не 

утврди правоснажно идентитет физичког или правног лица за којег (којем!) издаје 

квалификовани електронски цертификат (чл. 29 ст. (1) т. ђ)". Ова казнена одредба је 

потпуни промашај, прије свега због тога што се, вјероватно, односи на т. б) а не ђ), а 

потом и због потпуно неизвјесног значења израза "правоснажно утврђивање 

идентитета". Да подсјетимо, овом одредбом предвиђена је обавеза сертификатора да 

"провјери идентитет потписника за којег спроводи услуге цертификације". Рецимо још 

и то да је аутору овог текста непознат појам "спровођења" услуге. 

Чланом 42 ЗоЕП-а овлашћен је министар науке и технологије да, поред 

осталог, донесе и правилник из чл. 16 ст. (3). Међутим, овај члан нема 3. става, већ је 

ријеч о ставу (2). 

 

Закон о електронском документу 

Ставом (1) чл. 1 ЗоЕД-а уређено је "право републичких органа управе, органа 

локалне самоуправе, привредних друштава, установа и других правних и физичких 

лица на употребу електронског документа у пословним радњама и дјелатностима, те у 

поступцима који се воде пред надлежним органима у управном поступку...". На тај 

начин искључена је примјена ЗоЕД-а у судском поступку, мада је чл. 1 ЗоЕП-а 

предвиђена могућност коришћења електронског потписа у судском поступку. 

Ставом (2) истог члана искључена је примјена ЗоЕД-а "у оним случајевима гдје 

се другим законима прописује употреба документа на папиру". 

С обзиром на то да правна и физичка лица "слободно израженом вољом 

прихватају употребу и промет електронског документа", ваља додати да ће у пракси 

бити правно ваљани само електронски документи овјерени квалификованим електрон-

ским потписом, како је то уређено чл. 5 ЗоЕП-а. С тим у вези је споран ст. (2) чл. 2 

ЗоЕД-а, према којем правна и физичка лица "не могу одбити електронски документ 

само због тога што је сачињен, кориштен и стављен у промет у електронском облику". 

Тачком а) чл. 3 дефинисан је појам електронског документа: 

а) електронски документ – једнообразно повезан цјеловит скуп података који 

су електронски обликовани (израђени помоћу рачунара и других електронских 

уређаја), послани, примљени или сачувани на електронском, магнетном, оптичком или 

другом медију, и који садржи особине којима се утврђује аутор, утврђује вјеродос-

тојност садржаја, те доказује вријеме када је документ сачињен. Садржај елек-
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 Да не чува и не копира података за израду потписа за лица у име којих се пружа услуга 

електронске цертификације. 
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тронског документа укључује све облике писаног текста, податке, слике, цртеже, 

карте, тон, музику и говор. 

Необично је што су из дефиниције, када се упореди са дефиницијом 

електронског записа из т. г) чл. 2 ЗоЕП-а, сада изостављене рачунарске базе података, 

о којима је већ било говора. Значење израза "једнообразно" у овом контексту није 

јасно. Поред тога што подаци могу да буду електронски креирани, питање је да ли 

статус документа према слову ЗоЕП-а имају и конвенционални документи конверто-

вани у дигитални формат. Коришћење израза "аутор" у вези са документом је спорно и 

неуобичајено. Заправо, корисник документа не може ни да сазна ко је аутор уколико 

он уједно није и потписник односно стваралац документа. Запитајмо се, на примјер, ко 

је аутор било ког законског текста или појединачног акта неког органа управе, као и да 

ли то има икакав значај. Углавном, према слову ЗоЕД-а статус "аутора документа" има 

и лице овлашћено за потписивање. Такође, када је о документу ријеч, мало је важно 

"вријеме када је документ сачињен" јер је суштина проблема у доказивању очуваности 

његовог садржаја након што је генерисан у електронском облику. Управо то се, ри-

јечима "ваљаности кроз период утврђен законом и другим прописима", потврђује у т. 

б) истог члана ЗоЕД-а. На крају, с обзиром на то да се тон, музика и говор могу 

означити генеричким појмом аудио-записа, њихово појединачно набрајање је непо-

требно. О томе је такође било ријечи приликом излагања појма електронског записа. 

Тачком б) чл. 2 ЗоЕД-а дефинисан је појам документационе особине: 

б) документациона особина – обавезни скуп података, попут електронског 

потписа, времена израде, назива аутора и других, који се уграђују у електронски 

документ ради задржавања вјеродостојности, цјеловитости и ваљаности кроз 

период утврђен законом и другим прописима; 

Израз "документациона особина" из т. б) чл. 3 није до сада коришћен на нашем 

простору, гдје је уобичајен термин "документарни контекст". Даље,  "документациона 

особина" није обавезан скуп података. Да јесте, они би свакако били побројани у овој 

одредници. Уз претходну напомену да ријеч "задржавање" свакако треба замијенити 

ријечју "очување", није јасно како се то електронски потпис, вријеме израде или назив 

(име) аутора уграђују у електронски документ. Побројани метаподаци имају за циљ да 

обезбиједе доступност, употребљивост, цјеловитост (оригиналност и интегритет) и 

аутентичност електронског документа. Зашто сва набројана четири стуба правне 

ваљаности електронског документа нису овдје унесена – не знамо! 

У т. в) је поновљена дефиниција "обичног" електронског потписа из чл. 3 

ЗоЕП-а, с тим што је испред ријечи "аутентичности" изостављена ријеч "потврду". 

Како је већ речено, тумачење је излишно јер о обичном електронском потпису у вези 

са електронским документом не треба ни говорити. 

Тачком г) чл. 3 дефинисан је појам аутора, о чему је већ било говора, а сад 

ћемо додати да се, у смислу ЗоЕД-а, аутором сматра и лице које електронски документ 

потписује по овлашћењу. Иначе, овом тачком је потврђено да аутори "израђују, 

обликују и потписују електронски документ квалификованим електронским потпи-

сом". Другим ријечима, документ са "обичним" електронским потписом нема правног 

значаја. Ово је доказ тезе да ЗоЕП-ом није требало ни дефинисати појам "обичног" 

електронског потписа. Шта ће се дешавати у пракси, у затвореним системима, када 

двије стране уговоре коришћење "обичног" потписа, показаће вријеме. 

Истом тачком утврђено је да се примјеном "електронских средстава (уређаји и 

програми)" електронски документ "израђује, обликује и потписује" квалификованим 
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електронским потписом. Тиме је потврђен и навод аутора овог текста дат у вези са т. 

л) чл. 2 ЗоЕП-а, да средство за електронски потпис чине рачунарска опрема и програм, 

а не рачунарска опрема или програм. 

Тачком д) дефинисан је појам пошиљаоца, који обухвата органе управе и 

локалне самоуправе, привредна друштва, установе и друга правна и физичка лица 

"која шаљу или у име којих се примаоцу шаље електронски документ, не укључујући 

информационог посредника". Међутим, није довољан услов да се документ само 

отпрема у њихово име, већ је за то потребна и њихова воља. 

Тачком ђ) чл. 3 ЗоЕД-а су под појмом "примаоца" означени "републички 

органи управе, органи локалне самоуправе, привредна друштва, установе и друга 

правна и физичка лица којима је упућен електронски документ, не укључујући 

информационог посредника". Вјероватно је примјереније навести да је ријеч о лицима 

којима је документ намијењен. Ваља имати у виду да електронску поруку не прими 

увијек адресат, па је упутно раздвојити и дефинисати појмове адресата (коме је порука 

намијењена) и примаоца. 

Тачком ж) чл. 3 дефинисан је "информациони механизам" као "информационо-

комуникациони механизам као скуп програма, информатичких и телекомуникационих 

уређаја, метода и поступака примијењених у поступцима израде, слања, примања, 

провјере и чувања електронских докумената". Коришћење израза "информационо-

комуникациони механизам" је изненађујуће. Аутор се први пут сусреће с овим појмом. 

Ускоро, када буде утврђиван језички тезаурус, сасвим је сигурно да овај термин неће 

бити озбиљно разматран, односно да ће се прихватити уобичајени термини "информа-

циони систем" односно "комуникациони систем". Ако ништа друго, рачунарски про-

грами никако не могу да буду третирани као механизам. С тим у вези, у т. з) дата је 

дефиниција "радника информационог механизма" као физичког лица "које директно 

ради у информационом механизму у поступцима руковања електронским докумен-

том". Наравно, умјесто непримјереног израза "руковање", требало је користити термин 

"управљање". Осим што је неадекватно, тумачење појма "радника информационог 

механизма" је и непотребно јер се у остатку законског текста ово лице не помиње ни 

једном једином ријечју. 

Тачком и) чл. 3 ЗоЕД-а дефинисан је информациони посредник као "правно 

или физичко лице које у име других обавља слање, пријем, пренос и чување 

електронског документа". Ријечи "обавља слање, пријем, пренос и чување" нису у 

духу српског језика и очигледно је да их је лектор пропустио. Нејасно је шта значи 

појам "пренос", ако не отпрему и пријем електрнског документа. О могућности да 

информациони посредник "обавља" чување електронског документа биће ријечи у 

примједбама на чл. 20 ЗоЕД-а.  

Тачком ј) чл. 3 ЗоЕД-а дефинисана је електронска архива као "скуп 

електронских докумената уређених у документационе цјелине у складу са законом и 

другим прописима којима се уређују поступци чувања и архивирања докумената". На 

нашем је простору уобичајен израз "документарне цјелине", а ваља додати и то да 

њихово формирање није уређено законом. 

У т. к) дато је тумачење појма "надлежних органа у управном поступку", под 

којима се подразумијевају "републички органи, органи јединица локалне самоуправе, 

правна и физичка лица са јавним овлашћењима на која су пренесена јавна овлашћења". 

Изразу "са јавним овлашћењима на која су пренесена јавна овлашћења" очигледно је 
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неопходна интервенција лектора. Наравно, остаје неразјашњено како и када физичка 

лица могу да имају статус "надлежних органа у управном поступку". 

Сасвим непотребно, јер је то већ урађено у т. а) чл. 3, у чл. 4 је дат појам 

електронског документа. Још чуднија је чињеница да се ове двије дефиниције 

разликују:  

Електронски документ мора у свим радњама укљученим у документациони 

циклус осигурати једнообразно обиљежје којим се недвосмислено утврђује поједи-

начни електронски документ и аутор електронског документа, информациона цјело-

витост и неповредивост електронског документа, приступ садржају електронског 

документа кроз цијело вријеме документационог циклуса и облик записа који омогу-

ћава читање садржаја. 

Осим што је неопходно да га лектор претходно ваљано претресе,
27

 ни у овом 

члану не налазимо поменута четири стуба који чине електронски документ. 

Чланом 5 утврђена је грађа електронског документа: 

Грађа електронског документа састоји се обавезно од: 

а) општег дијела који чини садржај - информације у електронском облику 

документа, укључујући и наслов примаоца ако је електронски документ намијењен 

слању именованом примаоцу и 

б) посебног дјела
28

 који чине један или више уграђених електронских потписа и 

подаци о времену настајања и завршетка израде електронског документа, као и 

друге документационе особине настале приликом његове израде. 

Неразумљив је израз "информације у електронском облику документа" из т. а). 

Реченица би била смислена да је ова ријеч написана иза ријечи "садржај". Вријеме 

настајања и завршетак израде из т. б) су заправо један те исти појам, па је коришћење 

везника "и" између њих збуњујуће. Такође, тешко би се могло рећи да документарне 

особине настају. Прије би се могло рећи да их документ поприма. 

Посебну пажњу привлачи одредба чл. 6 ЗоЕД-а: 

 (1) Електронски документ у процесима приказивања садржаја, као и у току 

руковања садржајима уграђеним у електронски документ садржи обавезно унутраш-

њи и вањски образац приказа. 

(2) Унутрашњи образац приказа састоји се од техничко-програмског обрасца 

записивања садржаја у електронском облику на медиј који задржава или просљеђује 

електронски документ. 

(3) Вањски образац састоји се од визуелног и разумљивог приказа садржаја 

електронског документа на уређају за визуелни приказ рачунарских или других 

електронских уређаја, на папиру или другом материјалном предмету произведене из 

записа у електронском облику на медију из става 2. овог члана. 

Дакле, спољна форма ("вањски образац") садржаја документа може да буде 

приказана на екрану рачунара или другог електронског уређаја, на штампаном испису 

(папиру) или на другом "материјалном предмету" (медију; нпр. микрофилм). У вези с 

                                                 
27

 Примјера ради, већ у почетку се помињу "све радње укључене у документациони циклус", па 

је сувишно касније наводити да се то чини "кроз цијело вријеме (за све вријеме!) докумен-

тационог циклуса". Неразумљиви су појмови "свих радњи укључених у документациони цик-

лус" и "једнообразног обиљежја". 
28

 Исправно је "дијела". 
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тим је и неизбјежно питање зашто о тим поступцима (дигитализацији или Computer 

Output Microform) и о статусу таквих докумената нема ријечи у ЗоЕД-у. 

Члан 9 ЗоЕД-а додатно ограничава електронско пословање, које је касније 

уређено ЗоЕПос-ом: 

(1) Копија електронског документа на папиру израђује се овјером исписа 

вањског обрасца приказа електронског документа на папиру уз примјену поступака 

предвиђених законом и другим прописима. 

(2) Овјеру исписа вањског обрасца приказа електронског документа на папиру 

у поступцима које воде надлежни органи у управном поступку у оквиру своје надлеж-

ности обављају овлаштена лица у тим органима, а у свим осталим случајевима овјеру 

исписа електронског документа на папиру обавља нотар. 

(3) Испис вањског обрасца приказа електронског документа на папиру који се 

овјерава као копија електронског документа мора обавезно садржавати ознаку да је 

ријеч о копији одговарајућег електронског документа. 

У нормативном и језичком смислу одредба ст. (1) је веома лоша. Сасвим 

другачија, једноставна и разумљива је одредница исписа спољне форме приказа 

документа из ст. (3). Међутим, кључни проблем лежи у ст. (2), који онемогућава 

привредна друштва и самосталне предузетнике да својеручним потписом и печатом 

овјере истовјетност штампаног исписа електронског документа са његовом спољном 

формом. Засад ће комунална предузећа, примјера ради, у ту сврху морати да потраже 

асистенцију нотара. Како и када ће они стизати да изврше сравњење изворника са 

штампаним исписом и колико ће то коштати – не знамо! 

Погледајмо и чл. 10 ЗоЕП-а: 

(1) Изворни електронски документ као и његова копија на папиру израђени су
29

 

у складу са чланом 9. овога закона, имају исту правну снагу и могу се равноправно 

користити у свим радњама за које се тражи употреба документа у изворном облику 

или у облику овјерене копије. 

Ова одредба не подржава савремене тежње за дигитализацијом документарне 

грађе, посебно оне која се краткорочно чува, јер законодавац досљедно избјегава да 

регулише статус документа конвертованог у дигитални формат. 

Ставом (1) чл. 11 још једном је потврђено неразумно опредјељење да у судском 

поступку нема мјеста електронском документу: 

(1) У поступцима који се воде пред надлежним органима у управном поступку 

и арбитражама, као доказ могу се користити и електронски документи. 

(2) Приликом оцјене исправности
30

 електронског документа морају се узети у 

обзир појединости о њеној
31

 изради, преносу, чувању, вјеродостојности и 

непромјенљивости. 

Чланом 12 уређена су питања промета и употребе електронског документа. Ова 

законска норма обилује конструкцијама неуобичајеним у српском језику: 

(1) Употреба електронског документа обавља се
32

 у складу са одредбама овог 

закона. 
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 Сувишна ријеч 
30

 Ово је нов, до сада некоришћен израз. 
31

 Неслагање у роду! Исправно је "његовој". 
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(2) Употреба електронског документа не може ниједној страни укљученој у 

послове размјене
33

 електронског документа ограничавати пословање или је доводити 

у неравноправан положај. 

(3) У радњама при употреби и промету
34

 електронског документа може се 

користити било која доступна и употребљива информационо-комуникациона 

технологија, ако законом или другим прописима није изричито одређено која се 

технологија мора примјењивати. 

(4) Информациони механизам који се примјењује у радњама са електронским 

документом мора имати одговарајућу заштиту личних података у складу са 

одредбама закона и других прописа који уређују заштиту личних података.
35

 

(5) За сваки електронски документ мора у свим радњама са електронским 

документом
36

 постојати могућност провјере њене
37

 вјеродостојности, изворности и 

непромјенљивости. 

Непотребно је искомпликован и чл. 13 ЗоЕД-а: 

(1) Свака радња са електронским документом унутар документационог 

циклуса мора се означити јединственом ознаком и особинама које се морају уградити 

у електронски документ. 

(2) Радња из става 1. овог члана мора осигурати директну повезаност 

претходне и сљедеће радње са електронским документом. 

Посве је нејасно шта су то радње са електронским документом и како се то 

особине уграђују у електронски документ. Овдје је очигледно ријеч о аматерском 

превођењу енглеског текста. Једноставно речено, ријеч је о документарном контексту 

електронског документа, односно о пратећим метаподацима. 

Готово идентичан коментар заслужује и чл. 14: 

(1) Електронски документ израђује се електронским механизмом припреме, 

обликовања и чувања информационих садржаја у електронски запис. 

                                                                                                                                          
32

 Необична језичка конструкција: употреба ... се обавља! Исправно би било: Електронски 

документ користи се у складу... 
33

 Још једна необична конструкција: употреба електронског документа ... у пословима размјене 

електронског документа! Умјесто тога, ваљало је рећи да коришћење електронског документа 

не смије ниједној страни... 
34

 Поред језичких недостатака ("У радњама при употреби и промету... "), норма садржи и нело-

гичности. Прво, информационо-комуникација технологија не може да буде ни недоступна ни 

неупотребљива. Друго, језичким тумачењем ријечи "ако законом или другим прописима није 

изричито одређено која се технологија мора примјењивати" долазимо до закључка да се може 

прописати чак и употреба недоступне и неупотребљиве технологије. 
35

 У овом ставу је информационо-комуникациона технологија из претходног става преимено-

вана у информациони механизам. Зашто је напуштена полусложеница "информационо-кому-

никациони механизам" не знамо, али можемо закључити да се обавеза заштите личних подата-

ка не односи на, рецимо, њихов мрежни пренос. 
36

 Духу српског језика је непримјерена конструкција ("За сваки електронски документ мора у 

свим радњама са електронским документом..."). Сада, када ову одредбу можемо упоредити с 

оном из ст. (2) чл. 11, можемо се упитати зашто се у поступку оцјене ваљаности ("исправ-

ности") не узима у обзир и  изворност документа. 
37

 Неслагање у роду! Исправно је "његовe". 
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(2) Електронске документе у радњама њихове израде које чине основ за радње 

које су у вези са њиховим слањем и чувањем, потписују се електронским потписом 

аутора електронског документа или лица које је аутор за то овластио. 

Који је то електронски механизам који документ претвара у запис? Који то 

електронски механизам припрема информационе садржаје? Шта је то информациони 

садржај? Зашто у чл. 3 ЗоЕД-а није дато тумачење појма електронског записа. Шта су 

то радње израде? Ни поред најбоље воље аутор није у стању да схвати шта је писац 

хтио да каже! С којим се ријечима слажу, у роду и броју, ријечи "потписују се"? 

У чл. 15 уређено је питање отпреме електронског документа, али су нека 

питања у вези с тим остала неуређена: 

Електронски документ сматра се посланим када је лично послан од 

пошиљаоца, или послан од лица које је пошиљалац овластио за радње слања, или 

отпремљена од
38

 информационог механизма пошиљаоца, односно информационог 

механизма лица које је пошиљалац овластио за те послове. 

Прво се морамо упитати шта је то "лична отпрема електронског документа", 

која је, како то закључујемо из законског текста, независна од отпреме из система за 

отпрему електронске поште. Чл. 15 ЗоЕД-а се не бави значајним питањем времена 

отпреме. Ваља рећи да се електронски документ сматра отпремљеним када уђе у 

информациони систем који није под пошиљаочевим надзором, док се под временом 

његовог пријема сматра тренутак када документ уђе у примаочев информациони 

систем, односно у систем који је прималац одредио за пријем поште. Уколико је 

порука отпремљена другом информационом систему, временом пријема поруке сматра 

се тренутак када је прималац поруку преузео. Недостатак овог члана представља и 

чињеница да није уредио питање мјеста отпреме електронске поруке (документа). 

Релативно једноставно питање времена пријема електронског документа 

(зашто не поруке?!) је у чл. 16 беспотребно искомпликовано и тако учињено тешко 

разумљивим. Погледајмо: 

(1) Електронски документ сматра се примљеним када је лично примљен од 

примаоца, или примљен од лица које је прималац овластио за радње пријема, или 

примљен од информационог механизма примаоца, односно информационог механизма 

лица које је прималац овластио за те послове. 

(2) У случајевима када се тражи потврда пријема електронског документа, 

прималац мора потврдити пријем у року утврђеним
39

 претходним захтјевом поши-

љаоца о обавијести пријема. 

(3) Потврду пријема прималац мора извршити прописаном радњом којом у 

материјалном облику потврђује пријем електронског документа, укључујући и 

аутоматизоване механизме потврђивања пријема. 

(4) Ако у времену одређеном од пошиљаоца није примљена потврда пријема 

посланог електронског документа, пошиљалац је дужан да обавијести примаоца да 

није примио потврду пријема посланог електронског документа. 

(5) Ако ни по истеку времена утврђеног у ставу 4. овог члана, пошиљалац не 

прими од примаоца потврду о пријему посланог електронског документа из става 2. 

овог члана, сматра се да такав електронски документ није послан. 

                                                 
38

 Исправно је "из". 
39

 Исправно је "утврђеном". 
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(6) Након што пошиљалац од примаоца посланог електронског документа из 

става 2. овога члана прими потврду о пријему, такав се електронски документ сма-

тра примљен
40

 од примаоца. 

(7) Прималац у садржај потврде о пријему електронског документа уноси и 

обавијести о усклађености примљеног електронског документа са техничким 

захтјевима које су пошиљалац и прималац споразумно прихватили. 

(8) Одредбе садржане у ст. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. овог члана односе се 

искључиво на радње слања и пријема електронског документа и не уређују садржај и 

друге околности настале слањем и пријемом електронског документа. 

Нејасно је шта се у ст. (1) подразумијева под изразом "лично примљен од 

примаоца". 

У ст. (2) ваљало би протумачити ријечи "обавијести пријема". Да разјаснимо: 

пошиљалац може прије отпреме или у самој електронској поруци да захтијева од 

примаоца да му овај потврди пријем поруке, па чак и да саму поруку услови овом 

потврдом. У том случају, све док пошиљалац не прими потврду узима се да порука 

није ни отпремљена. Наравно, могућа је и ситуација да пошиљалац поруку не 

условљава потврдом пријема, те да ову не прими у одређеном или договореном року. 

Такође, овај рок не мора буде ни одређен ни договорен, али не може ни да бескрајно 

траје. У том случају би требало да пошиљалац обавијести примаоца о томе да потврду 

није примио, те да му одреди рок у којем му се потврда пријема мора доставити. 

Наравно, по истеку року сматра се да порука није ни отпремљена. 

У ст. (3) је нејасно која је то "прописана радња у материјалном облику". Чиме 

је та радња прописана и како она може да буде у материјалном облику?! И овдје је 

ријеч о сасвим једноставној ситуацији. Пошиљалац и прималац могу да унапријед 

договоре облик потврде о пријему поруке (документа), а уколико то не учине, онда 

статус потврде може да има потврда аутоматски отпремљена из примаочевог система 

за пријем електронске поште или било каква порука примаочева из које може да се 

поуздано зна или закључи да је порука запримљена. 

Наравно, када пошиљалац прими потврду о пријему, сматра се и да је 

прималац примио поруку. 

Став (7) требало би језички уредити (нпр. "У потврду о пријему уноси се..."). 

Сасвим је необичан и ст. (8), не само због тога што сам за себе наводи да се не 

примјењује ("и 8. овог члана"), већ и зато што из претходних ставова јасно да они 

дефинишу појам времена пријема електронског документа. Нејасне су ријечи "не уре-

ђују садржај
41

 и друге околности настале слањем и пријемом". Могло је да се једно-

ставно каже да сама потврда пријема не потврђује да је примљена порука истовјетна 

отпремљеној. Умјесто тога, приличније је било уредити питање времена пријема у 

случају када прималац одреди неки посебан систем за пријем електронске поште. 

Чланом 17 ЗоЕД-а утврђено је шта се сматра временом пријема документа. С 

обзиром на то да оно може бити од значаја за утврђивање мјесне надлежности судова 

или органа управе, ЗоЕД-ом је свакако требало нормирати и мјесто отпреме односно 

пријема електронског документа. 

Ставом (4) истог члана утврђено је да се "вријеме пријема и отпреме уписује у 

посебни дио грађе електронског документа и није допуштено мијењање стварног 

                                                 
40

 Исправно је "примљеним". 
41

 Иза ријечи "садржај" вјероватно недостаје ријеч "документа". 
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времена пријема и отпреме електронског документа". Пошто се ријечи "уписује у 

посебни дио грађе..." могу погрешно интерпретирати, ваља рећи да је ријеч о уобича-

јеним метаподацима. Чуди чињеница да то није нормирано у чл. 8 ЗоЕД-а у којем, да 

подсјетимо, стоји да посебан дио електронског документа чине само "документационе 

особине настале приликом његове израде". 

Члан 18 ЗоЕД-а, уводећи појам "ваљане употребе електронског документа", 

представља ново изненађење: 

(1) Употреба електронског документа сматра се ваљаним
42

 ако су испуњени 

услови да електронски документ садржи податке о аутору, пошиљаоцу и примаоцу, 

те податке о времену слања и пријема; да електронски документ кроз цијели 

документациони циклус садржи исти унутрашњи и вањски образац који је обликован 

при њеној
43

 изради и који мора остати непромијењен кроз било које радње у поступ-

цима његовог слања и употребе; да је електронски документ у било којем тренутку 

доступан и читљив овлаштеним физичким и правним лицима. 

(2) Посебности употребе електронског документа у односу на опис грађе
44

, 

односно обрасца приказа уређују се законима и другим прописима којима се уређује 

пословна документација унутар појединачних дјелатности. 

Какав закључак из овога можемо да извучемо? Није довољно да електронски 

документ испуњава услове правне ваљаности из чл. 4–7 ЗоЕД-а, већ и његова "ваљана 

употреба" из чл. 18 подразумијева идентичне услове! Израз "кроз било које радње у 

поступцима његовог слања и употребе" захтијева језичку интервенцију. 

Члан 19 третира питања уређена Законом о архивској дјелатности и његовим 

проведбеним прописима
45

, што га чини непотребним. Осврнимо се на његов ст. (1): 

(1) Електронски документ чува се изворно у информационом механизму или на 

медијима који омогућавају трајност електронског документа за утврђено вријеме 

чувања, и чине електронску архиву. 

Најприје се поставља питање са којим се ријечима подудара израз "и чине 

електронску архиву" у роду, броју и падежу? Због природе овог текста нећемо дубље 

залазити у појам електронске архиве, али рецимо само да се електронски документ не 

"чува изворно у информационом механизму", већ се грађа у електронском формату 

чува тако да се издвоји из система у којем је настала, односно из система који 

омогућава брисање, мијењање и додавање података, те да се чува у систему који 

онемогућује брисање, мијењање и додавање података или тако да се у систему у којем 

се налазе онемогући брисање, мијењање и додавање података. Даље, у поступку 

чувања поштују се одредбе Закона о архивској дјелатности и његових проведбених 

прописа и Уредбе о канцеларијском пословању републичких органа управе, међуна-

родни стандарди из области управљања грађом, стандарди информационе безбјед-

ности и др. 

                                                 
42

 Исправно је "ваљаном". 
43

 Исправно је "његовој". 
44

 Ово је једино помињање овог термина у ЗоЕД-у. 
45

 Правилник о општим и посебним условима чувања јавне архивске грађе ("Службени гласник 

Републике Српске" број 53/10) и Правилник о општим условима чувања документарне грађе у 

дигиталном облику и посебним условима чувања специфичне документарне грађе ("Службени 

гласник Републике Српске" број 64/12) 
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Такође, ни изразом "на медијима који омогућавају трајност електронског доку-

мента за утврђено вријеме чувања" није адекватно дефинисан појам електронске архи-

ве. Таква одредба исувише подсјећа на дилетантско мишљење да електронску архиву 

чини документација снимљена/нарезана на ЦД или други носач електронског записа. 

Став (2) истог члана по ко зна који пут доказује да законски текст није 

лекторисан: 

(2) Електронска архива мора осигурати: 

а) да се електронски документ чува у облику у којем је израђен, послан, 

примљен и похрањен и који материјално не мијења информацију, односно садржај 

исправа, 

б) да је електронски документ у читљивом облику за цијело вријеме чувања 

доступан лицима која имају право приступа тим документима. 

У ст. (2) је појам електронског документа без икаквог разлога замијењен 

појмом исправе. У т. б) је електронски документ наведен у једнини, а потом је 

наведено да се приступа документима. 

У т. ђ) чл. 19 неразумљиво је ко то не може бити мијењан и неовлашћено 

брисан: 

ђ) да је електронски документ архивиран у таквом облику и помоћу такве 

технологије и поступака који пружају разумну гаранцију да не могу бити мијењане и 

да се не могу неовлаштено брисати. 

Чланом 19 ЗоЕД-а се више нећемо бавити. 

И чл. 20 је дубоко зашао у дјелатност регулисану другим прописима: 

(1) Физичка и правна лица чување електронског документа у изворном облику 

могу повјерити информационом посреднику. 

Чување документарне грађе у дигиталном облику из ст. (1) овог члана, и то не 

само грађе која је изворно у дигиталном формату ("облику") већ и оне која је 

дигитализована, не може да се повјери информационом посреднику већ понуђачима 

услуге чувања, како то налаже Закон о архивској дјелатности и његови проведбени 

прописи. То овај члан ЗоЕД-а чини беспредметним. А када још узмемо у обзир и 

овлашћења "даваоца" услуга информационог друштва у вези са "похрањивањем 

података" из Закона о електронском пословању, онда је сасвим јасно да је Закон о 

архивској дјелатности у доброј мјери дерогиран. Нема сумње да ће и хрватски Закон о 

електроничкој исправи и Закон о електронском документу Републике Србије, након 

иновирања закона о архивској дјелатности, морати да претрпе измјене. 

Потом слиједи врло необичан чл. 21 ЗоЕД-а: 

(1) Информациони посредник у смислу овога закона овлаштен је по захтјеву 

физичких и правних лица која учествују у употреби и промету електронског 

документа да спроводи било коју радњу у документационом циклусу. 

(2) Информациони посредник не одговара за материјални садржај електрон-

ског документа за које по овлаштењу физичког или правног лица које учествује у 

употреби и промету електронског документа спроводи радње у вези са прометом, 

пријемом и чувањем електронског документа. 

У чл. 21 налазимо још два језичка бисера: "лица која учествују у употреби" и 

"не одговара за материјални садржај електронског документа за које" (исправно је: 

"који") ... "спроводи радње у вези са прометом....". Наравно, има овај члан и других 

недостатака, али је законодавац у ст. (2) поништио тумачење појма информационог 

посредника из т. и) чл. 3 ЗоЕД-а. Подсјетимо се, у њему је информациони посредник 
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означен као лице које у име других "обавља слање, пријем, пренос (шта је пренос, ако 

није отпрема и пријем?!) и чување електронског документа". Да ствар изгледа још 

горе, показано је и неразумијевање појма документарног циклуса. Подсјетимо се, т. е) 

чл. 3 утврђено је да "документациони циклус" укључује и "радње израде, слања, 

примања и чувања..." електронског документа. И тако, сад можемо да закључимо да 

информациони посредник чак и израђује електронски документ, односно "спроводи 

било коју радњу у документационом циклусу", док правна и физичка лица само 

"учествују у употреби и промету" тог истог документа (ст. 1). Просто је невјероватно 

са колико ћемо се проблема сусретати у пракси. 

Бројне недостатке садржи и чл. 23 ЗоЕД-а: 

(1) Електронски документ у чијем се саставу налазе подаци који се сматрају 

тајном, предмет су посебног поступања у складу са законима и другим прописима 

којима се уређује поступање са тајним подацима. 

(2) Републички органи управе, органи локалне самоуправе, привредна друштва, 

установе и друга правна и физичка лица дужна су да при употреби и промету 

електронског документа из става 1. овог члана поступају на начин који осигурава 

физичко-техничку заштиту таквих исправа. 

(3) Органи и правна и физичка лица из става 2. овог члана који директно 

размјењују електронски документ са ограниченом употребом садржаја, те 

информациони посредници када спроводе радње са таквим документима, дужни су да 

осигурају организационе поступке и техничку опрему којима се штити приступ 

садржајима тим документима као и њихова физичка заштита. 

У ст. (3) рогобатни термин "електронски документ у чијем се саставу налазе 

подаци који се сматрају тајном" из ст. (1) замијењен је синтагмом "електронски 

документ са ограниченом употребом садржаја". Због чега није коришћена уобичајена 

терминологија – не знамо. Не знамо ни сврху другог и трећег става, када је у првом 

већ наглашено да се електронским документима управља у складу са законима и 

другим прописима којима се уређује поступање са тајним подацима. Даље, и израз 

"који се сматрају тајном" не значи у правном смислу ништа. Зар није потребно да се 

документ, па и електронски, класификује у складу са Законом о заштити тајних 

података и да носи видљиву ознаку повјерљивости?! У ст. (2) помиње се електронски 

документ, а онда се он, изненада и у множини, назива исправом. У ст. (3) ријечи 

"којима се штити приступ садржајима тим документима као и њихова физичка 

заштита" вапе за лектором. 

Чланом 24 прописано је да "управни надзор над примјеном овог закона врши 

Министарство науке и технологије Републике Српске, а стручни надзор врши Јавна 

установа ''Агенција за информационо друштво Републике Српске''. 

Поставља се питање шта се све подразумијева под управним надзором. Да ли 

то значи да ће се Министарство и Агенција мијешати и у пословање привредних 

друштава и самосталних предузетника? Да ли то значи да ће Министарство моћи да 

врши управни надзор над електронском архивом? Рекло би се да неће јер, благо 

речено, нити је за то надлежно нити стручно оспособљено. За вршење управног 

надзора над електронском а и конвенционалном архивом није надлежан чак ни Архив 

Републике Српске. Управни надзор би могао да обухвати питања пословања 

информационог посредника, издавања временског жига, чувања личних података у 

електронском облику и још понешто. Рецимо још и то да чак ни Архив Републике 
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Српске не надзире приватну документарну грађу већ само оне њене дијелове који су 

проглашени приватном архивском грађом. Међутим, поједина рјешења ЗоЕД-а, 

непосредно противна Закону о архивској дјелатности, дају овлашћења у том смислу 

Министарству науке и технологије, па чак и Агенцији за информационо друштво! 

Казнене одредбе ЗоЕД-а обилују неразумним рјешењима. Погледајмо његов 

чл. 26: 

(1) Новчаном казном 1.000,00 до 10.000,00 КМ казниће се за прекршај правно 

лице које: 

а) одбије употребу или промет електронског документа и ако
46

 је претходно 

својом вољом прихватило употребу и промет електронског документа (члан 2. став 

2), 

б) употребом електронског документа доведе друго физичко и правно лице у 

неравноправан положај у пословима размјене електронског документа (члан 12. став 

2). 

Тачка б) и нема много тога заједничког са ст. (2) ЗоЕД-а јер, изгледа, кажњиво 

је само довођење у неравноправан положај у пословима размјене, али не и огранича-

вање пословања. Али то је мањи проблем! Позовимо у помоћ аналогију. Постоји ли 

прекршајна одговорност лица које употребом конвенционалног документа доведе 

друго лице у неравноправан положај. Наравно да не постоји, али постоји нека друга 

врста одговорности. Зар је онда логично да се предвиђа прекршајна санкција када је 

ријеч о електронском документу, а цијели законски текст је и усмјерен управо на то да 

његов правни статус изједначи са статусом конвенционалног документа?!   

 И неке друге казнене одредбе ЗоЕД-а су својеврстан правни куриозитет. 

Погледајмо чл. 27: 

(1) Новчаном казном од 1.000,00 до 8.000,00 КМ казниће се за прекршај правно 

лице које: 

а) не потврди пријем електронског документа у складу са претходним 

захтјевом пошиљаоца о обавијести пријема (члан 16. став 2), 

б) при употреби електронског документа не испуњава основне услове ваљане 

употребе електронског документа (члан 18. став 1), 

в) при чувању електронског документа не поступа у складу са чланом 29.
47

 

овог закона и 

г) при употреби и промету електронског документа у чијем се садржају 

налазе подаци који се сматрају тајном не примјењују поступке и техничку опрему 

којима се штити приступ садржајима тих исправа као и њихова физичка заштита 

(члан 23). 

Без претјеривања, ове су одредбе запањујуће. Сада већ постаје сасвим јасно да 

је унесена права збрка у систем електронског пословања Републике Српске. Нема 

сумње да су помијешани појмови електронске поруке и електронског документа, као и 

трговачких уговора из Закона о електронском пословању. Замислимо ситуацију да 

привредно друштво прими електронску поруку (документ), макар она била и нежеље-

на (spam), у којој пошиљалац чији идентитет је чак и непознат, затражи потврду 

пријема те поруке! Уколико пошиљаоцу не потврди пријем поруке, суд ће примаоцу 

изрећи новчану казну од 1.000,00 до 8.000,00 КМ!!! Чак и ако су пошиљалац и 

                                                 
46

 Исправно је "иако". 
47

 Чланом 29 ЗоЕД-а уређено је његово ступање на снагу, а не чување електронског документа.  
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прималац претходно то договорили, ријеч је о једноставном облигационом односу, 

што значи да је у правни систем Републике Српске инаугурисана прекршајна казна за 

непоштовање облигационог уговора! Па зар сам законодавац у ст. (5) чл. 17 не каже: 

Ако ни по истеку времена утврђеног у ставу 4. овог члана, пошиљалац не прими од 

примаоца потврду о пријему посланог електронског документа из става 2. овог члана, 

сматра се да такав електронски документ није послан. Овоме није потребан 

коментар. Додајмо још и да је одредба т. г) непотребна јер је садржана у другим про-

писима, као и да електронски документ у том смислу не представља никакав изузетак. 

Закључимо овај осврт тако што ћемо навести да постоји једна подразумијевана 

санкција за такав електронски документ, а то је његова правна неваљаност! 

 

Закон о електронском пословању 

 

Члановима 1 и 2 ЗоЕПос-а дефинисани су његов садржај и подручје примјене. 

Иако се из овог и оваквог законског текста стиче утисак да је ријеч о посебном 

пропису, ситуација је сасвим другачија. Тако се у његовом 3. члану даје тумачење 

појма електронског потписа, које смо већ видели у ЗоЕП-у и ЗоЕД-у. Умјесто тога 

прихватљивије је било уредити питање супсидијарне примјене ЗоЕПос-а на сва 

питања која нису већ уређена ЗоЕП-ом и ЗоЕД-ом. 

Чланом 2 искључена је примјена закона на "заштиту података, област 

опорезивања, нотарску дјелатност, заступање странака и заштиту њихових интереса 

пред судовима, те игре на срећу са новчаним улозима". 

Логичким тумачењем ријечи "заштиту података" долазимо до закључка да се 

овај Закон не може уопште ни примјењивати. Свакако, ријеч је о томе да се овај закон 

не може примјењивати на питања заштите личних и тајних података. Напоменимо 

успут да у Србији Законом о електронској трговини није искључена његова примјена 

на нотарску дјелатност. 

У чл. 3 ЗоЕПос-а, који даје тумачења појединих законских појмова, налазимо 

нека врло необична рјешења. Кренимо од првог појма: 

а) податак је информација, порука и документ састављен, послан, примљен, 

забиљежен, ускладиштен или приказан електронским, оптичким или сличним сред-

ством, укључујући, али не ограничавајући се на пренос Интернетом
48

, електронском 

поштом, телефаксом. 

Ово је прво у низу изненађења. Иако још из основа логике и информатике 

знамо да је податак основна јединица информације, овдје он постаје генерички појам 

који обухвата информацију, поруку и документ! Након пажљивог читања наставка 

законског текста, закључићемо да то напросто није тачно.
49

 За тренутак се ваља 

вратити чл. 3 ЗоЕД-а, којим је документ дефинисан као "цјеловит скуп података...". 

Очигледно, прописи су створили силну збрку. 

                                                 
48

 Према Правопису Матице српске, интернет је у свијести корисника престао да значи назив 

компаније, па је исправно писање малим почетним словом. 
49

 Тако у т. б) члана 15 стоји да пружалац услуге није одговоран уколико "није извршио избор 

података или докумената који су предмет преноса", односно уколико није изузео или изми-

јенио податке у садржају поруке или документа (т. в). 
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Присjeтимo сe и дeфинициjе eлeктрoнске пoруке из члана 2 Зaкoнa o eлeктрoн-

скoм пoслoвaњу и eлeктрoнскoм пoтпису
50

 (даље: ЗоЕПЕП): 

Електронска порука означава низ података који су електронски генерисани, 

послани, примљени или сачувани на електронским, оптичким и другим сличним 

медијима. 

Тачком в) чл. 3 ЗoEПос-a, кojoj je вишe нeгo пoтрeбнa интeрвeнциja лeктoрa, 

дeфинисaн je пojaм услугe инфoрмaциoнoг друштвa: 

в) услугa инфoрмaциoнoг друштвa je услугa кoja сe уз нaкнaду пружa 

eлeктрoнским путeм нa пojeдинaчaн зaхтjeв кoрисникa, a пoсeбнo прoдaja рoбe и 

услугa пoсрeдствoм Интeрнeтa, нуђeњe пoдaтaкa нa Интeрнeту, рeклaмирaњe 

пoсрeдствoм Интeрнeтa, eлeктрoнски прeтрaживaчи, тe мoгућнoст трaжeњa 

пoдaтaкa и услугa кoje сe прeнoсe eлeктрoнскoм мрeжoм, пoсрeдуjу у приступу 

мрeжи или пoхрaњуjу пoдaткe кoрисникa.
51

 

Први и jeдини пут у зaкoнскoм тeксту оперише сe појмом "рeклaмирaња 

пoсрeдствoм интeрнeтa", дoк сe у прeoстaлoм тeксту oнo искључивo нaзивa кoмeрци-

jaлним сaoпштeњeм. Taкoђe, дeфинициjи нeдoстaje и битнo oдрeђeњe услугe инфoр-

мaциoнoг друштвa кao услугe кoja сe пружa "нa дaљину", тj. бeз нeпoсрeднoг при-

суствa судиoникa. 

Спoрaн je и изрaз "уз нaкнaду". Нaрaвнo, пoштo je услугa инфoрмaциoнoг 

друштвa приврeднa дjeлaтнoст прaвнoг или физичкoг лицa, што је требало навести у 

Закону, oнa ћe сe углaвнoм и oбaвљaти уз нaкнaду, aли тa oдрeдницa ниje прeсуднa. 

Зaр пружaлaц нe мoжe нeкoм oд кoрисникa дa oву услугу, крaћe или дужe вриjeмe, 

пружa бeз нaкнaдe? Наравно да ће он то моћи да уради, али тек када пружање услуге 

инфoрмaциoнoг друштвa буде могао да региструје као привредну дјелатност. Наиме, 

Уредба о класификацији дјелатности
52

 не помиње такву дјелатност, па пружаоцима 

"услуга инфoрмaциoнoг друштвa" једино преостаје да региструју дјелатности наведене 

под разредима 63.11 и 63.12 ове уредбе.
53

 

У т. г) члана 3 ЗоЕПОС-а дефинисан је eлeктрoнски пoтпис. Чињеница да je он 

на истовјетан начин дефинисан у т. а) чл. 2 ЗоЕП-а поткрепљује тезу да је питања 

електронског потписа, електронског документа и електронског пословања требало 

уредити јединственим законским прописом.  

Тачка д) истoг члaнa дeфинишe пojaм дaвaoцa услугe инфoрмaциoнoг друштвa. 

Изрaз je нeaдeквaтaн jeр сe услугe нe дajу вeћ нудe, пружajу, ускрaћуjу... Из тoг 

рaзлoгa aдeквaтaн изрaз биo би "пружaлaц" или "пoнуђaч услугe".
54

 

Већ цитирани чл. 2 ЗоЕПЕП-а био је сажетији и јаснији: 

                                                 
50

 "Службени гласник Републике Српске" број 36/02 
51

 Дeфинициjи нeдoстaje пaр субjeкaтa и прeдикaтa, a неке од oдрeдница нису стaвљeнe у 

oдгoвaрajућe пaдeжe. У којем су кoнтeксту риjeчи "a пoсeбнo прoдaja рoбe и услугa" (штa?), 

"eлeктрoнски прeтрaживaчи" (штa?) или "пoсрeдуjу у приступу мрeжи или пoхрaњуjу пoдaткe 

кoрисникa" (кo?)? 
52

 "Службени гласник Републике Српске" број 119/10 
53

 63.11 – Обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности и 63.12 – Интернетски портали 
54

 И поред дeфинициje из т. д), у цијелом законском тексту се непотребно користи пуни израз 

"дaвалац услугe информационог друштва". 
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Електронски уговор означава уговор који је закључен размјеном електронских 

порука у којем уговорне стране своју сагласност на услове који су у њему наведени 

потврђују електронским потписом. 

Аутор не вјерује да се електронским уговором може сматрати уговор који се, 

на примјер, само раскида или отказује електронским путем, како је то нормирано т. е) 

чл. 3 ЗоЕПос-а. 

Тачком ж) чл. 3 ЗoEПос-a дефинисано је комерцијално саопштење: 

ж) кoмeрциjaлнo сaoпштeњe je сaoпштeњe у билo кojeм oблику oбликoвaнo дa 

прoпaгирa, дирeктнo или индирeктнo, рoбу, услугe или углeд свaкoг прaвнoг или 

физичкoг лицa кoje oбaвљa рeгистрoвaну дjeлaтнoст, oсим пoдaтaкa: 

1) кojи oмoгућaвajу дирeктaн приступ aктивнoстимa прaвнoг или физичкoг 

лицa, укључуjући сjeдиштe или aдрeсу, нaзив дoмeнa или aдрeсe eлeктрoнскe пoштe и 

2) кojи сe oднoсe нa рoбу, услугe или углeд лицa, прикупљeнe нa нeзaвисaн нaчин, 

пoсeбнo aкo je тo учињeнo бeз рaзмaтрaњa финaнсиjских пoсљeдицa.
55

 

Врло мучан и "тежак" текст! Прво што се упитамо је зашто је умјесто 

свакодневног и уобичајеног "комерцијална порука" (реклама) уведен рогобатан тер-

мин "комерцијално саопштење".
56

 Даље, комерцијална порука никако није, бар не у 

смислу овог закона, порука у било ком већ у електронском облику. Такође, она не 

пропагира робу, услуге или углед баш сваког привредника односно предузетника. 

Израз "обликовано", бар у овом смислу, није у употреби на српском говорном 

подручју, на којем је устаљен термин "креирано".  

Ни поред најбоље воље аутор није схватио значење ријечи "дирeктaн приступ 

aктивнoстимa" из подтачке 1 т. ж), те како он укључује "сjeдиштe или aдрeсу, нaзив 

дoмeнa или aдрeсe eлeктрoнскe пoштe". 

Погледајмо и т. з) чл. 3 ЗoEПOС-a: 

з) пoтрoшaч je свaкo физичкo лицe кoje склaпa прaвни пoсao нa тржишту у 

сврхe кoje нису нaмиjeњeнe њeгoвoм зaнимaњу ни њeгoвoj пoслoвнoj aктивнoсти или 

прeдузeтничкoj дjeлaтнoсти, a у склaду сa oдрeдбaмa пoсeбнoг зaкoнa. 

Како сврха може да буде намијењена занимању, пословној активности или 

предузетничкој активности, то аутор овог текста није докучио, као што није схватио 

ни значење ријечи "у склaду сa oдрeдбaмa пoсeбнoг зaкoнa". Који је то правни посао и 

са којим то законом мора да буде усклађен? Како да ово у пракси примијене привред-

ници и самостални предузетници? 

Тачком г) чл. 4 ЗоЕПос-а утврђена је обавеза "даваоца" услуге информационог 

друштва да корисницима и надлежним органима републичке управе пружи 

информацију о броју судског регистра у који је уписан и податке из регистра. Обавеза 

                                                 
55

 Иза ријечи "облику" неизоставно је требало ставити запету, док се ријечи "осим података" ни 

у ком смислу не слажу са текстом који им претходи. Неразумљиве су ријечи "бeз рaзмaтрaњa 

финaнсиjских пoсљeдицa". 
56

 Недуго затим, чл. 2 Закона о недопуштеном оглашавању ("Службени гласник Републике 

Српске" број 52/12) јасним и једноставним језиком дефинисан је појам огласне поруке (!): 

Огласна порука је обавјештење које садржи непосредну или посредну препоруку трговца у вези 

са његовим активностима, робом, услугама или имиџом, без обзира на облик, начин или 

средство путем којег се порука преноси. 
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је непрецизно дефинисана јер физичка лица (самостални предузетници) своју 

дјелатност не уписују у судске, већ у регистре које воде локални органи управе. 

Тачка д) истог члана ЗоЕПос-а је неразумљива. Давалац услуге је дужан да 

корисницима и надлежним органима пружи "пojeдинoсти o нaдлeжнoм oргaну, aкo 

дjeлaтнoст дaвaoцa услугa пoдлиjeжe нaдзoру". Наравно да дјелатност пружаоца 

услуга подлијеже надзору,
57

 па није јасно зашто он мора о томе да обавијести те исте 

надлежне органе. Такође, отворено је питање шта се све подразумијева под "пojeди-

нoстима o нaдлeжнoм oргaну", те које би од појединости требало да буду познате 

пружаоцу услуге. 

Осврнимо се и на т. ђ) чл. 4 ЗоЕПос-а: 

ђ)  посебно регистроване дјелатности или професије: 

1) професионална институција код које је давалац услуга регистрован, 

2) професионални назив и земља која га је одобрила и  

3) упутство о професионалним правилима у земљи у којој се обавља 

дјелатност и мјесту њихове доступности. 

Извјесно је да је у подтачки 1) т. ђ) ријеч о професионалном или струковном 

удружењу а не о институцији. Аутор не може да закључи шта се у подтачки 2) крије 

под изразом "професионални назив". И подтачка 3) је неразумљива јер је из законског 

текста јасно да третира дјелатност пружања услуга информационог друштва у 

Републици Српској, као и да се не може поуздано закључити да ли их уопште могу 

пружати инострана правна односно физичка лица. И на крају, могућност да професио-

нална асоцијација својим упутствима о професионалним правилима регулише дјелат-

ност својих чланица граничи са невјероватним. На страну то што формулација 

"упутствo о професионалним правилима" за аутора овог текста нема ама баш никакво 

значење. Ако законодавац под тим подразумијева морални или професионални кодекс 

чланица, онда је тако требало и да формулише законску норму. 

Ни т. e) чл. 4 ЗоЕПос-а није адекватно формулисана. Наиме, ако је пружалац 

услуге обвезник пореза на додатну вриједност, онда би он на увид јавности требало да 

дâ ЈИБ (јединствен) а не ПИБ (порески идентификациони број). Уз то, зашто пружалац 

услуге не би имао обавезу да стави на увид оба броја? 

Када је о чл. 4 ЗоЕПос-а ријеч, ставови (3) и (4) би, с обзиром на њихов 

садржај, требало да чине посебан члан. Кад смо већ код овог члана, навод из ст. 3 је 

више него зачуђујући.
58

 Пошто ЗоЕПос ниједном ријечју не помиње чак ни минималне 

услове за пружање услуга информационог друштва, изгледа да ове баш свако може да 

пружа. А када се ст. (3) доведе у везу са ст. (4)
59

, онда је једини могући закључак да 

ову привредну дјелатност не треба регистровати чак ни у суду. Зар није могло да се 

нађе мјеста за још један став којим би била утврђена обавеза пружаоца услуге да своју 

дјелатност региструје у надлежном привредном суду? 

                                                 
57

 Члан 19 ЗоЕПос-а: (1) Управни надзор над спровођењем овог закона врше Министарство 

науке и технологије и Министарство финансија, у складу са овлашћењима утврђеним законом. 

(2) Стручни надзор над спровођењем овог закона врши Агенција за инфoрмационо друштво 

Републике Српске. 
58

 Свако има могућност да пружа услуге информационог друштва. 
59

 Зa пружaњe услугa инфoрмaциoнoг друштвa ниje пoтрeбнa пoсeбнa дoзвoлa, oдoбрeњe или 

кoнцeсиja. 
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Члан 6 ЗоЕПос-а, бар када су у питању ријечи "пристанак лица којој је таква 

врста саопштења намијењена", лектор је пропустио. 

Стижемо и до ст. (3) чл. 7 ЗоЕПос-а: 

(3) Кaдa сe eлeктрoнскa пoрукa, oднoснo eлeктрoнски oблик кoристи кao 

срeдствo при зaкључивaњу угoвoрa, тaквoм угoвoру сe нe мoжe oспoрити прaвнa 

вaљaнoст збoг чињeницe дa je сaстaвљeн у oблику eлeктрoнскe пoрукe, oднoснo у 

eлeктрoнскoм oблику. 

Овдје много тога није у реду. С једне стране имамо електронску поруку и 

електронски облик (формат) који се користе као средство при закључивању уговора 

(!), а с друге уговор састављен у облику електронске поруке (!). Да будемо јасни: 

уговор може да буде сачињен у електронској форми, али не и у облику електронске 

поруке. Да би нам то како-тако разјаснио, законодавац би требало да нам пружи 

дефиницију појма "електронска порука". Зар све то није могло једноставније: 

Уговору закљученом у електронској форми не може да се оспори правна 

ваљаност само због чињенице што је сачињен у електронској форми. 

Међутим, ни након тога није све лако пробављиво. Аутора су једном 

приупитали да ли се може оспорити правна ваљаност електронском уговору ако не 

испуњава услове из чл. 4–6 ЗоЕД-а? Наравно да може! Ово је још један примјер у 

корист тезе да је требало донијети интегралан законски текст. Само који тренутак 

касније, у ст. (4) чл. 7 ЗоЕПос-а, то потврђује и сам законодавац набрајајући уговоре 

који морају бити закључени у писаној форми. Врло слична овој је одредба ст. (2) чл. 6 

ЗоЕП-а! Знаку чуђења с краја претходне реченице не би било мјеста да је поменута 

одредба уграђена тамо гдје и припада – у ЗоЕД. 

У наредну недоумицу нас баца чл. 9 ЗоЕПос-а:  

Када се као претпоставка ваљаности и настанка уговора тражи потпис 

лица, сматраће се да тај услов задовољава електронска порука потписана електрон-

ским потписом, у складу са одредбама Закона о електронском потпису Републике 

Српске. 

Одмах ваља рећи да нема ваљаних уговора који не садрже потпис! Сада се 

поставља питање да ли је за то довољан електронски потпис. Аутору се чини да није, 

јер чл. 5 ЗоЕП-а каже да само "квалификовани електронски потпис има исту правну 

снагу и равноправан је са писаном формом, односно личним потписом и отиском 

печата...".
60

 Такође, чини се да овдје нема мјеста навођењу ЗоЕП-а јер је то требало 

урадити у т. г) чл. 3 ЗоЕПос-а, тј. приликом дефинисања eлeктрoнског пoтписа. 

Вратимо се још на трен чл. 9 ЗоЕПос-а! Аутору су постављали питање да ли се 

цитирана одредба односи и на уговоре сачињене у конвенционалној форми. Да, односи 

се, јер законодавац није ни нагласио да је нужно у питању електронски уговор. 

И ст. (1) чл. 10 зорно потврђује да законски текст није лекторисан: 

(1) Давалац услуга информационог друштва дужан је да кориснику услуга 

прије закључења уговора о пружању услуга информационог друштва осигура на јасно 

и разумљиво сљедеће податке и информације...
61

 

                                                 
60

 Овакво рјешење садржано је у члану 11 Закона о електронској трговини Републике Србије. 
61

 Вјероватно је намјера била да се пружалац услуга обавеже да кориснику, умјесто "на јасно и 

разумљиво", предметне податке и информације предочи "на јасан и разумљив начин". 
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Нејасна је и т. г) истог става и члана, којом је пружалац услуге обавезан да 

корисника обавијести о језицима на којима се уговор може закључити. С обзиром на 

то да се из законског текста не може поуздано закључити да ли се он односи само на 

унутарње тржиште, што би, иначе, било очекивано, јавности је потребно тумачење 

израза "језици понуђени за закључење уговора". Аутор сматра да је ипак ријеч о три 

службена језика: српском, хрватском и босанском. Ако је аутор у праву, онда је  

грешка направљена већ на првом кораку, тј. приликом утврђивања назива Закона. 

Требало је да он носи назив Закон о електронском пословању (електронској трговини) 

у Републици Српској, чиме би биле избјегнуте недоумице. 

Необично и нелогично рјешење представља и ст. (2) чл. 10:  

(2) Давалац услуга информационог друштва дужан је да кориснику услуга, 

прије закључења уговора о пружању услуга информационог друштва, осигура технич-

ка средства за препознавање и исправке погрешног уноса података у поруку прије 

њене предаје или слања. 

Питање је како то неко уопште може да стекне статус корисника услуге прије 

закључења уговора. Очигледно је да би испред ријечи "кориснику" требало да стоји 

ријеч "потенцијалном", "будућем" или "могућем", након чега би ријечи "прије 

закључења уговора о пружању услуга информационог друштва" постале излишне. 

Тачком д) ст. (1) чл. 10 утврђена је обавеза пружаоца услуга да кориснику 

стави на увид "кодексе поступања у складу са којима поступају даваоци услуга и 

информације о томе како се ти кодекси могу прегледати електронским путем". 

Наравно, ово може да буде обавеза само под условим да је пружалац услуге прихватио 

кодекс понашања. 

На крају, лектор би требало да у т. в), г) и д) ријечи "општи услови", "језици" и 

"кодекси" стави у одговарајуће падежне облике (опште услове, језике, кодексе). 

Интервенцију захтијева и ст. (4) чл. 10: 

(4) Одредбе ст. 1, 2. и 3. овог члана не примјењују се на уговоре закључене 

путем електронске поште или њој изједначеног облика индивидуалне комуникације. 

Има ли икаквог смисла примјена прва три става након што је уговор већ 

закључен?! Наравно, нема! Ријеч је о уговорима који ће се закључити односно који се 

закључују "путем електронске поште или њој изједначеног облика индивидуалне 

комуникације". 

Слиједи веома лоше нормиран чл. 11 ЗоЕПос-а: 

Уговорне одредбе и одредбе општих услова пословања уговора склопљених у 

електронском облику које склапају даваоци услуга информационог друштва морају 

бити доступне корисницима услуга на начин да им је омогућено њихово складиштење, 

поновно коришћење и репродуковање. 

Како је ово тешко разумљиво (Уговорне одредбе ... уговора), а сасвим једно-

ставна ситуација! Ријеч је о томе да је пружалац услуге електронског друштва дужан 

да кориснику услуге омогући приступ електронском уговору који је са њим закључио 

(из законског текста се закључује да је ријеч о уговорима између пружалаца услуга), 

као и општим условима пословања уколико су они саставни дио тог истог уговора. 

А сада, након што је уговор већ закључен, законодавац се у чл. 12 ЗоЕПос-а 

враћа понуди за закључење уговора односно изјави о прихватању понуде! 

(1) Давалац услуга информационог друштва мора без одгађања електронским 

путем, посебно електронском поштом, потврдити пријем електронске поруке која 

садржи понуду или прихват понуде за закључење уговора. 
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(2) Уговорне стране које нису потрошачи у међусобним уговорним односима 

могу уговорити одступање од одредбе става 1. овог члана. 

(3) Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не примјењују се на уговоре закључене 

посредством електронске поште или њој изједначеног облика индивидуалне 

комуникације.
62

 

Аутору није јасно да ли је у ст. (1) ријеч о уговору који пружалац услуге 

закључује са корисником или о уговорном односу два корисника. Ствар даље 

компликује ст. (2). Аутору опет нешто није јасно. Како то уговорне стране, које нису 

потрошачи, могу да искључе извршавање законске обавезе ("мора без одгађања") 

пружаоца услуге?! Зар ће оне обавијестити пружаоца услуге да су се договориле да он  

прекрши законску обавезу?!  

Како протумачити ст. (3) чл. 12 ЗоЕПос-а? Можемо само да констатујемо да је 

уговор већ закључен у електронској форми, након чега (када је већ покасно) пружалац 

услуге и не мора да им доставља електронске потврде (које им више нису ни 

потребне)! Присјетимо се сада т. е) чл. 3 ЗоЕПос-а!
63

 Дакле, одредба ст. (1) не 

примјењује се на електронске уговоре. Забога, па на које се уговоре односи?! 

Споран је и ст. (2) чл. 13 ЗоЕПос-а, који није усклађен са чл. 16 ЗоЕД-а: 

Понуда и прихват, те друге изјаве воље предузете електронским путем, 

примљене су када им лице коме су упућене може приступити.
64

 

О кумулативности услова из ст. (1) чл. 14 ЗоЕПос-а већ је било говора у 

општим напоменама са почетка овог текста. У дијелу текста "преноси електронске 

поруке које му је предао корисник услуга", израз "предао" је непримјерен. Много 

важнија је, међутим, т. в) истог члана ("…није изузео или измијенио податке у 

садржају поруке или документа..."). Позовимо у помоћ дефиницију појма 

"електронски податак" из т. а) чл. 3 ЗоЕПос-а! 

Та застрашујуће лоша дефиниција третира податак као генерички појам, који 

обухвата информацију, поруку и документ! Ако је то тако, како онда пружалац услуге 

може да изузме или измијени податке у садржају документа?! Пошто у ЗоЕПос-у није 

ни дато објашњење појма "електронска порука"
65

, подсјетимо се прве лекције из 

основа информатике: податак је основна јединица информације, низ података чини 

запис... 

Погледајмо и ст. (2) чл. 14 ЗоЕПос-а: 

                                                 
62

 Лектор би требало да ријечи "њој изједначеног облика" замијени ријечима "њој изједначеним 

обликом". 
63

 Е) уговори у електронском облику су уговори које правна и физичка лица у потпуности или 

дјелимично склапају, шаљу, примају, раскидају, отказују, приступају и приказују електронским 

путем користећи електронска, оптичка или слична средства, укључујући, али не ограничава-

јући се на пренос Интернетом. 
64

 Ријеч "предузете" свакако треба замијенити ријечју "дате" или неком другом адекватном ри-

јечју. У ставу (3) истог члана
64

 очигледно је пропуштена ријеч "закључивања": Приликом по-

трошачких уговора није допуштено одступање од примјене одредбе става 2 овог члана.. 
65

 Ранији Закон о електронском пословању и електронском потпису ("Службени гласник Репуб-

лике Српске" број 36/02) дефинисао је електронску поруку као "низ података који су електрон-

ски генерисани, послани, примљени или сачувани на електронским, оптичким или другим 

сличним медијима". 
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(2) Пренос порука и пружање приступа порукама из става 1. овог члана мора 

бити обављено тако да омогућава аутоматско, посредничко и пролазно или 

привремено похрањивање пренесених порука и у њима садржаних података, те 

морају бити привремено похрањене само у периоду који је потребан за пренос порука. 

Очигледно је да се у ставу (1) ниједном ријечју не помиње "пружање приступа 

порукама", односно да је тај став потребно допунити. 

Члан 15 ЗоЕПос-а нормира питање "саопштавања посредством комуникационе 

мреже" (мрежног преноса података), као једног од облика услуге информационог 

друштва: 

Давалац услуга информационог друштва који податке које је унио корисник 

саопштава посредством комуникационе мреже није одговоран за аутоматску, 

посредничку и привремену похрану, која служи само за дјелотворније обликовање 

преноса података коју су тражили други корисници, ако... 

Нејасно! Јасно је само да пружалац услуге податке не саопштава већ преноси 

мрежним путем. Гдје корисник уноси податке? Израз "за дјелотворније обликовање 

преноса података" не одговара духу српског језика. Зар се није могло навести да је, на 

примјер, у питању ефикаснији пренос података корисницима услуге?! Неразумљив је 

контекст ријечи "коју су тражили други корисници". Да ли то можда значи да "други 

корисници" могу тражити "привремену похрану"?! 

О чему је овдје ријеч? О ономе што бисмо свакодневним језиком назвали 

линковањем. Дакле, није ријеч о пружању услуге информационог друштва уопште, већ 

о линковању као дијелу ове услуге. У оквиру тог пружалац услуге не одговара за 

привремено меморисање података чија је једина сврха ефикаснији мрежни пренос 

података. 

У т. в) члана 15 стоји да је пружалац услуге дужан да "поступа  у складу са 

правилима за ажурирање података". О каквим је то правилима ријеч? У т. г) истог 

члана налаже се пружаоцу услуге да "дјелује у складу са допуштеном примјеном 

технологија за прикупљање података". Која су то технологије и чиме су допуштене?! 

Збуњујућа је и т. д) члана 15: 

д) тренутно уклони или тренутно онемогући приступ подацима које је 

похранио одмах чим је сазнао да су подаци у старту уклоњени из преноса путем 

мреже или је онемогућен приступ до њих или је суд или други надлежни орган наредио 

њихово уклањање или онемогућавање приступа. 

Шта значе ријечи "у старту"? Да ли су у духу српског језика ријечи "одмах чим 

је сазнао" и "уклоњени из преноса путем мреже"? Законска одредба могла је без много 

труда да буде свима јасна: пружалац услуге дужан је да, одмах по сазнању да је 

првобитни податак или његов извор уклоњен из мреже или да је приступ том податку 

онемогућен, уклони или онемогући приступ податку који је привремено усклади-

штио... Да ли сада разумијемо? 

Члан 16 ЗоЕПос-а нормира питање "похрањивања података пружених од 

корисника" и у великој је мјери неразумљив: 

(1) Давалац услуга информационог друштва који похрањује податке пружене 

од корисника на захтјев корисника није одговоран за садржај похрањеног податка, 

ако... 
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Заборавимо на тренутак да би овој норми тек још која запета дала какав-такав 

смисао, али просјечном кориснику компјутера, у шта се аутор увјерио, није јасно да је 

ријеч о ономе што у свакодневном говору називамо хостингом (хостовањем).
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 У 

тексту овог закона, чини се без јасног разлога, а у истом значењу, користе се термини 

"похрањивати" и "складиштити". Прихватимо то као резултат тренутног надахнућа, 

али како да прихватимо навод да подаци могу да буду "пружени од корисника", као и 

ријечи "на захтјев корисника", које су однекуд залутале у ову законску норму. 

Покушајмо да интерпретирамо интенцију или стварну вољу законодавца: пружалац 

услуга информационог друштва није одговоран за садржај података које је усклади-

штио на захтјев корисника, ако... Извјесно је да би сви будући корисници услуга 

информационог друштва ово разумјели и запамтили. 

Вратимо се наставку законске одредбе: 

а) нема сазнања нити је могао да зна о незаконитом дјеловању корисника или 

садржају података, као и о судским поступцима везаним за накнаду штете која би 

произлазила из незаконитог дјеловања корисника или садржаја похрањених података 

и ако није био нити могао бити упознат са чињеницама или околностима из којих би 

незаконита активност корисника била очигледна и 

б) одмах чим је сазнао или постао свјестан да је ријеч о незаконитом 

дјеловању или податку, уклони или онемогући приступ подацима. 

Има ли ту логике? У т. а) пружалац услуге нити има сазнања нити је могао да 

зна, али је и поред тога, према т. б), и то чим је сазнао или постао свјестан (зар може 

сазнати а да тога није свјестан?!) незаконитости, уклонио недопуштене податке! Због 

начина на који су написане т. а) и б) ст. 1 чл. 16 (везник "и" на крају прве тачке) 

поставља се питање да ли је ријеч о два појединачна или о два кумулативна услова 

који пружаоце услуге ослобађају од одговорности. Из текста се једино може 

закључити да је ријеч о кумулативним условима. 

Ништа боље ствари не стоје ни са ставом (2) члана 16: 

(2) Одредба става 1 овог члана неће се примијенити у случајевима када је 

корисник услуге лице зависно на било који начин од даваоца услуге. 

Како да синтагму "зависно на било који начин" протумаче они којих се ЗоЕПос 

највише тиче? Зар се нису могла поменути акционарска или ортачка друштва или 

народним српским језиком рећи да корисник услуге послује под надзором или по 

овлашћењу пружаоца услуге? 

Члан 17 ЗоЕПОС-а нормирао је "електронско упућивање": 

Давалац услуга који путем електронског упућивања отвори приступ трећим 

подацима није одговоран за те информације ако: 

а) нема сазнања, нити је могао знати, о незаконитом дјеловању корисника или 

садржају података у тим информацијама и 

б) одмах чим је сазнао или постао свјестан да је ријеч о незаконитом 

дјеловању или податку уклони или онемогући приступ подацима. 
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 Према Уредби о класификацији дјелатности ("Службени гласник Републике Српске" број 

119/08) разред 63.11 – Обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности укључује обез-
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Шта су то "трећи подаци"? Како се то може отворити (омогућити) приступ 

подацима (и то трећим!) а одговарати за информације!? Ако се умјесто изразом 

"електронско упућивање" послужимо одомаћеним изразом "линковање", ствар постаје 

јаснија. Једноставно речено, ријеч је о томе да један пружалац услуге омогућава 

кориснику да приступи подацима другог пружаоца услуге! 

Било је много разлога да се законска рјешења из чл. 16 и 17 ЗоЕПос-а обједине. 

Размотримо и члан 18 ЗоЕПОС-а: 

(1) Приликом пружања услуге информационог друштва давалац услуга није 

обавезан да прегледа податке које је похранио, пренио или учинио доступнима, 

односно испитује околности које би упућивале на незаконито дјеловање корисника. 

(2) Давалац услуга информационог друштва мора одмах по сазнању обавије-

стити надлежни републички орган ако утврди: 

а) постојање основане сумње да коришћењем његове услуге корисник преду-

зима незаконите активности и 

б) постојање основане сумње да је корисник његове услуге пружио недопу-

штени податак. 

(3) Давалац услуга мора на основу одговарајућег судског акта, односно 

управног акта, предочити све податке на основу којих се може предузети откривање 

или гоњење починиоца кривичних дјела, односно заштита права трећих лица. 

По сазнању чега је пружалац услуга дужан да одмах обавијести надлежни 

републички орган? Изгледа да је он то дужан да уради одмах по сазнању да је утврдио 

постојање основане сумње! Мора се констатовати да је ово некакав новосрпски говор: 

утврђивање постојања основане сумње! Код кога би то требало да постоји основана 

сумња и који је то поступак утврђивања њеног постојања?! Па зар се у ст. (1) децидно 

не наводи да пружалац услуге није обавезан да прегледа податке и испитује околности 

које упућују на незаконите активности корисника?! Ако је тако, онда он није обавезан 

ни да проводи поступак "утврђивања постојања основане сумње". На страну сад то 

што пружалац услуге неће пријављивати било какву већ само основану сумњу. А како 

ће да разликује "обичну" од основане сумње и ко ће му то и на који начин моћи да 

стави на терет? Опростићемо лектору што обје тачке почињу "постојањем основане 

сумње", али не можемо да му опростимо што нам није разјаснио коме то корисник 

"пружа недопуштени податак" (како се и коме податак може пружати?), као ни то што 

законски текст није преформулисао у: Уколико посумња ... пружалац услуге ће о томе 

без одлагања обавијестити... 

У т. б) ст. (2), први и једини пут, помиње се недопуштени податак.
67

 У остатку 

законског текста искључиво се оперише појмом "незаконитог податка". Наравно, и 

овдје се, због везника "и" на крају прве тачке, поставља питање да ли је ријеч о 

кумулативним условима. 

Лектор је у ст. (3) пропустио да ријеч "починиоца" замијени ријечју 

"починилаца", што је мањи проблем. Право је питање каква је сврха те норме. Зар она 

није већ садржана у неким другим прописима и да ли ће се иједан суд или орган 

управе позвати на ово овлашћење?! 
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 Недопуштеним бисмо могли да означимо податак супротан прописима или моралу, као и 
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"са ограниченом употребом садржаја"! 
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Најзад, доведимо у везу чл. 18 са чл. 2 ЗоЕПосС-а, који искључује његову 

примјену у појединим областима. Питање је сљедеће: уколико посумња да су 

недопуштене активности корисника услуге у вези са заштитом личних података, 

опорезивањем или играма на срећу, постоји ли обавеза пружаоца услуге да о томе 

"одмах по сазнању обавијести надлежни републички орган"? 

У члану 21 ЗоЕПОС-а инаугурисан је термин "прималац услуге" (све дотле 

коришћен је израз "корисник услуге"), док је ријечима "у складу са законом који 

уређују та питања" потребна интервенција лектора. 

У т. а) става (1) члана 22 предвиђена је новчана од 1.000 до 15.000 КМ за 

правно лице које "прекрши опште обавезе о информисању (члан 4)". Сада, на крају, 

враћамо се на нашу већ изречену примједбу да ст. (3) и (4) садржајно и не припадају 

чл. 4 јер дефинишу начело слободног обављања дјелатности пружања услуга 

информационог друштва. Зато је, када је о ова два става ријеч, депласирано цитирање 

цијелог чл. 4. 

У т. б) истог члана погрешно је цитиран чл. 6. Ријеч је о чл. 5 ЗоЕПос-а. 

И т. ђ) чл. 22 садржи недопустиве грешке: 

ђ) онемогући приступ рачунарској опреми и уређајима, те без одгађања да на 

увид или достави потребне податке и документацију у вези са предметом надзора 

(члан 19). 

Прије свега, ова обавеза утврђена је ставом (3) члана 19. Према слову закона, 

пружалац услуге ће одговарати прекршајно чак и ако без одгађања "да на увид или 

достави потребне податке и документацију". Очигледно је да иза ријечи "одгађања" 

недостаје рјечца "не". 

Недостатак ЗоЕПос-а представља и чињеница да у казненим одредбама није 

предвиђена санкција за слање нежељених (ненаручених) комерцијалних порука из чл. 

6. 

Коначно, аутору никако није јасно због чега су различите новчане казне 

прописане за правна (привредна друштва) и физичка лица (самосталне предузетнике) 

иако под једнаким условима и истим средствима обављају исту дјелатност. 
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Увод 

 

Један од претежнијих, најбоље сачуваних, најобимнијих и најзахвалнијих за 

архивистички рад фондова у Архиву Српске православне цркве, у стручној јавности 

мало познат, а чак и црквеној јерархији неприступачан, јесте фонд Духовног суда, 

односно Конзисторије Митрополије београдске и Архиепископије Србије.  

Ову прелиминарну историјску белешку правимо на основу историографске, 

историјско-правне, богословске и каноничке литературе о животу православне цркве у 

обновљеној српској држави 19. века.
2
 Подаци који су сачувани у савременој црквеној 

штампи
3
 и просопографско-биографским радовима, такође су нам били од велике 

користи
4
, као и збирке објављених извора, најпре оне службеног карактера

5
 а затим и 

колекције које се код нас однедавно објављују.
6
 Такође су од непроцењивог значаја за 

тему била и сачувана информативна средства: деловодници, регистри и друге архивске 

                                                 
*
 Рад је настао у оквиру архивистичког течаја у Архиву Србије, који је трајао у новембру и 

децембру 2012, а за предмет архивистика, под стручним надзором и менторством госпође Вере 

Филиповић, архивског саветника, којој за савете и све предложене поправке текста најтоплије 

захваљујемо. 
2
 Ђоко Слијепчевић, Историја српске православне цркве, књ. II, од почетка XIX века до краја 

Другог светског рата, Минхен 1966; Ђоко Слијепчевић, Михаило архиепископ Београдски и 

митрополит Србије, Минхен 1980; Алекса Илић, Петар Јовановић, митрополит београдски. 

Његов живот и рад (1833–1859), Београд 1911; Станимир Спасовић, Улога Српске цркве у 

националном ослобођењу у Србији у 19. веку и њен канонско-правни положај, Торонто 1988.  
3
 Чедомир Митровић, Први српски закон о црквеним властима, Гласник православне цркве у 

Краљевини Србији, Београд 1909 (постоји и сепарат).  
4
 Сава, епископ шумадијски, Српски јерарси од деветог до двадесетог века, Београд–

Крагујевац–Подгорица 1996; Епископ Јован, Српска црква у Србији од 1804. до 1918. године, 

стр. 291–318, у: Српска православна црква 1219–1969 (Споменица о 750-годишњици аутоке-

фалности), Београд 1969. 
5
 Зборник правила, уредаба и наредаба Архијерејског сабора Православне цркве у Краљевини 

Србији (од 1839–1900 године), Београд 1900.  
6
 Зоран Ранковић, Мирослав Лазић, Уредбе и прописи митрополије београдске (1835–1856), 

Пожаревац 2010; Исти, Уредбе и прописи митрополије београдске (1857–1877), Пожаревац 

2010, Исти, Уредбе и прописи митрополије београдске (1877–1893), Пожаревац 2011, као и од 

истих аутора Уредбе и прописи митрополије београдске (1894–1920), Пожаревац 2011.  
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књиге из Црквеног суда, који су међу првима пренети са звоника Цркве Св. Марка у 

привремене просторије Архива Српске православне цркве (ул. Краља Петра I, бр. 2).
7
  

 Конзисторија, високи орган црквеног судства, настао је као последица развит-

ка Православне цркве у конкретним историјским условима. Он је чедо новог века и 

црквена управа га је прихватила под утицајем државног законодавства. Православне 

конзисторије су најпре настале у Хабзбуршкој монархији.  

Први покушај да се уведу духовни судови (конзисторије) у српским земљама 

учинио је митрополит београдско-карловачки Мојсије Петровић (1726–1730). 

Црквено-народни сабор из 1730. прописао је својом одлуком да се у свакој епархији 

Карловачке митрополије уведе конзисторија као суд прве инстанце, а при 

Архидијецези сремско-карловачкој (архиепископији) апелаторија као другостепени 

суд. Све ово је у потпуности спроведено у праксу тек у време митрополита Павла 

Ненадовића (1749–1768).
8
  

У Србији је конзисторија први пут уведена 1822. године у време кнеза Милоша 

и у њу су улазили, поред митрополита београдског, један архимандрит и један кнез. 

Међутим, Духовни суд (Конзисторија) је укинут већ 1825. године, а његови послови су 

пренети на Књажеску канцеларију. Први председник те кратковремене конзисторије 

био је архимандрит манастира Враћевшнице Мелетије Павловић, потоњи митрополит 

српске кнежевине, хиротонисан у Цариграду од стране васељенског патријарха 18. 

августа 1831.
9
 Тек је митрополит Петар Јовановић (1833–1859) успео да уведе 

конзисторије у све епархије у Кнежевини Србији.
10

 

Право суђења у дисциплинским споровима свештеника и верника има висока 

јерархија. Надлежни епископи, као врховна власт, нису само спољни персонални 

фактор и носиоци регулативе правног оквира и живота Цркве, него су носиоци 

организационе структуре и онтолошког бића Цркве као мистичког "Тела Христовог" у 

коме је епископска служба пуноћа свештенства, састављена од пророчке, учитељске и 

службе власти.
11

  

 

1) Историјат творца фонда 

 

Црквени судови као надлештва за решавање спорова свештеника и верника 

броје више званичника, односно састоје се од више чланова и на одређени начин се 

сукобљавају са традиционалном средњовековном канонском теоријом и праксом. Они 

су у Цркву практично инкорпорирани на захтев модернијих државно-правних 

схватања.  

Црквени судови епархија на територији обновљене српске државе 19. века 

представљају значајну културно-историјску тековину нашег народа. Кроз њихову гра-

ђу могу се расветљавати појаве у сфери свакодневног живота, брачног морала, имо-

                                                 
7
 Деловодних протокола смо идентификовали укупно 52, регистара 25, експедиционих књига 

22 и осталих архивских књига 11. 
8
 Азбучник Српске православне цркве по Радославу Грујићу, приредио Слободан Милеуснић, 

Београд 1966, sub voce: Конзисторије или духовни судови, стр. 124–125.  
9
 Сава, епископ шумадијски, Српски јерарси од деветог до двадесетог века, Београд–

Крагујевац–Подгорица 1996, стр. 314. 
10

 Исто, стр. 125.  
11

 Димшо Перић, Црквено право, Београд 1999, стр. 101–103, 261–264. 
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винских односа, спорова између свештеника, црквених власти, сукоби ингеренција, 

али и моменти и проблеми из црквене управе, историјати кадровских решења, питања 

из односа Цркве и државе и слично.  

Српско свештенство масовно је учествовало у националној револуцији 1804–

1815. године. Грци су били ти који су, почевши од 1766, заузимали водећа места у 

црквеној јерархији у српским земљама. Београдском митрополијом су од 1765. до 

1825. године управљали Јеремија, Дионисије I, Методије, Леонтије, Дионисије II и 

Агатангел.
12

 Значајна је чињеница да је у устаничкој 1809. години за митрополита 

београдског изабран враћевшнички архимандрит Мелентије Никшић.
13

 Пред увођење 

националне српске јерархије у Београдској митрополији су од Грка још били 

митрополити Кирил (1825–1827) и Антим (1827–1830). 
14

 

Први Србин који је у Цариграду хиротонисан за митрополита београдског био 

је Мелетије Павловић и управљао је Митрополијом 1830–1833.
15

  

Мелетија је у звању и дужности наследио Петар Јовановић, заслужан за 

увођење у Кнежевину Србију црквеног судства по узору на оно које је постојало у 

Карловачкој митрополији.
16

 Петар је хиротонисан у Цариграду за архиепископа 

београдског и митрополита Србије 6. децембра 1833. од стране патријарха 

цариградског Константина.
17

 На чело Београдске митрополије 1859. године долази 

Михаило Јовановић, ранији епископ шабачки.
18

  

Нови политички курс земље, потписана Конвенција са Аустроугарском и 

напуштање русофилске политике довели су у незавидан положај поглавара Православ-

не цркве у Кнежевини Србији. Влада је притиске на митрополита Михаила спроводила 

доношењем Закона о црквеним таксама (1. јуна 1881), који није био у складу са 

канонским предањем јер је практично уводио симонију у Цркву (плаћање и давање 

новца за духовна звања). Указом кнеза Милана од 18. октобра 1881. митрополит 

Михаило је уклоњен са положаја.
19

  

Од 18. октобра 1881. до 1. јуна 1889. митрополит није управљао Црквом. Био је 

смењен, налазио се у прогонству, а црквена управа се обликовала под утицајем 

                                                 
12

 Православна црква у Краљевини Србији, Београд 1895, стр. 201–204. 
13

 Сава, епископ шумадијски, н. д., стр. 313–314. Потврђен за митрополита београдског 1810, по 

слому Карађорђевог устанка избегао у Фенек 1813, вратио се у Србију и постављен за епископа 

шабачког. По наредби кнеза Милоша убио га је Марко Штитарац 16. јуна 1816. јер је био 

осумњичен да учествује у завери против кнеза.  
14

 Православна црква у Краљевини Србији, Београд 1895, стр. 204. 
15

 Исто, стр. 204–205.  
16

 Православна црква у Краљевини Србији, Београд 1895, стр. 205–206. О митрополиту Петру 

најбоља биографија до данас: Алекса Илић, Петар Јовановић, митрополит београдски. Његов 

живот и рад (1833–1859), Београд 1911. 
17

 Сава, епископ шумадијски, Српски н. д., стр. 403. 
18

 Православна црква у Краљевини Србији, Београд 1895, стр. 206–209. О митрополиту Миха-

илу најбољи и најопсежнији рад: Ђоко Слијепчевић, Михаило архиепископ Београдски и ми-

трополит Србије, Минхен 1980. 
19

 Сава, епископ шумадијски, н. д., стр. 330. О "Закону о црквеним таксама" опширније: Драган 

Новаковић, Државно законодавство о православној цркви у Србији од 1804. до 1914. године, 

Београд 2010, стр. 120.  
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напредњачке владе.
20

 На сабору, кога су чинили људи из световног сталежа, изабран је 

за црквеног поглавара и хиротонисан у Сремским Карловцима од стране патријарха 

Германа Анђелића (27. марта 1883) за архиепископа београдског и митрополита целе 

Србије.
21

 Митрополит Теодосије Мраовић управљао је најважнијом епархијом 

Краљевине Србије, али и целокупном Православном црквом Краљевине Србије од 27. 

марта 1883. до 28. маја 1889. године.
22

  

После повратка 1889. митрополит Михаило је до смрти, 1898. године, био на 

челу Православне цркве Краљевине Србије. Наследио га је Инокентије Павловић 

(1898–1905), изабран за архиепископа београдског и митрополита Србије 15. фебруара 

1898, који се упокојио 19. маја 1905. године.
23

  

Измирење јерахије је обављено после 15. фебруара 1898. године, када је за 

митрополита београдског и архиепископа Србије изабран Инокентије Павловић. 

Последњи архиепископ београдски и митрополит Србије Димитрије Павловић 

(изабран за митрополита Србије 19. августа 1905) постаће први патријарх обновљене и 

уједињене Српске православне цркве (Пећке патријаршије). Умро је 6. априла 1930. 

године.
24

 

 

Државно законодавство о Цркви  

  

О развитку црквеног судства у Србији 19. века постоји више радова у домаћој 

историографији.
25

 

Први основни црквени закон у Србији донела је Народна скупштина на 

празник Духове 21. маја 1836. То је "Начертаније о духовним властима у Србији". 

Према 3. члану требало је да се оснује само једна конзисторија (црквени суд) за све 

епархије у Србији. Предвиђало се, такве су биле потребе црквеног живота, да 

конзисторија Кнежевине Србије у Београду, када се оснују епархијске конзисторије, 

судови по епархијама, буде другостепени суд.
26

  

Према новом закону "Устројеније духовни власти Књажества сербског" од 23. 

августа 1847. предвиђени су следећи органи црквено-духовних власти: епархијске 

конзисторије, Апелаторија и Св. архијерејски сабор.
27

 

Наставак правне регулативе, уређење унутрашњег стања у Цркви али и у 

односима Цркве и државе, донело је проглашење "Закона о црквеним властима" 30. 

септембра 1862. године.
28

  

                                                 
20

 Документа о времену "напредњачке јерархије" објављена су у књизи: Мојсеј, епископ [Вре-

сић], Црквено питање у Србији, Београд 1895.   
21

 Сава, епископ шумадијски, н. д., стр. 489. 
22

 Православна црква у Краљевини Србији, Београд 1895, стр. 230–231.  
23

 Сава, епископ шумадијски, н. д., стр. 198. 
24

 Исто, стр. 163–164.  
25

 Најзначајнији су: Љубомир Дурковић-Јакшић, Развитак основног црквеног закона у Шума-

дији у првој половини XIX века (1804–1847), Београд 1947. и Драган Новаковић, Државно зако-

нодавство о православној цркви у Србији од 1804. до 1914. године, Београд 2010. 
26

 Ђоко Слијепчевић, Историја српске православне цркве, књ. II, од почетка XIX века до краја 

Другог светског рата, Минхен 1966, стр. 365. Д. Новаковић, н. д., стр. 56. и даље.  
27

 Ђ. Слијепчевић, н. д., стр. 367; Д. Новаковић, н. д., стр. 80. и даље.  
28

 Ђ. Слијепчевић, н. д., стр. 398; Д. Новаковић, н. д., стр. 87. и даље.  
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Закон је преиначио судску праксу, одвојио црквену администрацију од судства, 

настојећи да обезбеди правичније суђење. Епархијске конзисторије су преуређене, 

примећује се да епископи нису били председници судова, што никако није по начелу 

канонског права! Постојао је Велики духовни суд у Београду, који је имао 

председника и четворицу судија у чину протојереја.
29

 

Нови "Закон о црквеним властима" донет је 27. априла 1890. године.
30

 Влада га 

је незнатно изменила 29. јула 1898, када је донела "Закон о изменама и допунама 

Закона о црквеним властима" од 27. априла 1890. године.
31

  

 

2) Организациона структура фонда 

 

На основу увида у архивску грађу не може се утврдити организациона 

структура творца фонда – регистратуре. Оно што је извесно је да Духовни суд 

Митрополије београдске или Конзисторија (конзисторија није био званични назив, али 

је био одомаћен и у употреби) није, по узору на црквено судство Карловачке 

митрополије, имао разгранату структуру у облику више одељења и сектора, него је са 

три члана и председавајућим (протом београдским) заседао у свим седницама и 

доносио одлуке по питању дисциплине, имовинско-економским питањима, питањима 

верe и морала, итд.  

 

3) Регистратурско пословање 

 

Преглед рада регистратуре у хронолошком распону од 1836. до 1915. године 

пружају сачуване архивске књиге, од којих смо успели да класификујемо (попис 

дајемо на крају рада) следеће: деловодне протоколе, регистре, књиге експедиције и 

књиге финансијског пословања. Деловодни протоколи за неке године имају по више 

свесака, регистри су именски (у маниру и обичају 19. века), а књиге експедиције 

показују контакте творца фонда са приватним лицима и другим црквеним телима и 

органима (епархијама у Србији или Аустроугарској). Финансијских књига има по 

броју далеко мање од деловодника, регистара и експедиционих књига и оне приказују 

приходе Духовног суда од наплаћених такси.  

 

Деловодни протоколи  

 

Деловодни или "уводитељни" протоколи, како су се најраније звали, и 

деловодници или протоколи конзисторијски (конзисторијални) нису се сачували у 

континуитету. У употребљивом су стању, ако не рачунамо да се неки међу њима 

морају преповезати, јер би се тако олакшао рад њима и продужио век трајања. Мањи 

део је у изузетно болесном стању и препоручљиво је њихово хитно лечење.  

Из доба митрополита Петра (1833–1859) сачуван је најстарији, Уводительный 

протололь консисторiялный (1840), а из времена митрополита Михаила до времена 

                                                 
29

 Ђ. Слијепчевић, н. д.,  стр. 398–399.  
30

 Ђ. Слијепчевић, н. д., стр. 419; Д. Новаковић, н. д., стр. 127 и даље. Текст тог закона је 

објављен у зборнику: Зборник правила, уредаба и наредаба Архијерејског сабора Православне 

цркве у Краљевини Србији (од 1839–1900 године), Београд 1900, стр. 245–309.  
31

 Ђ. Слијепчевић, н. д., стр. 454–458. 
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стицања аутокефалности (1879) сачувани су за године 1865, 1871, 1874, 1876, 1877, 

1878. и 1879. Затим долази празнина од неколико година, па су из времена 

напредњачке јерархије сачувани Деловодни протокол Конзисторије епархије 

београдске за године 1880, 1882, 1884. и 1890, али и Деловодни протокол Апелаторне 

конзисторије 1880–1881–1882.  

Митрополит Михаило се вратио у Србију 28. маја 1889. године, тако да су из 

времена његовог другог управљања Београдском митрополијом сачувани следећи 

деловодници: 1890, три свеске за 1891, две свеске за 1892, као и за 1893. и 1894, затим 

по три свеске за 1895. и 1896, једна за 1897. и две за 1898.  

Чини се да је време управе митрополита Инокентија Павловића (1898–1905) 

обележено неком врстом административне непостојаности. Постоје деловодници за 

1899, затим по две свеске за 1900, 1901. и 1902, а за 1903. једна свеска. Време 

митрополита Димитрија Павловића (после 1905) показује озбиљност институције и 

показује њен рад и у времену ослободилачких ратова Србије, чак и у време прве 

године Првог светског рата (што се види још више из сачуваних регистара). 

Деловодни протоколи су евидентирани за године 1906 (две свеске), једна и то 2. свеска 

за 1907. Недостају, дакле, неке! Затим иду три свеске за 1908, четири за 1909. и по 

једна за 1910, 1911. и 1912. На крају долазе две свеске за 1913. годину.  

 

Регистри 

 

Из доба управе митрополита Петра Јовановића имамо два најстарија регистра, 

а то су Регiстарь – Краткiй изводь деловодногь протокола консiсторiялногь одь  

године 1836. и Регистерь консисторiялный за годину 1844. Прва управа митрополита 

Михаила има Регистерь консисторiялнiи (1867), као и за године: 1878, 1879. и 1880. 

Рад Суда у време напредњачке јерархије и митрополита Теодосија Мраовића може да 

се испрати преко регистара за године 1881, 1885, 1887. и 1888. По повратку 

митрополита Михаила Духовни суд има регистре за године: 1889, 1891, 1892, два за 

1893, за 1895. и 1896. Вероватно нису стигли да израде регистре за преостале године, 

јер се према сачуваним деловодним протоколима види да је суд имао пуно посла! 

Године митрополита Инокентија Павловића обележене су регистрима за 1899, 1901. и 

1902, али се делимично сачувана административна доследност попуњава регистром 

који је вођен 1903–1907. године и то са занимљивим записима на унутрашњим 

странама корица ["М. М. Лазаревић, практикант београдске конзисторије 1903–1907. 

из Пајковца"; "Миладин М. Лазаревић, практикант Београдског духовног суда 19 

новембар 1903 – 1 новембар 1906"]. Даље, имамо регистре из времена управе 

митрополита Димитрија за године 1907, 1911, 1912, 1913, 1914. и 1915.  

 

Књиге експедиције 

 

 Протоколь експедиционый консисторiе архiдеiецезалне за 1849–1851. је 

најстарија архивска књига такве врсте и потиче из времена управе митрополита Петра 

Јовановића. За земана његовог наследника из година прве владе сачували су се: 

Експедициони протоколи или Протоколи експедиције Конзисторије епархије 

београдске за 1862, 1867, уједно за 1873–1874, исто за 1875–1876, као и 1877–1878. Из 

времена напредњачке јерархије имамо свега два за године 1881–1882. и 1888, с тим да 

је последњи 2. јануар 1888 – 19. новембар 1888. У другој Михаиловој митрополитској 
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влади преовладава назив "Експедициона књига Духовног суда Епархије београдске" и 

имамо их за године 1892–1893, 1893, 1895, оштећену за 1896. и, на крају, за 1897. На 

митрополитски стаж Инокентија Павловића односи се Експедициона књига за годину 

1898/1899 (2. октобар 1898 – 11. мај 1899), као и сачувана Експедиоциона књига 

Духовног суда епархије београдске (1903–1904). Администрација митрополита 

Димитрија је оставила следеће књиге експедиције: 1905–1906, 1905–1908. и 1908–

1910. Дакле, вођено је више њих паралелно у исто време! Последња поменута 

обухвата временски распон 7. април 1908 – 21. септембар 1910. и има запис: 

"Практикант београдског духовног суда Љубомир М. Андрејевић". На крају долазе 

књиге за 1909–1912. и 1912–1913. Последња се односи на период 22. новембар 1912 – 

9. децембар 1913. 

 

 Финансијско пословање 

 

Најстарије књиге кроз које се може извршити увид у економско стање и 

финансијско пословање Београдске митрополије јесу Дневникь кассе архiдеiецезалне 

консисторiе (1862) [са записом и печатом митрополита Михаила], као и Рачун о 

приходу канцеларийскомь (1861–1862), бр. 1–33 од 1. новембра 1861. до 30. октобра 

1862. године. Прилоге верника и других дародаваца региструју Аманетни протокол 

конзисторије епархије београдске (1872–1879) и Књ. II–а Аманетника Београдског 

духовног суда (1891). С обзиром на чињеницу да је ова последња тек друга књига, а да 

остале нису сачуване, могло би да се помисли да су оне уништене, изгубљене или још 

увек на звонику Цркве Св. Марка! Ипак, нађени су и евидентирани Аманетни 

протокол конзисторије епархије београдске (1897–1909) и два Аманетника који су се 

вођени 1900–1908. и 1902–1908. 

 

Остало 
 

Посебна књига издваја Брачне парнице за 1891. годину. Није јасно зашто само 

ова година тематизује ту одређену проблематику канонског права. Већи временски 

распон обухвата Књига приведших во восточнују церков от иноверних либо неверних 

(од 1860. до 1892), са деловодним бројевима 1–634. Исти је случај са хронолошком 

"раширеношћу" антологије Наредбе и расписи (1842–1933). Занимљива је и 

Статистика свештеничких кривица код духовног суда епархије београдске за 1891–

1899. Персоналне и биографске податке пружа Кондуит листа свештенства мирског 

и монашког реда у Архиепископији београдској за 1912–1913. годину, кроз коју се могу 

временски "наниже" пратити свештеници Митрополије београдске друге половине 

XIX века. 

 

4) Стање грађе 

 

Грађа је настала радом Духовног или Црквеног суда, односно Конзиторије 

Митрополије београдске од 1836. до 1915. године. Поменуте године су и граничне 

године фонда и граничне године грађе. Духовни суд Митрополије београдске је 

основан по "Начертанију о духовним властима у Србији", закону донетом 21. маја 

1836, а архивску грађу смо уочили сачувану из саме године оснивања. Духовни суд 

Митрополије београдске је престао са радом 1915. године, када је земља окупирана од 
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стране Аустроугарске и њених савезника. После Првог светског рата почео је са радом 

Суд Архиепископије београдско-карловачке. Духовни суд главне епархије Кнежевине 

и Краљевине Србије био је стваралац грађе која се највећим делом налази и даље у 

простору звоника Цркве Св. Марка у Београду. Увидом у сачуване архивске књиге, 

које понекад нису брижљиво вођене за сав период рада Духовног суда, можемо да 

сагледамо предстојећи обим посла и рада на сређивању грађе хронолошки омеђеног 

фонда.  

       

5) Методско упутство и класификациони план 

 

У просеку је Духовни суд Митрополије београдске имао 5.000 предмета 

годишње, што не би требало да буде велика регистратура, и из тих разлога се можемо 

определити за принцип провенијенције. Сређивање грађе може да прати монолитну 

организациону структуру Суда, који је пресуђивао брачне, имовинске и дисциплинске 

спорове, како верника тако и оне случајеве који се тичу живота црквених званичника, 

црквених тела и органа (парохија, манастира), затим питања прелазака на православну 

веру и слично. 

Методско упутство за сређивање фонда Духовни суд Митрополије београдске 

1836–1915. године садржаће следеће радне инструкције: сачуване и евидентиране 

архивске књиге треба хронолошки поредати, обрадити, сигнирати и картотечки 

завести са подацима о називу, години и распону деловодних бројева итд.; грађа се 

мора класификовати, уколико је расута средити је хронолошки, с обзиром на то да је 

Црквени суд радио по предметима, а у техничком смислу предмети су на лицу места 

сви поредани регистратурски; неке сачуване фасцикле имају године и бројеве, па је 

донекле  олакшан посао развођења кроз архивске књиге, пре свега деловоднике и 

регистре.  

На крају треба рећи да је ово само прелиминарна историјска белешка, с 

обзиром на то да ће се кроз рад са грађом и кроз процес сређивања сачуване архивске 

грађе Духовног суда Митрополије београдске појавити нове чињенице, на основу 

којих ће историјска белешка бити потпунија, конзистентнија и прецизнија. 

 

 

Извори и литература: 

 

A. Необјављени извори: 

 

Деловодни протоколи (1836–1915) 

- Уводительный протоколь консисторiялный (1840), бр. 1–566. 

- Протокол Конзисторије (1865), бр. 1–3727. 

- Деловодни протокол Конзисторије (1871), бр. 1–4432. 

- Деловодник (1874), бр. 1–5970. 

- Протокол конзисторијски (1876), бр. 1–3947. 

- Деловодник (1877), бр. 1–5638. 

- Протокол конзисторијални  (1878), бр. 1–5644. 

- Деловодник (1879), бр. 1–6190. 

- Деловодни протокол Конзисторије епархије београдске за 1880, бр. 1–6039. 

- Деловодни протокол Апелаторне конзисторије (1880–1881–1882). 
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- Деловодник [епископални] (1882), бр. 1–1039. 

- Деловодни протокол епископални (1884), бр. 1–893.  

- Деловодни протокол епископални 1884, бр. 1–884. 

- Деловодник (1884), бр. 1–7746. 
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- Деловодник (1891), бр. 1–3445. 

- Деловодник (1891), бр. 3446–7705. 

- Деловодник (1891), бр. 4465–8837. 

- Деловодник (1892), бр. 1–3081.  

- Деловодни протокол Великог духовног суда (1891), бр. 1–358. 

- Деловодник (1892), бр. 3082–6921. 

- Деловодник (1893), бр. 1–3874. 

- Деловодник (1893), бр. 4007, 21 јун 1893 – до (јако оштећен, недостаје већи 

део књижног блока) 

- Деловодник (1894), бр. 1–4770. 

- Деловодник [II св. деловодне књиге Београдског духовног суда] (1894), бр. 

4771–8677. 

- Деловодник (1895), бр. 1–5300. 

- II св. деловодне књиге Београдског духовног суда за (1895), бр. 5301–9748. 

[очигледно је да недостаје мањи део књижног блока] 

- Деловодник (1896), бр. 1–6716. 

- Деловодни протокол Београдске конзисторије [I св] (1896), бр. 1–6204. 

- Деловодник [Београдског духовног суда] (1896), св. 2, бр. 6205–11217. 
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бр. 8703] 

- Деловодник (1899), бр. 1–4284. 
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- Деловодни протокол (1900), бр. 1–4327. 
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- Деловодни протокол II св. (1902), бр. 6344–10694. 

- Деловодник (1903), бр. 5329–11611. 

- Деловодник [Дел. св. I] (1906), бр. 1–6000. 

- Деловодник [II св.] (1906), бр. 6001–11711. 

- Св. 2 деловодног протокола (1907), бр. 3731. 

- I св. деловодног протокола (1908), бр. 1–4180. 
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- Деловодни протокол II  св. (1909), бр. 4324–8267. 
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- Деловодник (1911) [I св], бр. 1–4453. 
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- Протокол конзисторијални (1870) 

- Експедициони протокол Конзисторије Епархије београдске за 1873. и 1874. 
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- Експедициони протокол Конзисторије београдске 1877. и 1878. 
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- Експедициони протокол (1895) 

- Експедициона књига Духовног суда Епархије београдске (1896) 

- Експедициони протокол (1897) 

- Експедициона књига за годину (1898/1899) 

- Експедициона књига (1905–1906) 
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ИЗАЗИВАЧИ МИКРОБИОЛОШКИХ ОШТЕЋЕЊА 

ДОКУМЕНАТА И КЊИГА 
 

 

Апстракт: Масовна појава микробиолошких оштећења архивске и библио-

течке грађе смештене у депоима архива указује на сталну потребу изучавања 

узрочника микробиолошких оштећења, а то су бактерије и Fungi (Гљиве). Њихове 

особине и начин на који утичу на разградњу папира од којих су сачињена документа и 

књиге одређују и избор методе за санацију постојећих оштећења. Уз обраћање велике 

пажње на превентивне услове у којима се грађа чува, потребно је наставити са 

истраживањима у изналажењу нових метода заштите. У последње време много се ради 

на изучавању метода аноксије, тј. уништавања бактерија и Fungi, уз коришћење 

система из којих се извлачи кисеоник, тако да изазивачи микробиолошких оштећења 

остају у условима живота без кисеоника. За ово се користе особине аеробних врста 

бактерија и гљива да не могу живети у оваквим условима. Указујући на њихово 

негативно дејство на папир, потребно је поменути и штетан утицај који имају на људе, 

изазивајући разне болести. 

 

Кључне речи: изазивачи микробиолошких оштећења, бактерије, Fungi (Гљиве), 

архивска и библиотечка грађа, превентивна заштита, конзервација, аноксија. 

 

 

Последњих година у свету се много ради на испитивању различитих метода 

санације микробиолошких оштећења докумената и књига. У питању су архивска и 

библиотечка грађа, посебно значајне за науку и културу, коју користе истраживачи.  

Оно што је специфично за микробиолошка оштећења, за разлику од других, је то што, 

једном настала, не могу бити заустављена сама од себе, већ морају бити санирана 

помоћу одређених хемијских средстава или неким другим методама које већ имају 

примену у свету или су у фази испитивања.  

Разлози честих оштећења архивске и библиотечке грађе су, углавном, у лошим 

смештајним условима. Не мисли се само на лоше смештајне услове у архивским 

депоима или другим спремиштима, већ и на регистратуре у којима се грађа ствара. 

Није необично да писарнице стваралаца одлажу документа на за то непогодна места, 

попут неадаптираних подрума и сличних просторија, где не постоје одговарајући 

услови за њихов смештај. Често грађу налазимо одложену и у просторијама које су 

некада коришћене као тоалети, где може доћи и до изливања неисправне канализације, 

тако да се документа могу наћи у фекалној води. На свакакве ситуације су наилазили 

стручњаци архива надлежних за одговарајућу институцију – ствараоца грађе, када су 

приликом обилазака утврђивали да ли се грађа чува на начин утврђен законским 

нормативима. То значи да постоје утврђени стандарди за чување архивске и 
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библиотечке грађе. Архивски депои, у којима се грађа чува, морају бити суви, чисти и 

проветрени. Релативна влажност у њима не сме прелазити 75%, а оптимална је 40–

50%, док температура треба да буде 18–22 степена. Грађа треба да буде заштићена од 

јаке светлости, прашине, пожара или изливања воде, до којег може доћи услед 

неисправне грејне инсталације. 

  

Примери микробиолошки оштећених докумената 
 

Уколико дође до промена услова под којима се грађа чува у оквиру утврђених 

стандарда, а који се нарочито односе на неодговарајућу температуру и степен 

влажности, доћи ће до оштећења докумената и књига. Услед повећаног степена 

влажности и температуре долази до развоја узрочника микробиолошких оштећења 

грађе због неповољног дејства бактерија и Fungi који се формирају на њима, а који за 

исхрану користе супстрат на коме се налазе, у овом случају папир. У овом раду биће 

изложене неке од особина бактерија и Fungi које се могу наћи на документима, 

корицама и листовима књига.  

Бактерије су једноћелијски организми, чија се класификација обавља на основу 

морфологије ћелија, а значајан је и изглед бактеријских колонија које настају 

размножавањем на чврстим подлогама, какав је нпр. агар. Ако се на површини 

хранљиве подлоге нађе само једна бактеријска ћелија, већ за један до два дана може 

доћи до њеног веома брзог размножавања и тако ће настати огроман број јединки. Тај 

велики скуп јединки представља колонију која је видљива голим оком. На основу 

изгледа колонија присутних на документима може се обавити њихова идентификација. 

Ситне бактерије формирају колоније правилних ивица, глатке и сјајне површине, док 

крупне формирају колоније неправилног облика. Могу бити јарких боја код врста које 

стварају ендопигменте – црвене, мрке, жуте, беле итд. – а могу бити безбојне, 

провидне или сивкасте када су у питању бактерије које не стварају пигмент. Површина 

колонија бактерија може бити у виду централне избочине, у виду ситних гранула, 

увучена или са радијално распоређеним линијама, што се добро види на папиру. Развој 

електронског микроскопа омогућава бољу класификацију бактерија. Ћелије бактерија 

су обавијене чврстом ћелијском мембраном која им даје облик и заштиту. Ћелијски 

зид се састоји од неколико слојева, али споља га могу обавијати и заштитни омотачи 

(капсуле) полисахаридне или полипептидне природе, који задржавају влагу и тако 

штите бактерију од исушивања под неповољним условима. Оно што је битно са 

становништа заштите архивске и библиотечке грађе јесте прилагодљивост бактерија у 

еколошком смислу да су свугде присутне и да имају особину да могу живети у 

условима без присуства слободног кисеоника (анаеробни), у отежаном приступу 
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кисеоника (факултативно анаеробни), док се већина развија у присуству кисеоника 

(аеробни). Ова њихова особина се користи у све више присутним методама аноксије, 

које се примењују у свету у процесу стерилизације докумената.  

Бактеријама највише погодују неутрална станишта, док им кисела не 

одговарају. Јако су осетљиве према низу хемијских једињења (киселине, базе, тешки 

метали). Ова њихова особина се користи приликом одабира хемијских средстава за 

њихово уништавање. Могу да се хране органским материјама са папира, уколико их на 

папиру има у виду разних нечистоћа. У овом случају користе угљеник из органских 

извора и називају се хетеротрофи. Уколико користе неорганске изворе угљеника, 

називају се аутотрофи. У овом случају користе се енергијом из оксидације неорган-

ских једињења или сунчевом енергијом. Из свега овога може се закључити колики је 

значај механичког чишћења докумената и књига, као и њихова стерилизација. Сте-

рилизација је најважнији поступак у процесу конзервације и подразумева уништавање 

не само бактерија већ свих живих организама који изазивају биолошка оштећења 

грађе, а то су микроорганизми (бактерије и Fungi), инсекти и глодари. 

  

Staphylococcus spp. 

Бактерије се најчешће размножавају деобом. Погодује им температура 24–25% 

и влажност 70–80%. Под неповољним условима велики број бактерија ствара ендогене 

споре, обавијене са више различитих омотача, уз смањивање слободне воде и 

животних активности, те дуго, све до успостављања погодних услова, могу да живе у 

притајеном стању. У том стању могу опстати и по неколико година, с обзиром да су 

споре веома отпорне на неповољне услове живота.  

Када су присутне на папиру, бактерије користе као храну целулозу, скроб или 

друге полисахариде, вршећи хидролизу пептидних веза или разграђујући аминокисе-

лине. Бактерије луче ферменте (целулазе) који разграђују молекуле целулозе, тако да 

се на тај начин смањује механичка отпорност хартије. Као храну могу користити и 

лепкове који се употребљавају у процесу рестаурације докумената, као што су гумиа-

рабика или скробни лепак и штирак, који представљају полисахариде добијене из 

пиринча, пшенице, кромпира итд. Њих као храну користе и инсекти који нападају 

папир. Из ових разлога, дуги низ година, у свету и код нас, у процесу рестаурације 

користе се лепкови који не представљају храну за микроорганизме. Таква је нпр. 

метилцелулоза.  

Бактерије нарочито нападају пергамент, остављајући на њему мрље различи-

тих боја, најчешће љубичасту. Лучећи своје ферменте могу га потпуно уништити 

правећи у њему отворе.   
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Бактерије које највише нападају архивску и библиотечку грађу су врсте рода 

Cytophaga, Celvibrio (стварају жуте и окер мрље) и Celfalcicula (зелене мрље). Ако се 

размножавају на површини чврстих хранилиштва, формирају колоније које садрже по 

неколико стотина или милиона бактерија, јер се веома брзо деле. Колоније се међу 

собом разликују по многим особинама (величина, облик, боја површина, конзис-

тенција итд.), на основу којих се обавља њихова идентификација. На документима се 

могу видети голим оком или помоћу лупе, а морфолошке и друге особине бактерија 

унутар колонија помоћу микроскопа. Могу бити у облику лопте (коке), у облику 

цилиндра или штапића (бацили) и у облику спирале.  

Када су у питању бактерије, треба нагласити да оне не само да могу оштетити 

архивску грађу и књиге, већ могу бити опасне по здравље људи уколико се на 

документима и листовима и корицама књига нађу неки од опасних изазивача болести, 

попут дифтерије, трбушног тифуса или туберкулозе. У свету су рађена испитивања са 

изазивачима појединих инфективних болести у погледу њихове продорности кроз 

папир, могућности и брзине продирања кроз листове књиге и дужине њиховог опстан-

ка на њима. За то су коришћени сојеви бактерија који се нису понашали исто, али није 

било ни великих разлика. Утврђено је да изазивачи разних инфективних болести могу 

да опстану на листовима старих књига и докумената од неколико дана до неколико 

месеци, да могу да продиру из једног листа у други, с тим што је брзина продирања 

већа од горњих листова према доњим него од доњих према горњим. Брзина продирања 

је различита од врсте до врсте. Притом су резултати много лошији када су у питању 

стара документа и књиге. Све ово указује на неопходност дезинфекције архивске и 

библиотечке грађе.  

Другу врсту изазивача микробиолошких оштећења архивске и библиотечке 

грађе представљају Fungi (Гљиве). Узрок томе су неадекватни услови смештаја грађе. 

За разлику од других биљака, Fungi немају хлорофил, те нису способне да врше 

фотосинтезу. Разликују се од бактерија сложенијом грађом и савршенијим начином 

размножавања. Један од начина њиховог размножавања је бесполним путем, ствара-

њем спора, које представљају највећи проблем у покушајима изналажења што 

ефикаснијег начина стерилизације архивске и библиотечке грађе. Због велике метабо-

личке активности Fungi насељавају различите супстрате, па тако и папир и дрво, 

разграђујући целулозу. Продукти њиховог метаболизма су ензими, органске киселине 

и антибиотици, чије се дејство може видети на папиру у виду различито обојених 

мрља. Колоније гљива су много веће од колонија бактерија и често прекривају читаву 

површину хранљиве подлоге. Површина колонија може бити пахуљаста, у облику 

вате, баршунаста или глатка, што се може видети и голим оком на површини 

оштећеног папира. Састоје се од великог броја хифа. Хифе су издужене кончасте 

ћелије које сачињавају мицелијум. Мицелијумска влакна настају од спора, које бубре 

при повољним условима и из њих клијају влакна. Известан број хифа формира 

ваздушни мицелијум у виду навлаке. На гљивама уочавамо вегетативне органе, који 

служе за исхрану и стварање спора. Вегетативни органи или талуси се састоје од 

многобројних хифа.   

Већина Fungi, као и бактерије, у присуству кисеоника могу да стварају 

пигменте. То су хемијска једињења која се лако растварају у слабим киселинама а 

теже у слабим базама. Из култура се могу екстраховати алкохолом и етером. Једни су 

везани за ћелију (ендогени), а други су егзогени, јер из мицелијума дифундују у 

супстрат. Код рода Aspergillus spp. везани су за конидије. Боја пигмента је специфична 
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за врсту. Пигменти на хартији проузрокују стварање мрља, које могу бити различитих 

боја, величине и облика. Детерминација врста Fungi на папиру само на основу 

пигмената није најсигурнија метода, већ је неопходно узети узорке за анализу. Врсте 

Fungi које се најчешће налазе на документима су: Chaetomium spp., Trichoderma spp., 

Aspergillus spp., Penicillium spp., Alternaria spp., Stachybotrys spp. i Cladosporium spp. 

Целулолитичке Fungi могу потпуно да униште хартију својим дејством, користећи 

угљеник из целулозе. Као и бактерије, неке врсте као храну користе и лепкове и разне 

нечис-тоће присутне на папиру.  

Fungi су, углавном, аеробни 

организми, јер им је за опстанак неоп-

ходан кисеоник. Ова њихова особина, 

као и код бактерија, искоришћена је 

приликом испитивања методе стерили-

зације микробиолошки оштећених до-

кумената помоћу аноксије. Међутим, 

постоје неке врсте Fungi за чији је 

опстанак потребна мала количина ки-

сеоника. Нпр. Alternaria spp. и Clado-

sporium spp. клијају и уз запремину 

кисеоника од 0,29%, док споре неких врста рода Mucor spp. i Rhisopus stolonifer могу 

да исклијају и уз потпуно одсуство кисеоника. Из ових разлога треба и даље 

експериментисати са методама аноксије, уз изналажење начина уништавања спора 

које су отпорне на најлошије услове живота, па и на услове аноксије.  

Fungi својим мицелијумским влакнима продиру дубоко у унутрашњост 

влакана хартије. Највише нападају спољашње делове књига, корице и рубове, као и 

прве и последње странице. С обзиром на то да не поседују хлорофил, потребни 

угљеник узимају у органском облику преко простих угљених хидрата. На тај начин 

оне својим ферментима полисахариде, као што су скроб и целулоза, разграђују на 

просте шећере. Тако спадају у ретка жива бића која прерађују целулозу. Из ових 

разлога, неке врсте инсеката који разарају папир поседују одређене врсте Fungi у 

својим цревима, те на тај начин могу да га користе у својој исхрани.  

Fungi, као и бактерије, могу да преживе неповољне услове формирајући споре, 

док се поново не стекну оптимални услови за њихов развој. Оне могу да проузрокују и 

оштећења за које се доскора нису знали узроци. Ради се о ситним, сивкасто-мрким 

тачкицама названим фоксинг. Јапански истраживачи су 1984. године, коришћењем 

електронског микроскопа, изоловали и идентификовали Aspergillus glaucus и Aspergi-

llus restrictus, врсте гљивица за које претпостављају да проузрокују појаву фоксинга на 

папиру.  

Већина Fungi су сапрофити, али неке изазивају и обољења која могу имати и 

фаталан исход. На архивској и библиотечкој грађи највећи број изолованих врста Fun-

gi односе се на плесни или буђи (нпр. Aspergillus spp. и Penicillium spp.). Ове врсте 

Фунги се у одређеној концентрацији, у зависности од влаге, температуре и супстрата, 

налазе у ваздуху, прашини, у земљи и на предметима. Aspergillus spp. има специфичан 

изглед. Мицелиум му је септиран, а од њега се вертикално одвајају конидионосци, на 

чијим се врховима стварају проширења у виду буздована, на чијој површини израстају 

многобројне ситне израслине – стеригме. Од стеригми се одвајају ланчићи конидија, 

Mucor spp. 
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које су обојене и подсећају на млазеве воде који излазе из левка канте за поливање. 

Конидије различитих врста рода Aspergillus spp. су обојене различитим бојама. Веома 

лако се препознају уз помоћ микроскопа. 

Врсте рода Aspergillus spp. и Penicillium spp. имају слична негативна својства 

на архивску грађу из разлога што се њихове споре преносе великом брзином у 

архивском депоима, тако да брзо долази до контаминације докумената. И Penicillium 

spp. је лако препознатљив, јер посматран микроскопом подсећа на четкицу или шаку. 

Осим ова два рода, на архивској грађи се често налази и род Mucor spp., плесан која на 

хранљивој подлози формира навлаку и лако се препознаје голим оком. Тело Mucor 

spp. сачињава вишеједарни, септиран мицелијум, од којег полазе плодоносне хифе са 

спорангијама у којима се формирају многобројне споре. Након сазревања спорангије 

пуцају, а из њих ослобођене споре бивају разнесене струјањем ваздуха. Mucor spp. 

опстаје на свим местима где је висок степен влажности, између осталог на зидовима 

влажних просторија и на архивским документима и књигама, а поготово уколико дође 

до пораста температуре и влажности изнад дозвољене вредности. Експериментално је 

утврђено да до потпуног уништења архивских докумената може доћи у року од 48 

сати уколико су мокри. 

  

Konidiofori Penicilliuma spp. 
 
Као и бактерије, Fungi могу бити веома опасне по здравље људи који раде у 

архивским депоима у којима је одложена грађа са тешким гљивичним оштећењима. 

Превасходна улога конзерватора у лабораторијама архива је да раде на заштити 

архивских докумената од узрочника микробиолошких оштећења, али не треба 

заборавити ни заштиту људи који рукују грађом и том приликом су изложени штетном 

дејству бактерија и Fungi, који могу изазвати различите болести. То могу бити микозе 

(инфекције), алергије и микотоксикозе (тровања). Најчешће се јављају алергије. У 

ситуацијама када људи дуго бораве у просторијама у којима је одложена оштећена 

грађа и ако је концентрација алергена велика, споре Fungi доспевају у дисајне органе 

до плућа. Значај механичког чишћења докумената и књига у процесу конзервације је 

велик, јер споре могу бити везане за честице прашине. У природи их има више него 

поленовог праха. Fungi могу напасти кожу, нокте, слузокожу и унутрашње органе. 

Могу стићи и до мозга удисањем спора, преко синуса. Неке врсте Fungi производе 

супстанце које су отровне за људе. Из свих ових разлога неопходно је спроводити 

одговарајуће мере заштите људи који долазе у додир са микробиолошки оштећеном 

архивском грађом или књигама.  
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Пратећи истраживања у свету која се баве изналажењем све бољих метода у 

сузбијању микробиолошких оштећења архивске и библиотечке грађе, и сама сам 

дошла до идеје да покушам да се укључим у решавање овог значајног проблема. У том 

циљу обавила сам микробиолошка истраживања на делу грађе Архива Југославије, у 

сарадњи са одговарајућим институцијама које имају услове потребне за вршење 

таквих анализа. На тај начин је утврђено које врсте микробиолошких узрочника могу 

бити пронађене на документима. Исте или сличне врсте узрочника могу бити 

пронађене на грађи у свим другим архивима и библиотекама. Већи посао од 

микробиолошких анализа представља изналажење најефикаснијих начина за санирање 

оштећења. У раду је већ поменута једна од метода која се примењује у свету, а то је 

уништавање узрочника микробиолошких оштећења у условима аноксије, што значи 

без присуства кисеоника. То може бити ефикасно само за аеробне врсте бактерија и 

Fungi, које за своје животне активности користе кисеоник. У том циљу је проверена 

ефикасност Veloxy система, који је конструисан на бази аноксије и предвиђен за то да 

се у њега стављају различити предмети заштите ради стерилизације. Кисеоник је 

извлачен из система до вредности мање од 1%, а уместо њега убациван азот. Систем се 

показао као неефикасан када су у питању Fungi, управо због њихових већ описаних 

особина да формирају споре способне да преживе најтеже услове. За сада, овај систем 

може бити веома добар ако се примени на инсекте у свим  фазама њиховог развића.  

Врше се истраживања и са дејством гама зрачења на изазиваче микробио-

лошких оштећења, користећи чињеницу да ова врста зрачења директно утиче на 

молекул ДНК. До сада су се добро показали методи димљења, коришћењем 

различитих хемијских материја, али се показало да је доста компликовано обезбедити 

функционалност оваквих система.  

Класичне методе стерилизације докумената употребом одговарајућих хемиј-

ских средстава омогућавају ефикасну заштиту али, истовремено ипак мало оштећују 

структуру папира, а неповољно утичу и на здравље људи. У том циљу треба наставити 

са истраживањима која се односе на заштиту архивске грађе од изазивача 

микробиолошких оштећења користећи њихове особине.  

Значај изучавања особина изазивача микробиолошких оштећења докумената 

на папиру и њиховог штетног деловања је веома велик у процесу конзервације 

архивске и библиотечке грађе. Потребно је истаћи да бактерије и Fungi имају веома 

велики ареал распрострањености, па их је могуће наћи на свим местима. Осим на 

папиру, налазе се и на другим материјалима (дрво, метал, камен итд.), тако да нападају 

и друге предмете заштите који се чувају у музејима, галеријама и на свим другим 

местима на којима се чувају културна добра. Из ових разлога истраживања у циљу 

проналажења најбољих начина заштите културних добара, у које спада и архивска и 

библиотечка грађа, треба да буду заједнички интерес свих установа које се баве 

њиховом заштитом. 

 
Nada Jovetic 

 

Drivers of Microbiological Damage of Documents and Books 

 

Summary 
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Poor storage conditions most frequently cause damage to archival and library hol-

dings. Inadequate temperature and level of humidity will certainly cause development of mi-

crobiological causes for deterioration. In order to repair the damage in efficient manner, it is 

necessary to know characteristics of bacteria and fungi as all types do not live on paper. Only 

certain types who feed on paper cellulose, glue or other impurities can be found to exist on 

paper. In addition to the negative impact on paper, it is important to note the negative influ-

ence on health of people who work with archival holdings and are exposed to different kinds 

of diseases that can even endanger their lives. For the aforementioned reasons, it is essential 

to explore new methods of preventive care as well as reparation of the present damage of 

documents and books. Existing methods often lead to structural damage of paper by utilizing 

different chemicals and have a negative impact on people’s health. 

Bacteria and fungi represent the greatest danger for archival and library holdings as 

they can cause complete destruction of documents. The danger will not be eliminated if the 

holdings are transferred to storage with optimal conditions. Instead, it is necessary to treat 

the cause in order to protect the holdings..   
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5. Др Вера Радосављевић, Радмила Петровић, Конзервација и рестаурација 

архивске и библиотечке грађе и музејских предмета од текстила и коже. 
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КАТЕГОРИЗАЦИЈА 

СТВАРАЛАЦА И ИМАЛАЦА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 

У АРХИВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

 

Законом о архивској дјелатности
1
 уређена је архивска дјелатност, која обухвата 

прикупљање, евидентирање, захватање, сређивање, стручну обраду, истраживање, 

чување и заштиту јавне и приватне архивске и документарне грађе, као и објављивање 

и давање на коришћење јавне архивске грађе и надзор над документарном и архивском 

грађом. Један од задатака архива је да штити и остварује државне и националне 

интересе и лична и имовинска права грађана, јер му се повјерава заштита грађе. Након 

предаје грађе архиву, она се ту трајно смјешта и чува, валоризује, сређује и обрађује, 

евидентира, те даје на коришћење. Чланом 32 Закона о архивској дјелатности утврђена 

је обавеза предаје грађе надлежном архиву. Чланом 4 Правилника о условима и 

начину примопредаје јавне архивске грађе између ималаца и Архива Републике 

Српске,
2
 утврђено је да се грађа ималаца I категорије предаје/преузима обавезно, грађа 

II категорије по начелу узорка, док Архив Републике Српске нема обавезу да преузима 

архивску грађу ималаца III категорије. 

Категоризација стваралаца архивске грађе се спроводи због утврђивања значаја 

цјелине архивске грађе настале дјеловањем њеног ствараоца са аспекта 

документовања дјелатности коју тај стваралац обавља, ради планирања политике 

стручног надзора над спровођењем мјера заштите, чувања, сређивања, одабирања и 

евидентирања јавне архивске грађе код њених стваралаца и планирања политике 

аквизиције јавне архивске грађе настале дјеловањем њених стваралаца.
3
 Циљ 

категоризације је и боља сарадња и чешћи надзор над субјектима I категорије, код 

којих је наглашена већа пажња при издвајању безвриједног материјала, а преузимање 

архивске грађе након 30 година је обавезно.
4
 У поступку категоризације вреднује се 

стваралац грађе као носилац одређених функција, анализирају се све функције у 

оквиру његове дјелатности и утврђује степен његовог значаја, односно вреднују се 

потребе и интереси друштва које стваралац испуњава својом дјелатношћу.
5
 

Првој категорији припадају ствараоци чијим дјеловањем настаје архивска 

грађа од значаја за историју и друге научне области, за културу уопште и за друге 

друштвене потребе Републике Српске, који су мјеродавни за утврђивање политике, 

                                                 
1
 "Службени гласник Републике Српске" број 119/08 

2
 "Службени гласник Републике Српске" број 29/10 

3
 Правилник о категоризацији архивских фондова и збирки, "Службени гласник Републике 

Српске" број 53/10 
4
 Преузимање јавне архивске и документарне грађе по истеку 30 година од њеног настанка 

врши се по начелу обавезног трансфера. 
5
 Правилник о категоризацији архивских фондова и збирки, члан 9 тачка а) 
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циљева и начина обављања појединих дјелатности, чија архивска грађа пружа увид у 

начин, обим и услове обављања појединих функција у оквиру исте дјелатности, те који 

имају висок или надређен положај на подручју свога дјелокруга. 

У II категорију разврставају се они ствараоци који су од градског или мјесног 

значаја, исте или сродне дjелатности, чијим радом настаје архивска грађа чије су 

најзначајније вриједности садржане у архивској грађи ималаца I категорије, који су 

мјеродавни за провођење утврђене политике и обављање текућих и оперативних 

послова на подручју одређене дјелатности, који су мањег значаја и нижег ранга, 

ограниченoг подручја дјеловања и функционалног обима у односу на ствараоце I 

категорије, који су репрезентативни за поједина важна подручја друштвеног, 

културног и привредног живота, чија је грађа, у оквиру истог дјелокруга, изабрана по 

начелу узорка, и који су укључени у процес према принципу што равномјерније 

територијалне заступљености стваралаца.
6
 

Ствараоци III категорије су они чијим дјеловањем настаје архивска грађа 

незнатног историјског или друштвеног значаја, а чије су најзначајније вриједности 

садржане у архивској грађи стваралаца I и II категорије, као њихових надређених или 

матичних органа и установа.
7
 

Рад на категоризацији почиње пописом стваралаца архивске и документарне 

грађе, који се врши по територијалном принципу, односно територијалној 

надлежности архивa, утврђеној одредбама Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у Архиву Републике Српске, а у оквиру тога према 

општинској/градској припадности. Пописи стваралаца јавне и приватне архивске грађе 

воде се одвојено и према утврђеној класификационој схеми.
8
 Категоризација је 

поступак који олакшава заштиту највриједније грађе која настаје у савременом 

друштву, које карактерише енорман пораст количине грађе. 

Постоји више критеријума помоћу којих се може приступити категоризацији. 

Истиче се модел који вреднује саму грађу (према Bernardu Stulliju, 1970), а који за 

критеријуме узима: творца архивске грађе, вријеме и мјесто постанка грађе, степен 

сачуваности грађе, садржај, јединственост, аутентичност, репрезентативност и посебне 

вриједности. 

Послије овог модела примијењен је нови, који се односи на категоризацију 

ималаца и стваралаца грађе. Овај модел такође полази од грађе, јер се категоризација 

односи на имаоце а не на ствараоце грађе. Имаоци грађе су дефинисани и као 

ствараоци, јер је њиховим дјеловањем настала архивска грађа. Категоризација је 

комбинација вредновања грађе и функције њених стваралаца. Уколико и овдје 

примијенимо начело провенијенције, најважније је окренути се ка ствараоцима, јер је 

грађа, сама за себе, оно што произлази из вршења неке радње, па се, према томе, 

вреднује активност. Након активности се вреднује друштвени субјект који је обавља и, 

на крају, анализира се крајњи резултат. Повремено је потребно вршити измјене у 

категоризацији јер долази до промјена носилаца друштвених функција. 

Као први и најбитнији архивистички задатак намеће се процес вредновања, јер 

тек након њега може доћи до описа, сређивања и заштите грађе, те њеног даљњег 

давања на коришћење. Вредновање је поступак којим се процјењује вриједност 

                                                 
6
 Исто, члан 9 тачка б) 

7
 Исто, члан 9 тачка в) 

8
 Исто, члан 6 



MAРИЈАНА ТОДОРОВИЋ БИЛИЋ, Категоризација стваралаца и ималаца архивске...  

 71 

документа и утврђује рок до којег ће се чувати одређена врста грађе, те се одређује 

даљњи поступак са документом по истеку његовог рока чувања. 

Категоризацију ималаца и стваралаца архивске грађе у Републици Српској 

врши Архив Републике Српске, односно његово Одјељење за заштиту архивске грађе 

ван архива. Извори за категоризацију су досијеи стваралаца и ималаца архивске грађе, 

база података Одјељења за заштиту архивске грађе ван архива, позитивни прописи 

Републике Српске, публикације, интернет странице и редовно праћење новости и 

промјена у штампи и на телевизији. 

Категоризација захтијева перманентно праћење промјена у систему државне 

управе. Проблеми приликом рада на категоризацији стварају се због нејасног 

дефинисања дјелатности субјекта, његовог статуса и самосталности, те могу много 

успорити процес категоризације одређених субјеката. 

На основу извршеног пописа и вредновања елемената за вршење поступка 

категоризације сачињава се писaни приједлог за категоризацију појединог ствараоца.
9
 

Приликом утврђивања приједлога нарочито се вреднује архивска грађа која омогућава 

сазнање о поријеклу њеног ствараоца, организационој структури, политици, програму, 

дјелатности, прописима којима су одређени функција, програм и дјелатност ствараоца 

и имовинскоправним односима. 

Писaни приједлог се сачињава одвојено према предложеним категоријама (I, II 

и III), с тим што сваки приједлог за разврставање стваралаца у I и II категорију садржи 

и краће образложење за све вредноване критеријуме.
10

 

Попис стваралаца I и II категорије објављује се у "Службеном гласнику 

Републике Српске".
11

 Ово може потакнути ствараоце и имаоце грађе да са више пажње 

гледају на грађу која настаје њиховим дјеловањем. 

Категоризација захтијева перманентно праћење свих промјена које су од знача-

ја за категоризацију ималаца и стваралаца грађе, а посебно оних које су у вези са њи-

ховим правним идентитетом, службениим мандатом, степеном одговорности, ауто-

номношћу и организацијом схемом. 

  

 

Marijana Todorovic Bilic 

 

Categorization of Archival Records Creators and Owners  

in the Archives of the Republic of Srpska 

 

Summary 

 

The Archives of the Republic of Srpska continually works on categorization of ar-

chival records creators and owners, where the attention is focused primarily on the owners 

and creators of the first category. The process of categorization is important because it makes 

selections among the owners and creators of archival records, which is important for plan-

ning of acquisition process and rationalization of records’ amount that is overtaken or stored 

in an archive.  

                                                 
9
 Исто, члан 8 став (1) 

10
 Исто, члан 8 став (3) 

11
 Исто, члан 8 став (5) 
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ИЗВОРИ О ДЈЕЛОВАЊУ ИНСТИТУЦИЈА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ПРВОЈ ГОДИНИ 

РАТА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 
(Предсједништво Републике Српске, Народна скупштина 

Републике Српске и Влада Републике Српске) 
 

 

Апстракт: Рад указује на важније документе настале дјелатношћу 

институција Републике Српске у току прве ратне године. 

 

Кључне ријечи: Предсједништво Републике Српске, Народна скупштина 

Републике Српске, Влада Републике Српске, Устав, закон, декларација, резолуција. 

 

 

Овај рад је својеврсни "природни" наставак рада објављеног у четвртом броју 

"Гласника Удружења архивских радника Републике Српске", под насловом 

Историјски извори из раздобља стварања Републике Српске (24. октобар 1991 – 28. 

фебруар 1992. године), тако да су се неки документи из овог рада могли наћи и у 

претходном, но добро. 

Kако је ово важно раздобље за историју Срба у Босни и Херцеговини и 

Републици Српској, недопустиво би било да се не осврнемо на изворе који су настали 

прве ратне године, пошто су баш тада, али и наредних година, ударени фундаменти за 

данашњи опстанак Српске. Одмах на почетку да истакнемо, нисмо баш све правне 

акте могли да укључимо у овај рад. Одлучили смо се за оне најважније.  

Предсједништво, Народна скупштина или Влада Републике Српске донијели 

су у току 1992, прве године грађанског рата у БиХ, између осталих, сљедеће правне 

акте: 

Одлука о проглашењу амандмана I до IV на на Устав Српске Републике Босне и 

Херцеговине 

Скупштина српског народа у БиХ је на сједници одржаној 12. маја 1992. 

године донијела Одлуку о проглашењу Амандмана I–IV на Устав Српске Републике 

Босне и Херцеговине. Амандман I се односио на дужност грађана да бране 

"сувереност, територију, независност и уставни поредак Српске Републике Босне и 

Херцеговине", амандман II о Војсци Српске Републике БиХ, амандман III говори о 

предсједнику Републике као команданту Војске Српске Републике БиХ, а амандман IV 

се односи на војне судове и војне тужиоце.
1
 

 

                                                 
1
 Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини, година I, број 6, Бањалука, 12–17. 

маја 1992. године, 217. 
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Одлука о проглашењу амандмана V и VI на Устав Републике Српске 

Предсједништво Српске Републике БиХ је на сједници одржаној 8. јуна 1992. 

године донијело амандмане V и VI на Устав Српске Републике Босне и Херцеговине. 

Амандман V се односио на смртну казну, а амандман VI на незаконито лишавање 

слободе.
2
 

 

Одлука о проглашењу амандмана VII и VIII на Устав Републике Српске 

На сједници Скупштине српског народа у БиХ одржаној 11. и 12. августа 1992. 

године, Амандман VII промијенио је назив Устав Српске Републике БиХ у Устав 

Републике Српске, док амандман VIII дефинише Републику Српску као "државу 

српског народа".
3
 

 

Одлука о проглашењу амандмана IX–XVIII на Устав Републике Српске 

На сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 14. септембра 

1992. године усвојени су амандмани IX–XVIII на Устав Републике Српске. Амандман 

IX се односи на територију и границе Републике Српске; Амандман X говори о 

слободи вјероисповијести; Амандман XI о слободи политичког дјеловања и организо-

вања; Амандман XII о праву предлагања закона и осталих прописа; Амандман XIII о 

територијалној организацији Републике Српске; Амандман XIV о дужностима 

Републике; Амандман XV о дужностима општина; Амандман XVI о брисању чланова 

103, 104, 105 и 107 Устава Републике Српске; Амандман XVII о приходима градова и 

општина, овим чланом је брисан члан 108 Устава, док, на крају, Амандман XVIII 

говори о мијењању Устава уставним амандманима.
4
 

 

Oдлука о проглашењу амандмана XIX до XXV на Устав Републике Српске 

Народна скупштина Републике Српске је на сједници одржаној 17. децембра 

1992. године усвојила амандмане XIX–XXV на Устав Републике Српске. Амандман 

XIX говори о бирању предсједника, потпредсједника и министара из редова народних 

посланика, Амандман XX говори да "Републику представља предсједник Републике"; 

Амандман XXI о дужностима потпредсједника Републике; Амандман XXII говори о 

мандату предсједника и потпредсједника у трајању од четири године; Амандман XXIV 

говори о полагању заклетве предсједника и потпредсједника пред Народном скупшти-

ном, док Амандман XXV прокламује да су ови амандмани саставни дио Устава.
5
 

 

Устав Републике Српске – пречишћени текст 

На сједници Законодавноправне комисије Народне скупштине Републике 

Српске од 17. децембра 1992. године усвојен је пречишћен текст Устава Републике 

Српске. Устав је садржаао сљедећа поглавља: Основне одредбе; Људска права и 

                                                 
2
 Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини, година I, број 8, Сарајево, 8. јуна 

1992. године, 305. 
3
 Службени гласник Републике Српске, године I, број 15, Сарајево, 29. септембар 1992. године, 

569. 
4
 Службени гласник Републике Српске, године I, број 15, Сарајево, 29. септембар 1992. године, 

569–571. 
5
 Службени гласник Републике Српске, година I, број 19, Сарајево, 18. децембар 1992. године, 

782. 
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слободе; Економско и социјално уређење; Права и дужности Републике; Организација 

Републике; Територијална организација; Одбрана; Уставност и законитост; Уставни 

суд; Судови и јавна тужилаштва; Промјена устава; Завршне одредбе. Текст садржи 

укупно 140 чланова. 

У члану 1 Устава Република Српска се дефинише као "држава српског 

народа"; члан 2 одређује територију Републике Српске на сљедећи начин: "Територију 

Републике чине подручја српских етничких цјелина укључујући и подручја на којима 

је извршен геноцид над српским народом. Границе Републике утврђују се и мијењају 

плебисцитом 3/4 већином од укупног броја уписаних гласача."; члан 3 Устава: 

"Република се налази у саставу Савезне Републике Југославије"; члан 4 Устава "Репуб-

лика може ступати у заједнице са државним творевинама других конститутивних 

народа Босне и Херцеговине"; члан 5 Устава: "Уставно уређење Републике темељи се 

на: гарантовању и заштити људских слобода и права у складу са међународним 

стандардима, обезбјеђивању националних равноправности, социјалној правди, влада-

вини права, вишестраначком систему, парламентарној демократији и подјели власти, 

слободним изборима, локалној самоуправи и заштити права етничких група и других 

мањина."; члан 9 Устава: "Главни град Републике је Сарајево".
6
 

 

Уставни закон о застави, грбу и химни Републике Српске 

На сједници Народне скупштине Републике Српске од 24. новембра 1992. 

године донесен је Уставни закон о застави, грбу и химни Републике Српске. Текст 

закона садржи шест чланова.
7
 

 

Пословник Народне скупштине Републике Српске – пречишћен текст 

Народна скупштина Републике Српске је на сједници од 17. децембра 1992. 

године усвојила пречишћен текст Пословника Народне скупштине Републике Српске. 

Пословник се састојао од сљедећих поглавља: Уводне одредбе; Конституисање скуп-

штине; Остваривање права и дужности посланика; Организација скупштине; Сједнице 

скупштине; Програмирање рада; Акти Скупштине и поступак за доношење; Поступак 

избора, именовања и разрјешења; Поступак за разматрање провођења утврђене 

политике и извршавање закона, других прописа и општих аката; Посланичко питање; 

Поступак у вези са покретањем поступка за оцјењивање уставности закона, другог 

прописа или општег акта; Остваривање јавности рада Скупштине; Односи Скупштине 

и предсједника Републике; Однос Скупштине и Владе; Остваривање права Скупштине 

према републичким органима управе и републичким управним организацијама; Однос 

Скупштине са Уставним судом Републике Српске; Однос Скупштине са Врховним 

судом Републике Српске и јавним тужилаштвом; Сарадња Скупштине са скупштинама 

друштвено-политичких заједница; Организација и рад Скупштине за вријеме ратног 

стања или непосредне ратне опасности; Службе Скупштине; Завршне одредбе. 

Пословник садржи 248 чланова. 

Члан 1 Пословника гласи: "Овим Пословником уређује се рад и унутрашња 

организација Народне скупштине Републике Српске (у даљем тексту: Скупштина) и 

                                                 
6
 Службени гласник Републике Српске, година I, број 21, Сарајево, 31. децембар 1992. године, 

829. 
7
 Службени гласник Републике Српске, година I, број 19, Сарајево, 18. децембар 1992. године, 

787. 
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начин остваривања права и дужности посланика."; члан 55 Устава: "Комисије 

Скупштине су: комисија за избор и именовања, комисија за уставна питања, 

законодавно-правна комисија, комисија за унутарњу политику, правосуђе и управу, 

комисија за привреду и финансије, комисија за реприватизацију и денационализацију, 

комисија за друштвене дјелатности, комисија за представке, приједлоге и друштвени 

надзор, комисија за народну одбрану и контролу рада Службе државне безбједности и 

мандантно-имунитетска комисија".
8
 

 

Закон о Влади 

 На сједници Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини од 28. 

фебруара 1992. године усвојен је Закон о влади, којим је утврђена и уређена 

организација, начин рада и одлучивање у влади. Члан 6 Закона предвиђао је сљедеће 

ресоре: за унутрашње послове, за народну одбрану, за финансије, за иностране 

послове, за привреду, за пољопривреду, шумарство и водопривреду, за просторно 

уређење, грађевинарство и заштиту околине, за саобраћај и везе, за образовање, науку, 

културу и физичку културу, за здравство, рад, социјалну заштиту и породицу и за 

информисање. Према члану 7 Закона, стална радна тијела владе су: Комисија за 

економску и развојну политику, Комисија за друштвене дјелатности и Комисија за 

унутрашњу политику, правосуђе и управу.
9
 

 

Закон о државној управи 

 На сједници Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини од 28. 

фебруара 1992. године усвојен је Закон о државној управи, који је уредио остваривање 

права и дужности извршних органа и органа управе у вршењу функција државне 

управе у Српској Републици БиХ и друга питања значајна за функционисање државне 

управе у Републици. Члан 10 Закона гласи: "Овим законом уређује се остваривање 

права и дужности извршних органа и органа управе у вршењу функција државне 

власти у Српској Републици Босни и Херцеговини (у даљем тексту: Република) и 

друга питања од значаја за функционисање државне управе у Републици."
10

 

 

Закон о народној одбрани 

 На сједници Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини, која је 

одржана 28. фебруара 1992. године, усвојен је Закон о народној одбрани. У члану 1 

Закона стоји: "Овим законом, у складу са Уставом Српске Републике Босне и 

Херцеговине и савезним Законом уређују се: права и дужности Српске Републике 

Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Република) и њених аутономних области у 

области народне одбране, права и дужности грађана као и обавезе предузећа, установа 

и других правних лица у народној одбрани; територијална одбрана; цивилна заштита; 

осматрање и обавјештавање; везе и криптозаштита; обучавање за народну одбрану; 

                                                 
8
 Службени гласник Републике Српске, година I, број 21, Сарајево, 31. децембар 1992. године, 

840–863. 
9
 Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини, година I, број 4, Сарајево, 23. марта 

1992. године, 53–55.  
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 Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини, година I, број 4, Сарајево, 23. марта 

1992. године, 55–60.  
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планирање народне одбране; безбједност у народној одбрани и друга питања од 

значаја за народну одбрану у Републици."
11

 

 

Закон о унутрашњим пословима 

Закон о унутрашњим пословима усвојен је на сједници Скупштине српског 

народа у Босни и Херцеговини одржаној 28. фебруара 1992. године. У члану 1 Закона 

стоји: "Овим законом се уређује јединствена служба јавне безбједности, уређује и 

организује служба националне безбједности у оквиру права и дужности Српске 

Републике Босне и Херцеговине, уређују дужности и овлашћења одређених радника у 

Министарству унутрашњих послова, међусобни односи и сарадња органа за 

унутрашње послове, школовање, стручно оспособљавање и усавршавање радника". 

Члан 3 Закона гласи: "Унутрашњи послови, у смислу овог закона, су: послови 

и задаци јавне безбједности, послови и задаци националне безбједности, послови и 

задаци који се односе на: личне карте, лично име, пријављивање пребивалишта и 

боравишта грађана, држављанство, матичне књиге, одржавање јавних скупова, 

јединствени матични број грађана и други послови и задаци одређени законом". 

Члан 15 Закона гласи: "Служба јавне безбједности врши управне, стручне и 

друге послове и задатке који се односе, нарочито на: непосредну заштиту уставног 

уређења од насилног угрожавања и промјена и угрожавања безбједности земље; 

заштиту живота и личне безбједности грађана; спречавање и откривање кривичних 

дјела; проналажење и хватање починиоца кривичног дјела; одржавање јавног реда и 

мира; обезбјеђење одређених личности и објеката; криминалистичко-техничка вјешта-

чења; безбједност саобраћаја на путевима и одређене послове и задатке безбједности у 

другим областима саобраћаја; контролу прелажења државне границе; боравак и 

кретање странаца; путне исправе за прелазак државне границе; набављање, држање и 

ношење оружја и муниције; противпожарну заштиту; промет и усакладиштење 

опасних материја; пружање помоћи ради отклањања посљедица у случају опште 

опасности проузроковане елементарним непогодама и епидемијама". 

Члан 19 Закона гласи: "Служба националне безбједности у вршењу послова и 

задатака и заштите уставног уређења прикупља податке и обавјештења ради 

откривања дјелатности појединаца, група и организација, усмјерених на насилну 

промјену и угрожавање уставног уређења и угрожавање безбједности земље, и са тим 

у вези предузима потребне мјере и радње, у складу са законом и прописима донесеним 

на основу закона." Према члану 28 Закона, постојали су сљедећи центри службе 

безбједности: Бањалука, Требиње, Добој, Сарајево и Бијељина.
12

 

 
Закон о одбрани 

 Предсједништво Српске Републике Босне и Херцеговине је, са потписом 

предсједника Предсједништва Српске Републике БиХ од 1. јуна 1992. године др 

Радована Караџића, донијело Закон о одбрани. Овим Законом се, у складу са Уставом 

Српске Републике Босне и Херцеговине, "уређују: права и дужности Српске 

Републике Босне и Херцеговине у области одбране; права и дужности грађана и 
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 Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини, година I, број 4, Сарајево, 23. марта 

1992. године, 60–74.  
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 Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини, година I, број 4, Сарајево, 23. марта 

1992. године, 74–88.  
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обавезе предузећа, установа и других организација (у даљем тексту: предузећа и друге 

организације) у одбрани; цивилна заштита; осматрање и обавјештавање; везе и 

криптозаштита; оспособљавање за одбрану; безбједност у области одбране; планирање 

одбране и друга питања значајна за одбрану у Српској Републици Босни и Херцего-

вини." Чланови 6, 7 и 8 Закона уређују дјелокруг права и обавеза Народне скупштине 

Српске Републике БиХ, предсједника Српске Републике БиХ и Владе БиХ.
13

 

 

Закон о војсци 

 Предсједништво Српске Републике Босне и Херцеговине је , са потписом 

предсједника Предсједништва Српске Републике БиХ од 1. јуна 1992. године др 

Радована Караџића, донијело Закон о војсци. Члан 1 Закона гласи: "Војска Српске 

Републике Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Војска) је оружана снага која брани 

сувереност, територију, независност и уставни поредак Српске Републике Босне и 

Херцеговине". Чланом 6 утврђен је текст заклетве која се даје приликом ступања у 

Војску Српске Републике БиХ: "Ја (име и презиме) заклињем се чашћу и животом да 

ћу бранити сувереност, територију, независност и уставни поредак своје отаџбине и 

вјерно служити интересима њених народа. Тако ми Бог помогао". Према члану 7 Зако-

на, чинови у Војсци Српске Републике БиХ су били: "за војнике и питомце средњих 

војних школа: разводник, десетар и млађи водник; за питомце школа за резервне 

официре: разводник, десетар, млађи водник и водник; за питомце школа за активне 

официре: водник, старији водник и заставник; за подофицире: водник, водник I класе, 

старији водник, старији водник I класе, заставник и заставник I класе; за официре, у 

родовима и службама: потпоручник, поручник, капетан, капетан I класе, мајор, потпу-

ковник, пуковник, генерал-мајор, генерал-потпуковник, генерал-пуковник."
14

 

 

Закон о избјеглицама 

Предсједништво Српске Републике Босне и Херцеговине, са потписом 

предсједника Предсједништва Српске Републике БиХ од 31. маја 1992. године др 

Радована Караџића, донијело је Закон о избјеглицама. У члану 1 Закона стоји: "Срби-

ма и грађанима других националности који су усљед притиска локалних власти или 

власти у другим републикама, пријетњи геноцидом, као и прогона и дискриминације 

због њихове вјерске и националне припадности или политичког увјерења, били прину-

ђени да напусте своја пребивалишта у Босни и Херцеговини или другим републикама 

и избјегну на територију Српске Републике Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 

избјеглице) обезбјеђује се, у складу са одредбама овог закона, збрињавање ради 

задовољавања њихових основних животних потреба и омогућавања социјалне 

сигурности. Збрињавање избјеглица обезбјеђује Српска Република Босна и Херцегови-

на до стицања услова за њихов повратак на подручја која су напустили, односно до 

обезбјеђивања услова за њихову трајну социјалну сигурност. Положај избјеглице 

утврђује се у складу са одредбама овог закона."
15
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 Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини, година I, број 7, Сарајево, 1. јун 
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Закон о царинској служби 

 Предсједништво Српске Републике Босне и Херцеговине, са потписом пред-

сједника Предсједништва Српске Републике БиХ од 13. јуна 1992. године др Радована 

Караџића, донијело је Закон о царинској служби. У члану 1 Закона стоји: "Овим 

законом се уређују организација и рад, дужности и одговорности органа царинске 

службе, као и права, обавезе и одговорности радника органа царинске службе." Члан 3 

Закона: "Послове царинске службе врши Управа царина Српске Републике Босне и 

Херцеговине (у даљем тексту: Управа царина) која је у саставу Министарства финан-

сија Српске Републике Босне и Херцеговине и царинарнице као њени подручни орга-

ни". Према члану 5 Закона "У дјелокруг Управе царина и царинарнице спадају 

послови: царинског надзора, царињења роба и услуга, контроле робе чији је увоз одно-

сно извоз посебно регулисан, девизно-валутне контроле у међународном путничком и 

пограничном промету са иностранством, спречавање и откривање царинских прекр-

шаја и вођење првостепеног и другостепеног управног и прекршајног поступка, 

спречавање и откривање кривичних дјела и привредних преступа у царинском поступ-

ку, спречавање и откривање девизних прекршаја у међународном путничком и 

пограничном промету са иностранством, као и обраде и праћења статистичких подата-

ка о увозу и извозу."
16

 

 

Закон о Црвеном крсту Српске Републике Босне и Херцеговине 

Предсједништво Српске Републике Босне и Херцеговине је, са потписом 

предсједника Предсједништва Српске Републике БиХ од 13. јуна 1992. године др 

Радована Караџића, донијело Закон о Црвеном крсту Српске Републике Српске. У 

члану 1 Закона се каже: "Црвени крст Српске Републике Босне и Херцеговине (у 

даљем тексту: Црвени крст) је добровољна друштвена организација, која остварује 

хуманитарне циљеве и задатке у области здравства, социјалне политике и васпитања 

од посебног друштвеног интереса, има положај и врши јавна овлашћења утврђена 

Законом о положају и овлашћењима Црвеног крста Југославије ("Службени лист 

СФРЈ" бр. 13/76), овим законом и другим прописима". 

Члан 5 Закона гласи: "Црвени крст, осим вршења јавних овлашћења утврђених 

савезним законом, у оквиру свог дјеловања: 1. ради на прикупљању и пружању мате-

ријалне помоћи недовољно збринутим лицима за вријеме мирнодопског и ратног ста-

ња; 2. учествује у акцијама здравствене службе на пружању прве помоћи и здравствене 

његе, као и материјалне помоћи ради отклањања посљедица по здравље и имовину 

жртава рата и у случају других масовних несрећа; 3. ради на организовању и пружању 

његе и одређених видове здравствене заштите недовољно збринутим и изнемоглим 

лицима и другим грађанима којима је таква помоћ неопходна; 4. ради на здравственом 

васпитању грађана, посебно дјеце и омладине; 5. пружа услуге смјештаја и исхране 

лица којима је такав вид помоћи неопходан из социјалних, здравствених и других 

разлога и организује прехрану становништва у ванредним ситуацијама; 6. организује 

прикупљање помоћи жртвама оружаних сукоба и масовних несрећа у другим земљама; 

7. сарађује са здравственим, образовним и социјалним организацијама око организова-

ња превентивних мјера здравствене заштите, васпитних активности у области здрав-
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ственог просвјећивања и код рјешавања социјалних проблема у одређеним срединама; 

8. учествује у збрињавању напуштене дјеце без родитељског старања, дјеце ометене у 

психичком и физичком  развоју, васпитно занемарене и запуштене дјеце, старих и 

изнемоглих и незбринутих лица; 9. учествује у оспособљавању грађана за пружање 

прве помоћи и самопомоћи, као и за вршење других грађанских дужности из области 

самозаштите; 10. учествује у акцијама из области васпитања ради безбједности у 

саобраћају; 11. учествује у организовању добровољног давања крви; 12. врши послове 

тражења несталих лица и обавјештавања о жртвама рата у складу са савезним законом; 

13. врши и друге послове утврђене Статутом, у складу са законом".
17

 

 

Закон о издавању и увођењу новца Српске Републике Босне и Херцеговине 

 Предсједништво Српске Републике Босне и Херцеговине је, са потписом пред-

сједника Предсједништва Српске Републике БиХ од 13. јуна 1992. године др Радована 

Караџића, донијело Закон о издавању и увођењу новца Српске Републике Босне и 

Херцеговине. У члану 1 Закона стоји: "Новчана јединица у Српској Републици Босни 

и Херцеговини је динар Српске Републике Босне и Херцеговине који се дијели на 100 

пара."
18

 

 

Закон о министарствима 

Предсједништво Српске Републике Босне и Херцеговине, са потписом 

предсједника Предсједништва Српске Републике Босне и Херцеговине др Радована 

Караџића од 2. јула 1992. године, донијело је Закон о министарствима. Члан 1 Закона 

гласи: "Овим законом оснивају се министарства као републички органи управе и 

републичке управне организације и утврђује њихов дјелокруг". Према овом закону 

постојала су сљедећа министарства: одбране; унутрашњих послова; правосуђа и 

управе; иностраних послова; финансија; обнове и развоја; грађења, просторног 

уређења и саобраћаја; образовања, науке, културе и вјера; трговине и снабдијевања; 

индустрије и енергетике; пољопривреде, шумарства и водопривреде; здравља, рада и 

социјалне заштите; за избјеглице и хуманитарну помоћ; информација; за питања 

бораца и жртава рата, док су републичке управне организације биле: Републички завод 

за статистику; Републички хидрометеоролошки завод; Републички завод за цијене; 

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа; Републичка 

дирекција за робне резерве; Републичка дирекција за избјеглице и расељена лица; 

Комитет за везе са Србима изван Српске Републике Босне и Херцеговине. Од члана 7 

до члана 21 Закона утврђена су права и обавезе свих побројаних министарстава.
19

 

 

Закон о личној карти 

 Закон о личној карти усвојила је Скупштина српског народа у Босни и 

Херцеговини на засједању од 25. и 26. јуна 1992. године. Члан 1 Закона дефинише 

личну карту као "јавну исправу којом се доказује идентитет. Лична карта служи и као 

                                                 
17

 Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини, година I, број 9, Сарајево, 13. јуна 

1992. године, 325–326.  
18

 Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини, година I, број 10, Сарајево, 30. јуна 

1992. године, 341.  
19

 Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини, година I, број 11, Сарајево, 13. јул 

1992. године, 377–381.  



ГОРАН ЂУРАН, Извори о дјеловању институција Републике Српске у првој години рата...  

 81 

доказ о држављанству Српске Републике Босне и Херцеговине, чињеницама о рођењу 

и о пребивалишту".
20

 

 

Закон о Влади Републике Српске 

 Народна скупштина Републике Српске је на сједници одржаној 15. септембра 

1992. године донијела Закон о Влади Републике Српске. Према члану 2 Закона, 

"Влада: 1. проводи политику Републике Српске и извршава законе, друге прописе и 

опште акте Народне скупштине, у складу са Уставом; 2. предлаже план развоја, 

просторни план, буџет и завршни рачун; 3. предлаже законе, друге прописе и опште 

акте; 4. утврђује начела за унутрашњу огранизацију министарстава и других органа 

управе и управних организација; 6. поставља и разрјешава руководне раднике у 

министарствима и управним организацијама; 7. усмјерава и усклађује рад 

министарстава и управних организација; 8. врши надзор над радом министарстава и 

управних организација; поништава или укида њихове прописе који су у супротности 

са законом или прописом који је она донијела; 9. даје мишљења о предлогу закона, 

другог прописа или општег акта који је Народној скупштини поднио други предлагач; 

10. доноси прописе за извршавање закона и других прописа и аката кад је тим 

прописима утврђена надлежност републичких органа, а законом није одређена над-

лежност другог републичког органа; 11. стара се обезбјеђивању и унапређивању једин-

ства правног система Републике; 12. оснива организације за вршење послова од инте-

реса за остваривање права и дужности Републике; 13. рјешава сукобе надлежности 

између министарстава и других органа и организација у Републици којима је повјере-

но обављање појединих послова извршавања закона и других прописа и општих аката 

из оквира права и дужности Републике; 14. образује стручне и друге службе за своје 

потребе; 15. обавља и друге послове у складу са Уставом и законом".
21

 

 

Закон о адвокатури 

Народна скупштина Републике Српске је на сједници одржаној 31. октобра 

1992. године усвојила Закон о адвокатури. Члан 1 Закона гласи: "Ради обезбјеђења 

стручне правне помоћи и једнаке заштите права физичких и правних лица те 

удружења грађана кад се у поступку код судова и других државних органа или 

организација рјешава о њиховим правима или обавезама или кривичној и другој 

одговорности, Република Српска ствара услове за пружање правне помоћи путем 

адвокатуре као самосталне друштвене службе". 

Члан 3 Закона дефинише адвокатску дјелатност: давање правних савјета; сас-

тављање поднесака и исправа, заступање странака пред судовима, другим државним 

органима и организацијама и заједницама; одбрана окривљеног у кривичном, 

привредно-преступном и прекршајном поступку за утврђивање одговорности због по-

вреде радних обавеза; заступање странака у њиховим правним пословима и односима 

са другим лицима и обављање других послова правне помоћи.
22
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Декларација о државном и политичком уређењу државе 

 Декларацију о државном и политичком уређењу државе усвојила је Скупштина 

српског народа Босне и Херцеговине на засједању од 12. августа 1992. године. 

Декларација дефинише Српску Републику као "државу српског народа", државна 

знамења Српске Републике, републикански облик владавине, слободу вјероиспови-

јести, статус Српске православне цркве, односе са Савезном Републиком Југославијом 

и Републиком Српском Крајином, односе са Хрватима и Муслиманима у Босни и 

Херцеговини, сазивање, послије рата, уставотворне скупштине.
23

 

 

Декларација о успостављању мира 

Народна скупштина је Декларацију о успостављању мира усвојила на 20. 

засједању одржаном 14. и 15. септембра 1992. Декларација је настала као припремни 

акт пред отварање Женевске конференције 18. септембра 1992.
24

 

 

Декларација (скупштина Републике Српске Крајине и Републике Српске) 

 Приједорска Декларација донесена је 31. октобра 1992. године на заједничкој 

сједници скупштина Републике Српске и Републике Српске Крајине, на којој је 

осмишљен план формирања заједничког парламента двију република. Декларацију су 

потписали предсједник Народне скупштине Републике Српске мр Момчило Крајиш-

ник и предсједник Скупштине Републике Српске Крајине Миле Паспаљ.
25

 

 

Декларација о приватизацији предузећа и друге имовине 

 Народна скупштина Републике Српске је на засједању од 31. октобра 1992. 

године усвојила Декларацију о приватизацији предузећа и друге имовине, у којој је 

објашњен поступак приватизације у Републици Српској. На почетку Декларације 

стоји: "Раније одузета имовина грађана и правних лица ће се вратити, у складу са 

законом". Даље, "Садашња друштвена и државна предузећа ће се приватизовати. Пос-

тупцима приватизације ће се дефинисати предузећа која ће бити државна (јавна) као и 

имовина која ће остати у власништву државе, општина, градова, друштвених и других 

организација и институција. Приватизација ће се одвијати продајом и подјелом 

вриједности предузећа и имовине."
26

 

 

Декларација о завршетку рата 

Народна скупштина Републике Српске је на засједању од 17. децембра 1992. 

године усвојила Декларацију о завршетку рата, по којој је за Републику Српску 
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"међуетнички и међувјерски рат у бившој БиХ завршен."
27

 

 

Резолуција о рехабилитацији 

 Народна скупштина Републике Српске је на сједници одржаној 31. октобра 

1992. године усвојила Резолуцију о рехабилитацији, која се односила на политичке 

затворенике српске националности након Другог свјетског рата. У уводном дијелу 

Резолоције стоји: "Полазећи од чињеница да је у Југославији власт после завршеног 

другог свјетског рата идеолошки била комунистичка и систематски антисрпска, што је 

имало за последице бројне неосноване осуде, незаконита лишења слободе, одузимање 

имовине и губитак грађанских и политичких права за грађане српске националности, 

указује се потребним да се отклоне неправилности, незаконитости и све правне 

последице које су тим грађанима биле нанесене".
28

 

 

Одлука о оснивању јавног предузећа "Радио-телевизија српског народа у Босни и 

Херцеговини" 

 Одлука о оснивању јавног предузећа "Радио-телевизија српског народа у Босни 

и Херцеговини" донесена је на сједници Скупштине српског народа Босне и 

Херцеговине 28. фебруара 1992. године. У члану 2 Одлуке стоји да је дјелатност 

Радио-телевизије од посебног друштвеног интереса.
29

 

 

Одлука о формирању Војске Српске Републике Босне и Херцеговине 

 Скупштина српског народа у БиХ је на сједници од 12. маја 1992. године 

донијела одлуку о формирању Војске Српске Републике Босне и Херцеговине. Чланом 

3 Одлуке за њеног команданта поставља се генерал-потпуковник Ратко Младић. У 

члану 2 Одлуке стоји да се "досадашње јединице и штабови територијалне јединице 

преименују у команде и јединице Војске, чију ће организацију и формацију утврдити 

предсједник Републике".
30

 

 

Одлука о избору чланова Предсједништва Српске Републике Босне и 

Херцеговине 

Скупштина српског народа у БиХ је на сједници одржаној 12. маја 1992. 

године донијела Одлуку о избору чланова Предсједништва Српске Републике Босне и 

Херцеговине – др Радован Караџић, др Биљана Плавшић и др Никола Кољевић.
31
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Одлука о формирању Српске новинске агенције "СРНА" 

 Предсједништво Српске Републике БиХ је на сједници од 15. априла 1992. 

године донијело Одлуку о формирању Српске новинске агенције "СРНА". У члану 2 

Одлуке стоји да је "дјелатност 'СРНЕ' од посебног друштвеног интереса".
32

 

 

Одлука о оснивању привредних комора у Српској Републици БиХ 

 Народна скупштина Српске Републике БиХ је на сједници одржаној 12. маја 

1992. године донијела Одлуку о оснивању привредних комора у Српској Републици 

Босни и Херцеговини. У члану 1 Одлуке стоји да се оснивају републичке и основне 

привредне коморе.
33

 

 

Одлука о образовању ратних предсједништава у општинама за вријеме 

непосредне ратне опасности или ратног стања 

 Предсједништво Српске Републике Босне и Херцеговине је, са потписом 

предсједника Предсједништва Српске Републике БиХ од 31. маја 1992. године др 

Радована Караџића, донијело одлуку о образовању ратних предсједништава у 

општинама за вријеме непосредне ратне опасности или ратног стања. Сврха ратних 

предсједништава је видљива из члана 1 Одлуке: "У општинама Српске Републике 

Босне и Херцеговине у којима нису у могућности да власт врше скупштина и извршни 

органи, образују се ратна предсједништва". Члан 3 Одлуке: "Ратно предсједништво:  

организује, координира и усклађује активности за одбрану српског народа и 

успостављање легалних органа власти општине; врши све функције скупштине и 

извршног органа док се не стекну могућности да се ти органи састану и раде, ствара и 

обезбјеђује услове за рад војних органа и јединица у одбрани српског народа, врши и 

друге послове државних органа ако они нису у могућности да се састану".
34

 

 

Одлука о повратку исељених лица на територију Српске Републике Босне и 

Херцеговине 

Предсједништво Српске Републике Босне и Херцеговине је, са потписом 

предсједника Предсједништва Српске Републике БиХ од 2. јуна 1992. године др 

Радована Караџића, донијело Одлуку о повратку исељених лица на територију Српске 

Републике Босне и Херцеговине. Чланом 1 Одлуке предвиђено је да се избјегло 

становништво врати у мјеста свог пребивалишта до 20. маја 1992. године.
35

 

 

Одлука о оснивању Казнено-поправног дома Бањалука 

Предсједништво Српске Републике Босне и Херцеговине је, са потписом пред-

сједника Предсједништва Српске Републике БиХ од 8. јуна 1992. године др Радована 

Караџића, донијело Одлуку о оснивању Казнено-поправног дома Бањалука. Према 
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члану 2 Одлуке КПД Туњице је дефинисан као затвор "општег затвореног типа".
36

 

 

Одлука о оснивању Државног документационог центра за истраживање ратних 

злочина против припадника српског народа 

 Одлуку о оснивању Државног документационог центра за истраживање ратних 

злочина против припадника српског народа донијело је Предсједништво Српске 

Републике Босне и Херцеговине, са потписом предсједника Предсједништва др Радо-

вана Караџића, на сједници од 17. јуна 1992. године. У члану 2 Одлуке се каже: 

"Државни документациони центар прикупља и чува материјалне доказе о припремању 

и подстицању ратних злочина против припадника српског народа у Српској Републи-

ци Босни и Херцеговини, непосредно прије, за вријеме и након ратних сукоба; изврше-

њу истих и прикупљању и чувању доказне документације и грађе у виду писане грађе, 

тонских и видео записа, фото и друге документације." Члан 3 Одлуке наставља: 

"Државни документациони центар прикупља доказе, сачињава регистре у акт ратног 

злочина и насиља укључених лица, регистре лица над којима је почињен акт насиља и 

злочина, регистре свједока и извора; врши опис, прикупљање и чување грађе о 

објектима и институцијама српске културе и историје страдалим; повезује појединце и 

институције у земљи и свијету који се баве сличним пословима из домена људских 

права; ангажује стручна лица и предлаже државним органима Српске Републике Босне 

и Херцеговине покретање кривичних поступака или других санкција против 

појединаца који су подстицали или учествовали у извршењу ратних злочина и насиља 

против припадника српског народа".
37

 

 

Одлука о оснивању Народне библиотеке Српске Републике Босне и Херцеговине 

Влада Српске Републике Босне и Херцеговине је на сједници одржаној 1. јуна 

1992. године донијела Одлуку о оснивању Народне библиотеке Српске Републике 

Босне и Херцеговине, са статусом "јавне установе у државној својини." У члану 3 

Одлуке стоји: "Дјелатност Народне библиотеке Српске Републике Босне и 

Херцеговине је од посебног друштвеног значаја".
38

 

 

Одлука о оснивању Архива Српске Републике Босне и Херцеговине 

Влада Српске Републике Босне и Херцеговине је на сједници одржаној 31. маја 

1992. године донијела Одлуку о оснивању Архива Српске Републике Босне и Херцего-

вине, са статусом "јавне установе у државној својини." Члан 3 Одлуке гласи: "Дјелат-

ност Архива Српске Републике Босне и Херцеговине је од посебног друштвеног 

интереса".
39
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Одлука о оснивању Јавног жељезничко транспортног предузећа Српске 

Републике Босне и Херцеговине 

 Влада Српске Републике Босне и Херцеговине је на сједници одржаној 24. маја 

1992. године донијела Одлуку о оснивању Јавног жељезничко транспортног предузећа 

Српске Републике Босне и Херцеговине, са статусом "јавне установе у државној 

својини." У члану 2 Одлуке стоји да је "дјелатност Жељезничко транспортног 

предузећа Српске Републике Босне и Херцеговине од посебног друштвеног 

интереса".
40

 

 

Одлука о оснивању Јединственог јавног предузећа ПТТ саобраћаја Српске 

Републике Босне и Херцеговине 

 Влада Српске Републике Босне и Херцеговине је на сједници одржаној 24. маја 

1992. године донијела Одлуку о оснивању Јединственог јавног предузећа ПТТ саобра-

ћаја Српске Републике Босне и Херцеговине, са статусом "јавне установе у државној 

својини." Члан 2 Одлуке дефинише да је његова дјелатност од "посебног друштвеног 

интереса".
41

 

 

Одлука о образовању Фонда за путеве Српске Републике Босне и Херцеговине 

Влада Српске Републике Босне и Херцеговине је на сједници одржаној 24. маја 

1992. године донијела Одлуку о образовању Фонда за путеве Српске Републике Босне 

и Херцеговине. Члан 2 Одлуке дефинише да је његова дјелатност од "посебног 

друштвеног интереса".
42

 

 

Одлука о оснивању Јединственог јавног предузећа за производњу, пренос и 

дистрибуцију електричне енергије "Електропривреда" Српске Републике Босне и 

Херцеговине 

 Одлуку о оснивању Јединственог јавног предузећа за производњу, пренос и 

дистрибуцију електричне енергије "Електропривреда" Српске Републике Босне и 

Херцеговине донијела је Влада Републике Српске, са потписом предсједника Владе 

проф. др Бранка Ђерића, 2. јуна 1992. године. Члан 2 Одлуке дефинише да је његова 

дјелатност од "посебног друштвеног интереса".
43

 

 

Одлука о оснивању Народног позоришта Српске Републике Босне и Херцеговине 

 Влада Републике Српске је на сједници одржаној 7. јуна 1992. године донијела 

Одлука о оснивању Народног позоришта Српске Републике Босне и Херцеговине. 

Према одлуци, ова институција је "јавна установа у државној својини". Члан 3 Одлуке 
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дефинише да је њена дјелатност од "посебног друштвеног интереса".
44

 

 

Одлука о оснивању Музеја Републике Српске 

 Одлуку о оснивању Музеја Републике Српске донијела је Влада Републике 

Српске на сједници од 13. новембра 1992. године. Музеј Републике Српске је 

дефинисан као "установа у државној својини". Члан 2 Одлуке гласи: "Дјелатност 

Музеја Републике Српске је музејска, општег типа, за више тематских подручја".
45

 

 

Наредба о примјени правила међународног ратног права у Војсци Српске 

Републике Босне и Херцеговине 

Предсједништво Српске Републике Босне и Херцеговине је, са потписом 

предсједника Предсједништва Српске Републике БиХ др Радована Караџића, 13. маја 

1992. године донијело Наредбу о примјени правила међународног ратног права у 

Војсци Српске Републике Босне и Херцеговине. Став 1 Наредбе гласи: "Војска Српске 

Републике Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Војска) и Српско Министарство 

унутрашњих послова у оружаном сукобу примјењују и поштују правила међународног 

ратног права. Под правилима међународног ратног права, у смислу става 1 ове тачке, 

подразумијевају се: међународни уговори које је потписала или ратификовала, однос-

но којима је приступила бивша Социјалистичка  Федеративна Република Југославија, 

правила међународног обичајног ратног права, опште призната начела међународног 

ратног права...".
46

 

 

 

Goran Djuran 

 

Sources on the Activities of the Republic of Srpska Institutions in the 

First Year of the War in Bosnia and Herzegovina  

(Presidency of the Republic of Srpska, the National Assembly of the Republic of Srpska 

and Government of the Republic of Srpska) 

 

Conclusion 

 

After voting documents – Memorandum and Platform, which created revolts of the 

Serbian delegates in the Assembly of Socialist Republic of Bosnia and Herzgovina, ten days 

later, on October 24 1991, was established the Assembly of the Serbian People in Bosnia and 

Herzegovina, headed by Momcilo Krajisnik. From this date began the legislative develop-

ment of the Republic of Srpska and its National Assembly, to the present day.  

After January 9, 1992 and the declaration of the Republic of Srpska and the start of 

the first war conflicts in Bosnia, work of the National Assembly and other institutions was 

very difficult. Many laws in the domain of the National Assembly were brought by the tri-

                                                 
44

 Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини, година I, број 9, Сарајево, 13. јун 

1992. године, 332.  
45

 Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини, година I, број 18, Сарајево, 18. јун 

1992. године, 772.  
46

 Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини, година I, број 9, Сарајево, 13. јун 

1992. године, 329–330.  
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partite Presidency of the Srpska Republic Bosnia and Herzgovina, and were later confirmed 

by delegates. The Government of the Srpska Reublic / Republic of Srpska also gave a great 

stamp on institutional authority of the first war year in 1992. 
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ЖУПАНИ У ДИПЛОМАТИЈИ 
 

 

 Апстракт: Дипломатија, као важан сегмент политичког живота у 

средњовјековној Србији и Босни, изискивала је ангажовање особа које су имале титулу 

жупана. Стога је њено проучавање незамисливо без осврта на дјелатност појединих 

носилаца ове титуле, што се рефлектује на два различита начина: кроз извршавање 

дипломатских мисија за владаре или обласне господаре и кроз самостално вођење 

преговора. У овом раду аутор хронолошки наводи поједине примјере оба начина 

ангажовања жупана у дипломатском животу од краја XII до половине XV вијека. 

Након тога слиједи закључак у коме се указује на заједничке карактеристике учешћа 

жупана у дипломатији, али и њиховог односа према носиоцима других титула у тој 

активности. 

 

Кључне ријечи: жупани, дипломатија, Босна, Србија, посланици, преговори, 

Дубровник, пљачке, гранични спорови, станак, награђивање, новац, грађанство, 

могориш, савјети, преписка, посједи, вјеровни лист, гласници, кнезови, војводе. 

 

 

Учешће жупана у дипломатском животу средњовјековне Босне и Србије може 

се посматрати двојако. С једне стране, они су могли бити непосредни актери 

дипломатског процеса, који у њима наступају као самостални политички субјекти, док 

су с друге стране могли бити у улози посланика владара или обласних господара који 

одлазе у разне мисије како би бранили њихове интересе. У овом раду биће наведени и 

једни и други примјери, као и неке правилности које се могу уочити током дипломат-

ског ангажовања особа које су носиле титулу жупана, што би се могло означити и као 

његова основна сврха. 

Прво у изворима забиљежено учешће једног жупана у дипломатској мисији за 

свог владара потиче из септембра 1186, када је жупан Невдал водио преговоре са 

Дубровчанима о завршетку рата и склапању мировног уговора између њих и великог 

жупана Стефана Немање. Преговори су успјешно окончани, те је мировни уговор 

потписан 27. септембра 1186. године.
1
 Слична активност једног другог жупана помиње 

се у документу од 17. јуна 1190, када је потписан уговор између хумског кнеза 

                                                 
1
 Он је забиљежен као Neudalus iupanus, а уз њега се као преговарач спомиње и Дружина Ви-

дошевић. Поред тога, треба истаћи да се у то вријеме Дубровник налазио под краткотрајном 

врховном влашћу Нормана из јужне Италије. Ст. Новаковић, Законски споменици српских др-

жава средњег века, Београд 2005, 132; А. Соловјев, Одабрани споменици српског права (од XII 

до краја XV века), Београд 1926, 3; В. Ћоровић, Хисторија Босне, Београд – Бања Лука 1999, 

167; М. Благојевић, Немањићи и Лазаревићи и српска средњовековна државност, Београд 

2004, 137; Р. Пекић, Жупа Дабар у средњем вијеку, Билећа 2005, 57. 
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Мирослава, брата великог жупана Стефана Немање и Дубровника. Захваљујући 

његовој садржини сазнајемо да је у преговорима као посланик хумског кнеза 

учествовао жупан Мавро.
2
 

Након тога настаје пауза од готово пуног вијека када је ријеч о учешћу жупана 

у дипломатским мисијама, а коју је прекинуо Твртко, господар Поповог поља, 

почетком 80-их година XIII вијека. Он је био директни потомак већ поме-нутог 

Немањиног брата, великог хумског кнеза Мирослава.
3
 Његови први помени из 1282. 

односе се на пљачке и конфискације дубровачке робе, што је чинио дијелом 

својевољно а дијелом према наређењима краља Милутина.
4
 У овај рад жупан Твртко 

уврштен је због дешавања из 1284, када је код њега ишао свештеник Урсације де 

Дабро како би преговарао због одбјеглих робиња.
5
 У љето исте године Твртко је са 

својим људима извршио двије пљачке дубровачких поданика, те су они 2. септембра 

упутили свог чиновника Андрију Бундића, кнеза Затона и Ријеке, како би утврдио ко 

су били разбојници и, евентуално, како би вратио дио опљачканог.
6
 Чини се да у 

преговорима између Дубровчана и жупана Твртка није било видљивијег успјеха, о 

чему свједоче нове пљачке које се биљеже крајем те године.
7
 Ускоро је Твртко упутио 

                                                 
2
 У латински писаном документу он се наводи као Maurum iupanum. Поред њега помиње се 

Сергије, али без навођења титуле. Ст. Новаковић, Законски споменици, 134; А. Соловјев, Ода-

брани споменици, 6; Према мишљењу Ф. Горшича ниједан од двојице жупана, дакле ни Невдал 

ни Мавро, нису били обични властелини, већ најугледнији међу њима, који су свој висок 

положај дијелом дуговали и свом родовском поријеклу. F. Goršič, Župani in knezi v jugoslovenski 

pravni zgodovini, Časopis za zgodovino in narodopisje XXIV (Maribor 1929), 35; M. Vego, Postanak 

srednjovjekovne bosanske države, Sarajevo 1982, 133; М. Благојевић, Немањићи и Лазаревићи, 

137. 
3
 О генеалогији ове породице видјети рад: А. Смиљанић, Потомци хумског кнеза Мирослава, 

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске 2 (Бања Лука 2010), 137–146.  
4
 Прво је опљачкао робу у Затону, да би потом добио владарево наређење да узима робу од 

дубровачких трговаца, јер су они оштетили једног његовог поданика, неког Урсету. Занимљиво 

да је узимање робе требало бити селективно, односно да је требало пуштати оне трговце који 

су ишли у Србију, док је требало одузимати робу од оних који су се својим пословима бавили 

по Попову пољу. F. Miklosich, Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii, 

Vienna, 1858, 53; Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма I–1, Београд 1929, 35; К. 

Јиречек, Историја Срба II, Београд 1978, 282; В. Ћоровић, Хисторија Босне, Београд 1940, 232; 

М. Благојевић, Државна управа у српским средњовековним земљама, Београд 1997, 44. 
5
 Овај податак показује да је у то вријеме била веома раширена трговина робљем, посебно 

женским, из Босне. V. Vinaver, Trgovina bosanskim robljem tokom XIV veka u Dubrovniku, Anali 

Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku II (1953) 144. 
6
 Тврткови људи су прво у близини Орашца опљачкали дубровачког трговца Палму Геталдића, 

да би након тога напали и опљачкали жену Маринка Дончелија. Занимљиво да је Геталдић 

пљачку пријавио тек 25. фебруара 1285, истичући да су је починили људи жупана Твртка: 

Вукославићи, Пакленићи и Хранко Челипа Мрњић. При упућивању кнеза Андрије Бундића 

истиче се како он иде in terras juppani Tuerdici. Ускоро је открио како су кривци били Тврткови 

људи, и то двојица Пакленића, тројица Вукославића и један Пиклин. G. Čremošnik, Prodaja 

bosanskog Primorja Dubrovniku god. 1399. i kralj Ostoja, GZM 40 (1928) 110; P. Anđelić, 

Srednjovjekovna župa Primorje u Humskoj zemlji, Tribunia 6 (Trebinje 1982) 28. 
7
 Дана 12. децембра 1284. двојица дубровачких трговаца, крзнар Храниша и Матехна, син 

Влахов, оптужили су људе жупана Твртка због нове пљачке. Истицали су њихову немило-
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у Дубровник своје посланике, али они тамо нису ништа постигли, осим што су у 

повратку начинили инцидент опљачкавши дубровачке рибаре.
8
 Како дипломатија није 

донијела очекивано смиривање ситуације, тако се нове пљачке Твртка и његових људи 

биљеже кроз 1285, која је уједно и посљедња година у којој се његово име среће у 

изворима.
9
 

Сљедећи жупан који је учествовао у дипломатији био је Младен, познатији као 

родоначелник породице Бранковића. Док је управљао требињском облашћу током 

друге деценије XIV вијека, његово се име биљежи у изворној грађи, и то у контексту 

односа са Дубровчанима.
10

 У периоду између јула 1322. и септембра 1323. жупан 

Младен се налазио у војсци и на двору новог краља Стефана Дечанског, што су 

искористили ситнији властелини из дубровачког сусједства да пљачкају њихову 

територију.
11

 Стога су власти општине с нестрпљењем ишчекивали Младенов 

повратак, који се десио у септембру 1323. На вијест о његовом повратку одмах су 

упутили посланство, које га је требало поздравити, даровати и коначно се пожалити на 

поменуте пљачке. Њихова мисија у потпуности је успјела, јер је Младен већ 12. 

октобра издао наређење о исплати одштете и тиме изгладио спор с Дубровчанима.
12

 

                                                                                                                                          
срдност, јер су им одузели све ствари. G. Čremošnik, Prodaja bosanskog Primorja, 109; P. 

Anđelić, Srednjovjekovna župa Primorje, 28. 
8
 Како се у тужби од 2. јануара 1285. може видјети, вриједност опљачкане рибе била је осам ди-

нара. Могуће да су посланици били незадовољни пријемом у Дубровнику или ставом општин-

ских власти према њима, те су се осветили на рибарима. На то упућују ријечи Храноја, сина 

рибара Јованка, да су посланици то урадили због поступака дубровачке владе. G. Čremošnik, 

Prodaja bosanskog Primorja, 110; P. Anđelić, Srednjovjekovna župa Primorje, 28–30; С. Мишић, 

Хумска земља у средњем веку, Београд 1996, 234. 
9
 Током 1285. забиљежене су двије пљачке дубровачких трговаца код села Орашац, што не 

искључује могућност да је сличних немилих догађаја било и више и на другим мјестима. 

Орашац се налазио западно од Затона, у непосредној близини морске обале. К. Јиречек, 

Историја Срба II, 237; С. Мишић, Хумска земља, 156. 
10

 Његово име први пут се помиње 1313. када је издао неки документ Дубровчанима. Поново се 

јавља пет година касније у неком спору који је занимао и њихову општину, да би 20. августа 

1319. донио одлуку да је Петар, син жупана Тољена, дужан платити Хлапену Валетићу 40 

млетачких гроша. Посебно је значајно ово посљедње јер се тиме указује на могућност да је 

Младен био носилац не само управне већ и судске власти у требињској области. М. Пуцић, 

Споменици српски II, Београд 1862, 45; К. Јиречек, Споменици српски, Споменик СКА 11 

(Београд 1892), 103; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 39; Р. Грујић, Конавли под разним 

господарима од XII–XV века, Споменик СКА LXVI (Земун 1926), 7; М. Динић, Хумско-

требињска властела, Београд 1967, 5; M. Vego, Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, 

Sarajevo 1980, 353; Ђ. Тошић, Требињска област у средњем вијеку, Београд 1998, 91, 253; М. 

Благојевић, Државна управа, 44–45. 
11

 За то вријеме требињском облашћу управљао је жупан Познан Мирошевић, који није могао 

или није желио да спријечи те пљачке. Р. Грујић, Конавли, 7; Ђ. Тошић, Управа и судство у 

средњовјековној жупи Требиње, ИГ 1–2 (1996), 7; Ђ. Тошић, Требињска област, 82. 
12

 Занимљиво да се он након повратка не биљежи као жупан, већ као војвода који је нову 

титулу сасвим сигурно заслужио дугогодишњом вјерном службом, а могуће и неким нама 

непознатим војним заслугама у ратовању за новог краља Стефана Дечанског. Када су слали 

своје људе на састанак са Младеном, у Дубровнику је било одлучено да му се уруче дарови у 

вриједности од 40 гроша. Из истог документа види се да су пљачке чинили требињски 

Мартинићи, као и неки Конављани и Драчевичани, и то на подручју Ријеке Дубровачке. Р. 
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Осим овога нема помена Младенових других дипломатских активности, што не значи 

да се нису дешавале, а ако и јесу то је могло бити само прије 26. марта 1326, када се 

име родоначелника Бранковића посљедњи пут јавља у изворној грађи.
13

 

Савременик жупана и војводе Младена био је мало познати жупан Хлапец 

Тврдиславић, који је служио хумској властеоској породици Бранивојевића, која је 

покушала да се осамостали од српског краља 20-их година XIV вијека. Као њихов 

посланик Хлапец је почетком децембра 1324. долазио у Дубровник, али, нажалост, 

није позната сврха његове мисије.
14

 

За разлику од њега, о жупану Познану Пурћићу зна се много више, иако о 

његовој активности досад није објављен ниједан посебан рад.
15

 У питању је 

несумњиво важна историјска личност, од чије је оријентације у једном периоду 

зависила политичка судбина Хумске земље, у контексту њеног остајања у саставу 

Србије или преласка под власт босанског бана Стјепана II Котроманића. Познан је 

водио поријекло из старе жупанске породице чији су се баштински посједи налазили у 

Загорју и Невесињу.
16

 Његови први помени нису били одвише ласкави, јер се односе 

на тужбе поводом пљачки дубровачких трговаца.
17

 Након тога настаје скоро 

дводеценијско затишје када је ријеч о подацима везаним за активности жупана 

Познана. Његово име поново је забиљежено 14. децембра 1325, када га је дубровачки 

кнез даровао са 50 перпера у сребру и текстилу.
18

 

Већ у првој половини сљедеће године Познан је прешао на страну бана 

Стјепана II, што би се могло довести у везу са борбама против већ помињаних 

                                                                                                                                          
Грујић, Конавли, 8; М. Маловић, Стефан Дечански и Зета, ИЗ 4 (1979) 35; Ђ. Тошић, Управа и 

судство у средњовјековној жупи Требиње, 8; Ђ. Тошић, Требињска област, 253. 
13

 У питању је била повеља краља Стефана Дечанског којом је дао слободу трговине за Ду-

бровчане. Војвода Младен налази се на првом мјесту у навођењу свједока. F. Miklosich, Monu-

menta Serbica, 85; Исправа је издата у Дању, што би према мишљењу М. Благојевића могло да 

укаже гдје је тих година своју службу војводе обављао Младен. М. Благојевић, Државна 

управа, 46. 
14

 В. Трпковић, Oko 'ustupanja' Stona i Pelješca Dubrovčanima (1326–1333), IG 1 (1963) 46; М. 

Благојевић, Државна управа, 45; Како се након тога не јавља, могуће да је дијелио судбину 

својих господара, који су ускоро уклоњени из политичког живота. 
15

 Ускоро би требао да се објави мој рад о овом жупану у оквиру седмог броја часописа 

Зборник за историју Босне и Херцеговине. 
16

 Првобитно сједиште ове породице налазило се у Загорју (око данашњег Калиновика). 

Међутим, они су већ почетком XIV вијека управљали и Невесињем. P. Anđelić, Studije o 

teritorijalno-političkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Sarajevo 1982, 94. 
17

 Дана 24. маја Тома Држић и Андреј из Гружа оптужили су Познана, његову браћу и оца, као 

и Дражена Богопенеца за пљачку код Невесиња. Према оптужби, нанијета штета износила је 

270 дуката, односно 800 перпера. Већ у љето исте године биљежи се нова њихова пљачка у Жу-

пи Броћно, на десној обали Неретве. Р. Грујић, Конавли, 7; Ј. Мијушковић, Хумска властеоска 

породица Санковићи, ИЧ XI (1960) 18–19; M. Vego, Postanak srednjovjekovne bosanske države, 

29; P. Anđelić, Studije, 95; С. Мишић, Хумска земља, 34, 36; Р. Пекић, Жупа Дабар, 67. 
18

 Познан је награђен због тога што је учинио многе услуге Дубровчанима, а био је спреман да 

и даље исто чини. Очито да су се односи међу њима у потпуности промијенили у односу на 

раније стање. M. Vego, Nadgrobni spomenici porodice Sankovića u selu Biskupu kod Konjica, GZM 

12 (1957) 136; Р. Грујић, Конавли, 9; В. Трпковић, Кад је Степан II Котроманић први пут 

продро у Хум?, ИГ 1–2 (1960), 152; M. Vego, Postanak srednjovjekovne bosanske države, 55. 
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Бранивојевића и њиховог евентуалног осамостаљења у Хуму.
19

 Исте 1326. године 

жупан Познан Пурћић помиње се у бановој повељи као свједок од Загорја.
20

 У овај рад 

Познан је уврштен искључиво због тога што се 13. јула 1327. јавља у неком 

непознатом послу у Дубровник in ambaxtam domini comitis Stephani de Bossina.
21

 На 

основу тога изгледа да је Пурћић врло брзо освојио повјерење бана Стјепана II када га 

шаље као посланика у град подно Срђа. Након тога није позната било каква друга 

дипломатска акција у којој је учествовао овај хумски великаш.
22

 Наредне године 

Познану нису донијеле ништа добро, те је постепено потискиван из епицентра 

збивања.
23

 Једно вријеме је дошао у зависан положај према Милтену Драживојевићу,
24

 

да би на крају завршио у тамници краља Стефана Душана.
25

 

                                                 
19

 Према К. Јиречеку престоне борбе у Рашкој искористио је бан Стјепан да продре у горње 

Захумље, а први од локалне властеле који му је пришао био је жупан Познан. К. Јиречек, 

Историја Срба I, Београд, 1978, 204; В. Ћоровић, Хисторија Босне, 244; С. Ћирковић, 

Историја средњовековне босанске државе, Београд, 1964, 90; Према В. Трпковићу, Познанов 

прелазак на босанску страну десио се у прољеће 1326, након успјешног завршетка ратовања 

против Бранивојевића. В. Трпковић, Кад је Степан II Котроманић први пут продро у Хум?, 

153; М. Маловић, Стефан Дечански и Зета, 40. 
20

 Код А. Соловјева ова повеља погрешно је датирана око 1322. године. А. Соловјев, Одабрани 

споменици, 105–106; Слична грешка је и код Ф. Горшича, који је повељу ставио у 1322. F. 

Goršič, Župani in knezi, 38; Исправно датирање ове повеље је код М. Динић, Државни сабор 

средњовековне Босне, Београд, 1955, 14; П. Анђелић, Barones regni и државно вијеће 

средњовјековне Босне, Прилози 11–12 (Сарајево 1975–1976), 40; В. Трпковић, Хумска земља, 

Зборник ФФ у Београду VIII–1 (1964), 242; Ј. Мргић Радојчић, Доњи Краји - Крајина 

средњовековне Босне, Београд 2002, 62. 
21

 Нажалост, у одлуци Вијећа умољених није забиљежено шта је била сврха те његове посјете. 

Р. Грујић, Конавли, 9; С. Ћирковић, Историја Босне, 90; Ово је уједно први пут да се биљежи 

банов посланик у Дубровнику. A. Babić, Diplomatska služba u srednjovjekovnoj Bosni, Sarajevo 

1995, 28; A. Babić, Iz istorije srednjovjekovne Bosne, Sarajevo 1972, 97; M. Vego, Postanak 

srednjovjekovne bosanske države, 29; М. Маловић, Стефан Дечански и Зета, 40; В. Трпковић, 

Кад је Степан II Котроманић први пут продро у Хум?, 152. 
22

 Године 1329. забиљежен је као свједок од Загорја у Повељи бана Стјепана II. Ј. Мргић 

Радојчић, Повеља бана Стјепана II Котроманића великом кнезу Гргуру Стјепанићу, ССА 3 

(2004), 21. 
23

 Томе је допринио и његов прелазак на српску страну, који се десио или крајем 1329. или по-

четком 1330, пошто те године за њега у Дубровнику интервенише млади краљ Душан. Дубро-

вачки посланици су се вратили од Душана 13. маја 1330. и пренијели његову поруку да он 

тражи депозит жупана Познана. Поново је у новембру млади краљ тражио да се Познановој же-

ни предају неке заложене ствари, али су Дубровчани захтијевали да Душан пошаље Познанову 

жену у Дубровник. Р. Грујић, Конавли, 7, 9; М. Маловић, Стефан Дечански и Зета, 40; Исто-

рија српског народа I, Београд 1981, 501 (С. Ћирковић); С. Мишић, Хумска земља, 58. 
24

 Занимљиво је да су Богопанци, каснији Драживојевићи или Санковићи, почетком тог вијека 

били у некој зависности од Пурћића, али сада се ситуација у потпуности окренула у корист 

ових других, те се Познан 1336, као господар Невесиња, помиње као човјек Милтена Дра-

живојевића. P. Anđelić, Studije, 94, 96–97; С. Мишић, Хумска земља, 62. 
25

 Не зна се разлог Познановог затварања, али би то могло бити у вези са његовим евентуалним 

незадовољством постојећим стањем и, можда, покушајем да се врати под окриље босанског ба-

на. У сваком случају, Познан је више година провео у Душановој тамници, одакле је новембра 

1344. преко жене Нинославе тражио новчану помоћ у Дубровнику. Након што је у граду подно 

Срђа обећала у име мужа и синова Обрада и Радослава вјерност Општини, било јој је испла-
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Слично Познану Пурћићу, други хумски жупан, непосредно поменути Милтен 

Драживојевић, одиграо је важну улогу у босанско-српским превирањима око те 

територије. Међутим, за разлику од Пурћића, он се у тим несигурним временима 

много боље снашао, тако да његови потомци владају овом облашћу. Милтен се први 

пут помиње 15. августа 1332. као свједок у повељи бана Стјепана II Котроманића.
26

 

Сљедећи пут се јавља са сином Санком 24. маја 1335, када су оптужени због пљачке 

извршене у Оногошту.
27

 Документи из сљедеће године говоре о томе да је Милтен 

напустио босанског бана и прешао на страну краља Стефана Душана, али исто тако и 

да је наставио са ранијим пљачкањима дубровачких трговаца, при чему се уз њега 

помиње војвода Ружир (могуће Руђер).
28

 Незадовољан вијестима које су до њега 

стизале из Дубровника, краљ Душан је интервенисао наредивши Милтену и Ружиру да 

позову представнике Општине на станак у Ободу у Конавлима, како би се са њима 

договорили за одштету.
29

 Они су послушали свог сениора упутивши писмо Дубров-

чанима, позивајући их на станак,
30

 те је управо због ове дипломатске акције и нашао 

мјесто у оквиру овог прилога. Без обзира на исход тих преговора, Милтен се ускоро 

вратио новим пљачкама, о чему свједоче вијести из јесени исте године,
31

 што упућује 

                                                                                                                                          
ћено 700 перпера. Р. Грујић, Конавли, 10; P. Anđelić, Studije, 95; С. Мишић, Хумска земља, 62, 

87. 
26

 Ф. Миклошич је ову повељу погрешно датирао са 23. октобром 1332. F. Miklosich, Monu-

menta Serbica, 102; К. Јиречек, Властела хумска на натпису у Величанима, Сарајево 1892, 5; 

Повељом бан Стјепан и Дубровчани уређују како ће се расправљати међусобни спорови, а жу-

пан Милтен се налази на десетом мјесту у навођењу свједока. Љ. Стојановић, Повеље и писма 

I–1, 44; Ј. Мијушковић, Санковићи, 19; P. Anđelić, Studije, 97; С. Мишић, Хумска земља, 61. 
27

 Манче Лампра Манчетић оптужио их је за пљачку његове стоке и трговачке робе. Тужба је 

значајна и због тога што је у њој наведено да су они људи босанског бана из Загорја. К. 

Јиречек, Властела хумска на натпису у Величанима, 5; Ј. Мијушковић, Санковићи, 20; M. Vego, 

Postanak srednjovjekovne bosanske države, 55. 
28

 Њих двојица су почетком јула 1336. пролазили поред манастира Светог Јакова на Вишњици 

код самог Дубровника, при чему су означени као краљеви људи. К. Јиречек, Властела хумска 

на натпису у Величанима, 5; Ј. Мијушковић, Санковићи, 20; С. Мишић, Хумска земља, 62. 
29

 Р. Грујић, Конавли, 10; Ј. Мијушковић, Санковићи, 20. 
30

 М. Пуцић у свом издању извора није датирао поменуто писмо, рекавши само да је оно из тог 

периода, мислећи на пљачке Милтена и Ружира у љето 1336. М. Пуцић, Споменици српски II, 

15; К. Јиречек је различито датирао ово писмо. Први пут је саопштио да је писмо из октобра 

1335. К. Јиречек, Споменици српски, 100, док је други пут слиједио М. Пуцића и написао исто 

што и он. К. Јиречек, Властела хумска на натпису у Величанима, 5; С друге стране, Љ. 

Стојановић је писмо Ружира и Милтена датирао прије октобра 1335. Љ. Стојановић, Повеље и 

писма I–1, 68; Вјероватно је посриједи грешка, с обзиром на то да је писмо писано након 

Милтенових и Ружирових пљачки над Дубровчанима у љето 1336. У том погледу М. Пуцић је 

имао апсолутно право у погледу начина на који је писмо датирао. 
31

 Средином октобра 1336. биљежи се његова пљачка дубровачке стоке у Жапској, а како је то 

била приморска жупа, постоји могућност да је већ тада знатно проширио своју област. К. 

Јиречек, Властела хумска на натпису у Величанима, 5; Р. Грујић, Конавли, 10; P. Anđelić, 

Srednjovjekovna humska župa Žaba, Hercegovina 3 (Mostar 1983), 36; Ђ. Тошић, Трг Дријева у 

средњем вијеку, Сарајево, 1987, 113. 
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на могућност да се поново вратио под окриље босанског владара.
32

 Његов посљедњи 

помен представља другу у изворима забиљежену дипломатску акцију у којој је 

учествовао. Било је то у новембру 1343, када је дошло до станка са Дубровчанима 

ради сребра у цијени од 72 перпера, које је кнез Живан Фаскарин наредбом отео 

Милтеновим људима у Дубровнику.
33

 

У исто вријеме на територији Србије биљеже се два жупана који су повремено 

обављали дипломатске мисије за краља Стефана Душана. Први од њих био је Вратко, 

праунук Вукана Немањића. Први пут се помиње 22. јануара 1333. године као свједок у 

повељи краља Стефана Душана којом уступа Дубровчанима Стон.
34

 У наредном 

периоду вјероватно је управљао Скадром и околином, при чему је 1336. у два наврата 

одузео робу дубровачким трговцима, због чега су се ови жалили српском владару.
35

 

Могуће да је након тога прешао на Душанов двор, гдје је 1342. одиграо важну улогу у 

преговорима са Јованом Кантакузином када је он пребјегао из Византије у Србију.
36

 

Друге евентуалне дипломатске акције у којима би Вратко учествовао нису 

забиљежене, али и ова једна је довољна да га уврстимо у овај рад. У каснијем периоду 

напредовао је у служби, што је видљиво и по титули кнеза.
37

 

Његов савременик жупан Петар Брајан познат је као ктитор Беле цркве 

Каранске код Ужица, посвећене Благовештењу, која се обично датира са првим 

годинама Душанове владавине.
38

 Унутар цркве сачуване су фреске и натписи који нам 

                                                 
32

 Р. Грујић је претпостављао да се Душанова помирљива политика и добри односи с 

Дубровчанима нису превише свиђали Милтену, који се између осталог и због тога вратио на 

босанску страну. Р. Грујић, Конавли, 10.  
33

 Одузимање се десило 1341. или 1342, када је Живан Фаскарин био кнез. К. Јиречек, Властела 

хумска на натпису у Величанима, 5; M. Vego, Nadgrobni spomenici porodice Sankovića, 137; Ј. 

Мијушковић, Санковићи, 21. 
34

 Том приликом Вратко је финансијски добро прошао јер је добио 600 дуката, што би се могло 

објаснити његовом наклоношћу Дубровчанима када су кренули у акцију добијања Стона. F. 

Miklosich, Monumenta Serbica, 104; Ст. Новаковић, Законски споменици, 298; А. Соловјев, 

Одабрани споменици, 119–121; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 51; Ст. Новаковић, 

Византијски чинови и титуле у српским земљама XI–XV века, Глас СКА LXXVIII, Београд 

1908, 203, 252; F. Goršič, Župani in knezi, 38; В. Трпковић, Oko 'ustupanja' Stona i Pelješca, 52. 
35

 У жалби краљу Душану истицали су како им је барон Вратко отео восак код Светог Срђа, а 

затим и другу робу код Скадра. М. Благојевић, Државна управа, 48. 
36

 По успјешно окончаним преговорима, Вратко је са Оливером био предводник српске војске 

која је са Кантакузиновим трупама кренула да освоји Сер. Ова операција десила се у јесен по-

менуте године. Историја српског народа I, 518 (Б. Ферјанчић); М. Благојевић, Државна 

управа, 48–49. 
37

 Као земљаски кнез (први са том титулом) помиње се почетком шесте деценије XIV вијека, 

што би могло да укаже да је то звање добио након Душановог крунисања за цара. Према М. 

Благојевићу, постоји могућност и да је добио титулу великог кнеза. М. Благојевић, Државна 

управа, 49; М. Благојевић, Велики кнез и земаљски кнез, ЗРВИ 41 (2004), 311; М. Благојевић, 

Немањићи и Лазаревићи, 143. 
38

 Љ. Стојановић је градњу цркве датирао прије 1346. Љ. Стојановић, Стари српски записи и 

натписи VI, 91; М. Динић, Растислалићи, ЗРВИ 2 (1953), 141; И. Ђорђевић је мишљења да је 

црква саграђена крајем четврте деценије XIV вијека, док је живописана готово сигурно у 

периоду 1340–1342. И. Ђорђевић, Зидно сликарство српске властеле у доба Немањића, 

Београд 1994, 140; С. Ћирковић, Срби у средњем веку, Београд 1995, 169; М. Благојевић, 

Државна управа, 41; Лексикон српског средњег века, Београд 1999, 198 (Г. Томовић). 
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пружају више података о Брајановој породици.
39

 Његово име нашло се у овом раду 

искључиво због тога што га је Кантакузин забиљежио као једног од Душанових 

великаша из пограничних области који су показивали спремност да преговарају. 

Према њему, Брајан је у то вријеме био намјесник у Амфипољу, када је покушавао с 

Грцима уговорити нешто дуже примирје на тој немирној граници.
40

 

Жупан Ненац Чихорић из требињске области у историјским изворима јавља се 

између 1336. и 1375. године.
41

 За ову тему од значаја је његов помен из 1356, када су 

Дубровчани имали састанак са њим.
42

 Занимљиво да се није придружио рату кнеза 

Војислава против Дубровника, што су представници општине знали да цијене, те су му 

1362. дозволили извоз вина из Стона.
43

 Чини се да је ускоро дошло до поремећаја тих 

односа, пошто документи из 1363. и 1364. доносе дубровачке тужбе против жупана 

Ненца због штета учињених у Затону.
44

 Његово име посљедњи пут је забиљежено 18. 

августа 1375, када је у Дубровнику од властелина Јакова Манчетића примио натраг 

свој депозит.
45

 

Према политичком значају најважнији жупан у средњовјековној босанској 

држави био је Санко Милтеновић. Природна посљедица таквог стања било је његово 

ангажовање у дипломатији, при чему је углавном био самосталан. Његови први 

помени везани су за пљачке дубровачких трговаца,
46

 али се касније ситуација толико 

промијенила да је у октобру 1348. добио њихово грађанство.
47

 За вријеме рата кнеза 

Војислава Војиновића против Дубровника, који је почео у јесен 1358, биљежи се 

                                                 
39

 Жена му се звала Струја, а имао је сина и три ћерке чија имена су остала непозната. На 

основу тога могло би се рећи да се ради о баштинској цркви његове породице, која би, судећи 

по монаштву, могла бити и манастирска црква. И. Ђорђевић, Зидно сликарство, 140. 
40

 Кантакузин, уз Брајана, наводи још двојицу великаша: Хлапена и Томислава. Историја 

српског народа I, 550 (С. Ћирковић и Р. Михаљчић); М. Благојевић, Србија у доба Немањића, 

Београд 1989, 175;  
41

 Његов први помен везан је за проблеме које су Дубровчани имали са њим и његовим братом 

Стјепком код Ријеке у Попову и код Оногошта. К. Јиречек, Властела хумска на натпису у 

Величанима, 3; С. Мишић, Хумска земља, 73. 
42

 Нажалост, није познато шта је био предмет њихових преговора. К. Јиречек, Властела хумска 

на натпису у Величанима, 3. 
43

 Његов, већ помињани брат, тепчија Стјепко, био је још радикалнији, те се чак отворено 

супротставио Војиновићу. К. Јиречек, Властела хумска на натпису у Величанима, 3; С. Мишић, 

Хумска земља, 65. 
44

 Помен Ненца у 1363. везан је за неко убиство које су починили његови људи. К. Јиречек, 

Властела хумска на натпису у Величанима, 3. 
45

 К. Јиречек, Властела хумска на натпису у Величанима, 3; Његов залог биле су златне округле 

наушнице. M. Vego, Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, 213. 
46

 О томе је већ било говора при анализи дјелатности Санковог оца Милтена (погледати напо-

мену број 27). 
47

 Том приликом Санко се наводи као барон босанског бана, што је јасан знак да се вратио у бо-

сански табор, али се не може утврдити када се тачно то десило. К. Јиречек, Властела хумска на 

натпису у Величанима, 6; Он је добио грађанство, а не племство. Ј. Мијушковић, Додељивање 

дубровачког грађанства у средњем веку, Глас САНУ CCXLVI (1961), 100; Према мишљењу М. 

Благојевића, он је вјероватно имао почасно грађанство у Дубровнику. М. Благојевић, Срод-

ствена терминологија и друштвена хијерархија у средњовековној Србији, Зборник Етнограф-

ског музеја у Београду 1901–2001 (2001), 127; Тада је Мало вијеће одлучило да се дарује ткани-

нама у износу од 40 перпера. Р. Пекић, Жупа Дабар, 68. 
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посредовање жупана Санка како би се окончала непријатељства.
48

 Прва таква акција 

јавља се почетком 1361, када су Дубровчани упутили Санку писмо са жалбама на 

кнеза Војислава. Чини се да је хумски жупан у посредовању имао успјеха, о чему 

свједоче вијести из септембра исте године, када је дошло до приближавања ставова 

зараћених страна.
49

 Власти општине су му због тога биле захвалне, те су доносиле 

одлуке у његову корист, попут дозволе за продају соли у Сланом. Као да то није 

претјерано задовољило Санкове апетите, те се његови људи априла 1362. појављују 

као пљачкаши на дубровачкој територији. Незадовољни Дубровчани тада су одлучили 

да упуте поклисаре у Курило, гдје се тада налазио хумски жупан.
50

 

У исто вријеме Санко је дошао у сукоб са хрватско-далматинским баном, при 

чему је његов брат Градоје пао у заробљеништво. Немајући друге опције, Санко је 

врло брзо кренуо у дипломатску акцију с циљем братовог ослобођења, те је послао у 

Дубровник заробљеног слугу, новац и сребро. Чини се да је бан без већих комликација 

његову понуду прихватио, пошто је до краја љета Градоје ослобођен а и сам сукоб је 

био окончан.
51

 

У дипломатске послове могу се убројати и они који нису непосредно везани за 

преговарање. То су, примјера ради, одласци дипломата или курира у мисије чија је 

сврха подизање неких доходака. Да бисмо у потпуности приказали дипломатску 

активност жупана Санка, осврнућемо се и на његове акције у том смјеру. Први 

примјер такве врсте биљежи се 10. октобра 1363, када његов човјек Богиша Отолчић 

подиже 60 перпера на име могориша јер је Санко у то вријеме био господар Поповог 

поља.
52

 Исти трибут поново је примио 25. августа 1364. године, и то посредством 

кнеза Милше Упорнице.
53

 

Као најмоћнијем властелину у њиховом сусједству, Дубровчани су се често 

обраћали Санку да интервенише ако би имали каквих неспоразума с другим 

припадницима владајућег слоја. Тако је било 1364, када су се тужили на Ненца 

                                                 
48

 Овај рат покушавао је преко жупана Санка да прекине и босански бан Твртко. Чини се да је 

сам Санко више био наклоњен Дубровнику, што се да објаснити и његовим грађанством али и 

пословним везама које упркос рату нису прекидане. К. Јиречек, Историја Срба I, 242; Ј. 

Мијушковић, Санковићи, 23; С. Ћирковић, Историја Босне, 127, 130; P. Anđelić, Studije, 97; Р. 

Пекић, Жупа Дабар, 65. 
49

 Дубровчани су Санку писали 6. јаунара 1361, да би му 19. септембра упутили Николу Сараку 

ради наставка преговора. Ј. Тадић, Писма и упутства Дубровачке Републике, Београд 1935, 66; 

С. Мишић, Хумска земља, 65. 
50

 Санкова незахвалност види се и по томе што су његови Власи злоупотребљавали продају 

соли у Сланом, јер су је даље носили у земљу кнеза Војислава Војиновића и тамо продавали. 

Због тога је било одлучено у дубровачком Вијећу умољених да се Санкови људи казне са 10 

перпера. У априлу 1362. Санкови људи су, заједно са ратницима кнеза Војислава Војиновића, 

упадали ради пљачки у Ријеку Дубровачку. Ј. Тадић, Писма и упутства, 82; С. Мишић, Хумска 

земља, 66; Р. Пекић, Жупа Дабар, 119. 
51

 Рат је почео у априлу, а у једној од првих битака дошло је до Градојевог заробљавања. У јулу 

се још преговарало о његовом ослобађању. Ј. Мијушковић, Санковићи, 24; С. Ћирковић, 

Историја Босне, 128; С. Мишић, Хумска земља, 66. 
52

 М. Динић, Дубровачки трибути, Глас СКА CLXVIII (1935), 216. 
53

 Могориш је примио још 1366. и 1367. К. Јиречек, Споменици српски, 33; Љ. Стојановић, 

Повеље и писма I–1, 103; М. Динић, Дубровачки трибути, 216; Ј. Мијушковић, Санковићи, 30. 
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Чихорића ради штета које су његови људи учинили у Затону.
54

 О Санковој моћи и 

угледу свједочи и титула казнаца коју је добио од бана Твртка у љето 1366. године.
55

 

Међутим, његови апетити нису били у потпуности задовољени добијањем звучне 

титуле. У тежњи ка што већој самосталности побунио се против бана Твртка у 

новембру 1366, али је тиме починио велику грешку. Војнички слабији, био је поражен 

и принуђен да спас потражи бјекством у Дубровник.
56

 Иако нема помена о било 

каквим дипломатским акцијама, оне су свакако услиједиле, уз одговарајући успјех, 

пошто је до септембра 1367. било постигнуто измирење.
57

 

Годину дана касније казнац Санко је поново испољио незахвалност према 

бану, када се крајем 1368. придружио једном од главних Тврткових противника 

жупану Николи Алтомановићу.
58

 Угрожени Дубровчани су тада кренули у дипломат-

ску акцију шаљући писма и поклисаре Санку како би се удаљио од рудничког жупана. 

При томе су истицали да је Банат босански вјечан, док је Николина снага 

привремена,
59

 али ни то није било довољно да га уразуме. Након тога поновила се 

ситуација од прије двије године. Поново је интервенисао бан Твртко, натјеравши 

Санка, који није добио одговарајућу помоћ од савезника, у бијег у Дубровник. 

Услиједили су краћи преговори, који су по Санка повољно завршили будући да га је 

Твртко опет примио у милост.
60

 Ово је уједно и посљедње забиљежено учешће жупана 

и казнаца Санка Милтеновића у некој дипломатској активности. Ратујући за бана 

Санко је имао успјеха пошто је, истина накратко, 1370. заузео жупу Конавле, посјед 

жупана Николе.
61

 На крају је погинуо у сукобу против Алтомановићевих људи у 

Требињу између јула 1370. и јула 1372. године.
62

 

                                                 
54

 К. Јиречек, Властела хумска на натпису у Величанима, 3. 
55

 Са новом титулом Санко се први пут јавља у улози свједока у Твртковој повељи од 11. 

августа те године. M. Vego, Nadgrobni spomenici porodice Sankovića, 161; Ј. Мргић Радојчић, 

Повеља бана Твртка кнезу Вукцу Хрватинићу, ССА 2 (2003), 178; То је било највише дворско 

звање. P. Anđelić, Studije, 17; Према С. Мишићу казнац је вјероватно нека врста начелника 

владареве управе. С. Мишић, Хумска земља, 118. 
56

 В. Ћоровић, Територијални развој босанске државе, Глас СКА CLXVII–85 (1935), 39; Ј. 

Мијушковић, Санковићи, 27; С. Ћирковић, Историја Босне, 132; Р. Пекић, Жупа Дабар, 68. 
57

 У бановој повељи од 1. јуна 1367. нема Санковог имена, тако да је до помирења дошло 

између тог 1. јуна и 7. септембра 1367, када је Санку исплаћен могориш. Ј. Мргић Радојчић, 

Повеља бана Твртка кнезу Вукцу Хрватинићу, 179; Ј. Мијушковић, Санковићи, 28; С. 

Ћирковић, Историја Босне, 132; С. Мишић, Хумска земља, 69; Р. Пекић, Жупа Дабар, 69. 
58

 У октобру 1368. Никола је заузео област своје стрине Гоисаве и њених синова, те је на тај 

начин стигао у дубровачко сусједство. Ј. Мијушковић, Санковићи, 29; С. Ћирковић, Историја 

Босне, 133; A. Babić, Iz istorije srednjovjekovne Bosne, 26; М. Благојевић, Србија у доба 

Немањића, 218; М. Шуица, Немирно доба српског средњег века, Београд 2000, 20. 
59

 К. Јиречек, Властела хумска на натпису у Величанима, 6; К. Јиречек, Историја Срба I, 267; 

А. Бабић, О односима вазалитета у средњовјековној Босни, Годишњак Друштва историчара 

Босне и Херцеговине 6 (1954), 38. 
60

 Босански бан му је чак дао и одред војске која се на страни Дубровника борила против 

Николе Алтомановића. Ј. Мијушковић, Санковићи, 29; Р. Пекић, Жупа Дабар, 69. 
61

 М. Шуица, Немирно доба, 21. 
62

 Према М. Орбину, то се десило у једном кланцу због његовог неопрезног наступања и слабе 

бриге за живот. М. Орбин, Краљевство Словена, Београд, 1968, 150; М. Динић, Дубровачки 

трибути, 217; Ј. Мијушковић, Санковићи, 30; С. Мишић, Хумска земља, 69; У дубровачким 

изворима Санко се помиње као покојни 17. јула 1372, када је Припко Хранковић пред дубро-
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Знатно мање је позната активност жупана Грубача, који је водио поријекло из 

породице Волкашевића.
63

 Када је Твртко I Котроманић овладао Драчевицом, поставио 

га је за свог намјесника у тој жупи.
64

 Већ његов први помен из 1379. указује на активно 

учешће у оновременом дипломатском животу, јер се помиње као члан једног краљевог 

посланства.
65

 У наредне четири године Грубач је повремено у Твртково име водио 

преговоре са Дубровчанима о разним граничним споровима. При томе није показивао 

довољан ниво дипломатске суптилности, што је доводило до дубровачких жалби 

упућених краљу Срба и Босне Твртку.
66

 

Жупан Божичко Брлић из Попова поља, као човјек властеоске породице 

Николића, средином октобра 1393. долазио је у Дубровник да подигне новац на име 

могориша.
67

 Иако се ријетко јавља у изворима, Божичко није био безначајна личност, 

о чему свједочи и његов избор за дубровачког грађанина крајем фебруара 1392. 

године.
68

 Након што је војвода Радич 1398. проширио своју власт на области 

Николића, Божичко је прешао на његову страну, те се у наредном периоду наводи као 

властелин Санковића.
69

 

Први по имену познати жупан који је обављао дипломатске мисије за обласне 

господаре био је Радосав Главић, који је служио породици Павловића. Први пут се 

помиње 17. маја 1398. у дубровачком писму којим га обавјештавају о подмирењу 

неких ранијих дугова.
70

 Почетком јуна 1410. биљежи се преписка између њега и 

                                                                                                                                          
вачким кнезом поднио тужбу против жупана Градоја, брата покојног Санка. Р. Пекић, Жупа 

Дабар, 127. 
63

 Њихови баштински посједи налазили су се у жупи Драчевици. Зна се да је Грубачев отац био 

Пуљко, властелин цара Душана. М. Динић, Хумско-требињска властела, 75; B. Hrabak, Knezovi 

i vojvode Trebinja i Popova do XVII veka, Tribunia 6 (Trebinje 1982), 80. 
64

 Постоји могућност да је то била својеврсна награда због улоге коју је Грубач имао у устанку 

становништва три приморске жупе: Требиња, Драчевице и Конавала почетком 1377. B. Hrabak, 

Knezovi i vojvode Trebinja i Popova, 80. 
65

 На челу истог био је властелин Твртко Влађевић. A. Babić, Diplomatska služba, 64. 
66

 Дубровчани су се 4. јула 1381. обраћали протовестијару Твртка презбитеру Ратку, очекујући 

да он на неки начин утиче на жупана Грубача. Поред тога, познато је да је из Новог, као сре-

дишта жупе, радио против дубровачких трговачких интереса, што је изазивало њихове тужбе, 

при чему су се позивали на управо издану Тврткову повељу. A. Babić, Diplomatska služba, 42, 

64. 
67

 Он је то учинио у име госпође Станиславе, мајке кнеза Вукослава Николића. У том 

документу Божичко је означен као наш властелин, без навођења титуле жупана. Љ. 

Стојановић, Повеље и писма I–1, 234. 
68

 Заклетву је положио Божичко, а Дубровчани су имали право и да му као свом грађанину 

издају наређења. Исту почаст добили су и његови синови Бранило и Вукослав. М. Динић, 

Хумско-требињска властела, 39. 
69

 Божичко се биљежи као свједок у повељи којом је Радич Дубровчанима 25. августа 1399. 

уступио село Лисац. F. Miklosich, Monumenta Serbica, 243; Ст. Новаковић, Законски споменици, 

321; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 133; По мишљењу Ј. Мијушковић Божичков прелазак 

на страну Санковића десио се послије маја 1398. Ј. Мијушковић, Санковићи, 52. 
70

 У писму се помиње и Љубиша Богданчић, али се не наводи његова титула. При томе Дубров-

чани истичу велико пријатељство са кнезом Павлом, њиховим господаром. Такође се у том 

писму наводи сукоб између неког Радоње Куделиновића и новог господара Требиња кнеза Пав-

ла Раденовића. Они наглашавају да неће примити Радоњу у свој град. М. Пуцић, Споменици 

српски, Београд 1858, 13; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 407; Ј. Радонић, О кнезу Павлу 
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Дубровчана, која је имала за циљ договор да се одржи станак поводом парнице Рахца 

Баришића.
71

 Након тога, Радосав Главић прешао је из Требињске области у Конавле, 

којима је као жупан војводе Радослава управљао почетком треће деценије XV вијека. 

Имајући у виду да је и преписка један од четири основна вида дипломатског 

саобраћаја у средњем вијеку, име жупана Радосава Главића сасвим легитимно налази 

своје мјесто у овом раду. Због тога је неопходно навести још двије размјене писама 

између њега и Дубровчана, из априла и јуна 1422. У првој од њих у центру пажње био 

је инцидент са кнезом Бранком у Конавлима, при чему је Радосав испољавао прилично 

конструктивну улогу,
72

 а слично је било и у другој преписци, у спору око обраде 

земље у пограничном појасу.
73

 

Његов савременик, сличног имена и непознатог презимена, жупан Радослав, 

као посланик војводе Радича Санковића крајем марта 1399. долазио је у Дубровник, 

гдје је покушао да добије зајам за свог господара.
74

 Како су Дубровчани одбили 

писмену молбу војводе Радича ријечима да немају дуката у Општини, а сличне услуге 

ником не чине, Радослав је, као његов вјерни жупан, својим ријечима покушао да их 

убиједи да му дају зајам, али ни то није донијело резултат, те му је преостало да крене 

куће, наравно с претходно урученим писмом власти Општине. Више успјеха имао је 

крајем маја и почетком октобра 1402, када је као члан Радичевог посланства подизао 

могориш у Дубровнику.
75

 

                                                                                                                                          
Раденовићу. Приложак историји Босне крајем 14. и почетком 15. века, ЛМС 211–212 (Нови 

Сад 1902), 53; М. Динић, Хумско-требињска властела, 17; Ђ. Тошић, Управа и судство у сред-

њовјековној жупи Требиње, 8; Ђ. Тошић, Требињска област, 254; С. Рудић, Властела илирског 

грбовника, Београд 2006, 124. 
71

 Дубровачко писмо од 4. јуна 1410. упућено је не само жупану Радосаву, већ и војводи 

Вукославу и Љубиши Богданчићу. Они су им писали да ће послати у Млине три добра човјека, 

а да онда и они пошаљу три своја човјека, па како они пресуде тако и да буде. М. Пуцић, 

Споменици српски, 100–101; А. Соловјев, Одабрани споменици, 193; Љ. Стојановић, Повеље и 

писма I–1, 408; С. Рудић, Властела илирског грбовника, 125. 
72

 Дубровачка писма из априла 1422. показују да се Бранко због њихове преписке с господаром 

војводом Радославом још више разбјеснио и пријетио новим пљачкама. За разлику од њега, 

Радосав је писмо мирно примио и обећао да ће све невоље регулисати у договору с Павловићем 

и властима Републике. О томе више видјети у: А. Смиљанић, Дубровачко писмо жупану 

Радосаву Главићи и Радовцу крстјанину, Грађа о прошлости Босне 3 (2010), 148–149.  
73

 У дубровачком писму од 21. јуна 1422. између осталог стоји: Разумјели смо што сте нам 

писали за наше људе који су сијали на земљи војводе Радослава у Конавлима, као и за људе 

војводе Радослава који су сијали по нашој земљи ... а нама је познато, јер тако треба, да наши 

који буду сијали на војводиној земљи, дају шта је право, исто као и војводини људи који буду 

сијали по нашој земљи. М. Пуцић, Споменици српски, 169; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–2, 

Сремски Карловци 1934, 3; А. Смиљанић, Дубровачко писмо жупану Радосаву Главићу и 

Радовцу крстјанину, 148; На основу ове преписке јасно је да је жупан Радосав имао своју 

канцеларију, чији би дијак могао бити Радовац крстјанин. Р. Грујић, Конавли, 13. 
74

 Дубровчани писмо упућено војводи 30. марта 1399. почињу ријечима: По Радосаву жупану 

примисмо лист ваше љубави, и разумјесмо и такође саопшти нам ријечи речени Радослав и 

потом од ваше љубави примисмо други сличан лист. М. Пуцић, Споменици српски I, 18–19; Љ. 

Стојановић, Повеље и писма I–1, 128; С. Рудић, Властела илирског грбовника,124. 
75

 Са њим су била још двојица Радичевих људи. У истој улози јавља се и почетком октобра исте 

године када је за господара подигао могориш за ту годину. Тада је забиљежено како су Ради-

чеви људи Zupan Dalisiuus et Radoslaus Bxodolglianin, nuntii et ambassiatores voyvode Radiçii 
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У дипломатској служби кнеза Павла Раденовића повремено је учествовао 

жупан Озрен Копијевић. Први пут се јавља у дубровачком писму од 3. октобра 1399, 

којим су му захвалили на обавјештењу како им стиже звечански кефалија Фериз.
76

 

Других података о његовој дипломатској активности нема, али је зато сачуван његов 

надгробни натпис у Варошишту, у области Борча, који указује на баштинске посједе и 

поријекло Копијевића.
77

 Његов син био је кнез Радич Озрисаљић, који је остварио 

блиставу дипломатску каријеру од готово пуне четири деценије на двору Павловића.
78

 

Као специфичан вид дипломатских мисија навешћемо слање краљеве властеле 

у неки удаљени крај његове земље ради спровођења неког правног чина. Такав случај 

биљежи повеља краља Стефана Остоје од 8. децембра 1400, када је упутио жупана 

Вукмира Семковића, жупана Радоја Радосалића и Вука Нимичића у Ливно ради 

уступања градова и Жупе Ливно војводи Хрвоју Вукчићу Хрватинићу.
79

 Природно, за 

ову тему од значаја су помени прве двојице, од којих је Вукмир Семковић служио још 

и краља Твртка I Котроманића.
80

 Радоје Радосалић поријеклом је био из старог 

                                                                                                                                          
Semchouich, на основу писма краља и војводе подигли новац за могориш. М. Динић, Дубро-

вачки трибути, 220.  
76

 У писму се између осталог саопштава: Примили смо писмо твоје љубави и разумјели шта си 

нам писао о Турчину који нам долази. На томе захваљујемо кнезу Павлу као срдачном и старом 

добром пријатељу, а и теби као драгом пријатељу, јер сте нам на то указали. М. Пуцић, 

Споменици српски, 24; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 477; А. Смиљаинић, Дубровачко 

писмо жупану Озрену, ГПБ 5 (2012), 35; И. Божић, Дубровник и Турска у XIV и XV веку, Београд 

1952, 20.  
77

 Натпис гласи: Ва име Божје, а се лежи Озрин Копијевић, жупан кнеза Павла. Се писа дијак 

Милосалић Баројевић. Смрти не поисках навиден краљевства босанскога и господства србског 

за мога господина службу. Бодоше ме и сјекоше ме и стјераше, и тои смрти не допадох и 

умрих на рошдество Христово и господин ме војевода окрили и укопа и побиљежи. M. Vego, 

Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine IV, Sarajevo 1970, 35; Г. Томовић, 

Морфологија ћириличких натписа на Балкану, Београд, 1974, 102; О времену његове смрти 

видјети рад: А. Смиљанић, Кад је умро Озрен Копијевић, Гласник Удружења архивских 

радника Републике Српске 4 (2012), 103–108. 
78

 Радич Озрисаљић (Копијевић) први пут се јавља 1424. као цариник војводе Радослава 

Павловића. У неколико докумената забиљежен је као дворски кнез. Умро је између 1461. и 

1467, када се његова жена Стоисава помиње као удовица. О његовој активности више видјети 

у: P. Živković, Radič Ozrisaljić, trgovac i diplomata na dvoru porodice Pavlovića, Prilozi Instituta za 

istoriju u Sarajevu 13 (1977), 301–321; С. Рудић, Властела илирског грбовника, 163. Будући да се 

он ни у једном извору не означава као жупан, о њему се неће више говорити у овом раду. 
79

 Поред спровођења тог правног чина, они су тамо морали наћи људе који ће се заклети за 

границе те области. F. Miklosich, Monumenta Serbica, 247–250; Ст. Новаковић, Законски 

споменици, 321–322; А. Соловјев, Одабрани споменици, 186–188. 
80

 О томе свједочи повеља краља Дабише од 17. маја 1395, којом је потврдио Тврткову даров-

ницу браћи Семковић. На основу тога сазнајемо да је он конфисковао земљу немирних власте-

личића из области Длмна и поклонио је у баштину браћи Семковић – Вукмиру, Твртку и Стје-

пану. У овој повељи потенцира се вјерна служба Вукмира и његове браће у борби против Тура-

ка не штедећи своје главе за нас. F. Miklosich, Monumenta Serbica, 226–227; Ст. Новаковић, За-

конски споменици, 318–319; К. Јиречек, Историја Срба II, 135, 285; В. Ћоровић, Хисторија 

Босне, 333, 349; М. Благојевић, Тепчије у средњовековној Србији, Босни и Хрватској, ИГ 1–2 

(1976), 35. 
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лепеничког жупанског рода.
81

 Први пут жупан Радоје јавља се као свједок у повељи 

краља Стефана Дабише из јула 1392, да би у повељи из средине маја 1395. био 

забиљежен као пристав од двора.
82

 Послије ливањске мисије Радоје је напредовао у 

служби те се у повељама из 1404. и 1405. наводи као кнез.
83

 Након 1405. добио је 

титулу великог кнеза босанског од краља Твртка II, а коју је носио до краја живота.
84

 

Сачуван је и његов надгробни натпис у Забрђу код Кисељака, који указује на 

баштинске посједе Радосалића.
85

 

Као посланик војводе Радича Санковића, жупан Дабиша Гојаковић је 29. маја 

1402. примио могориш за свог господара у Дубровнику. Постоји могућност да је 

Дабиша обављао сличну мисију и у октобру исте године.
86

 У служби истог господара 

биљежи се мисија жупана Дабижива Чихорића 22. октобра 1402. у Дубровнику.
87

 И 

војвода Сандаљ Хранић Косача имао је своје жупане које је по потреби користио у 

дипломатским мисијама. Први по имену познати био је Толиша, који се први пут јавља 

почетком октобра 1405, када је молио Дубровчане да га приме у свој град у случају 

напада угарске војске, што су они прихватили.
88

 Као Сандаљев посланик, жупан 

Толиша добио је у Дубровнику 29. јуна 1406. године 120 перпера на име могориша за 

претходне двије године.
89

 Међутим, када је у новембру исте године долазио у 

Дубровник по могориш, није му исплаћен јер није носио Сандаљев вјеровни лист.
90

 

                                                 
81

 Стриц му је био познати жупан Бранко Прибинић, а отац Радосав Прибинић, који је као 

свједок, без навођења титуле, забиљежен у повељама 1378. и 1395. P. Anđelić, Studije, 69. 
82

 Повељом која је издата у Лушцима, у Доњим Крајима, краљ је потврдио повеље својих 

претходника о трговини. Жупан Радоје Радосалић налази се на 12. мјесту у навођењу свједока. 

F. Miklosich, Monumenta Serbica, 222, 226–227; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 174;  
83

 P. Anđelić, Studije, 69; М. Благојевић, Велики кнез и земаљски кнез, 314. 
84

 М. Благојевић, Велики кнез и земаљски кнез, 314. 
85

 Натпис гласи: Се зламеније кнеза Радоја великога кнеза босанскога, а постави је син његов 

кнез Радич з божјом помоћи и својих вјерних, а с ином ниједном другом помоћи, осим својом. Г. 

Томовић, Морфологија, 100; P. Anđelić, Studije, 70; М. Благојевић, Велики кнез и земаљски кнез, 

315. 
86

 Наиме, 4. октобра Радич је примио могориш за ту годину, што је учињено преко његових 

људи: Zupan Dalisiuus et Radoslaus Bxodolglianin, nuntii et ambassiatores voyvode Radiçii 

Semchouich подижу могориш за ту годину. М. Динић, Дубровачки трибути, 220; Могуће да се 

иза овога Zupan Dalisiuus крије жупан Дабиша Гојаковић. 
87

 У различитим исправама канцеларије тог дана се на једном мјесту наводи Zupan Dabisivus et 

Radoslaus nunti et ambassiatores voyvode Radiçii Sanchovich, али нажалост није позната сврха 

њиховог доласка у град подно Срђа. Div. Canc. XXXIV, 172. 
88

 Дубровачко писмо упућено 3. октобра између осталог садржи: Разумјели смо шта си нам 

писао, ако ти буде која невоља од угарске војске, можеш слободно доћи и поћи у наше мјесто, 

а како си рад то чути од нас, ево ти отписујемо ... а Дубровник је мјесто слободно за свакога, 

а посебно за људе војводе Сандаља, јер га међу другима сматрамо многољубљеним и срдачним 

пријатељем. М. Пуцић, Споменици српски, 65; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 520–521; А. 

Смиљанић, Дубровачко писмо жупану Толиши, ГПБ 5 (2012) 51; F. Šišić, Vojvoda Hrvoje Vukčić 

Hrvatinić i njegovo doba, Zagreb 1902, 195; В. Ћоровић, Хисторија Босне, 393. 
89

 М. Динић, Дубровачки трибути, 220; E. Kurtović, Veliki vojvoda bosanski Sandalj Hranić 

Kosača, Sarajevo 2009, 372. 
90

 Зато су писали војводи Сандаљу да му не могу дати могориш, јер нам од ваше љубави за то 

лист не донесе, и зато пошаљите када вам буде драго да га узму. Очито да је Толиша могориш 

тражио усмено, што је за Дубровчане било неприхватљиво. Због тога су му они дали формулар 
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Толиша се посљедњи пут јавља 8. јуна 1408, али то није било повезано са било каквом 

дипломатском мисијом.
91

 

У исто вријеме жупан Богчин Корјенић, који је управљао Жупом Врм и градом 

Клобуком, повремено је ангажован у Сандаљевим дипломатским акцијама. Први пут 

се помиње 6. августа 1399, када су никшићки Власи тужили Богчина Корјенића 

госпођи Јелени због тога што им је наплаћивао царину на Љутој.
92

 За ову тему много 

су значајнијa његова друга два помена, и то 5. августа 1409. и 11. новембра 1412, када 

у улози Сандаљевог слуге доноси писма свога господара у Дубровник. На основу 

текстова тих писама види се да он није био обични курир, већ и да је говорио пред 

Дубровчанима у име свога господара.
93

 Његов син био је Радослав Богчиновић, који се 

као посланик војводе Сандаља појављује само у вријеме Конавоског рата, али како се 

не биљежи с титулом жупана, његова активност неће бити предмет истраживања у 

овом раду.
94

 

Занимљива личност за ово истраживање свакако јесте Радашин Брајковић, јер 

је једини жупан за кога би се могло рећи да је био искључиво гласник и посланик свог 

господара, краља Твртка II Твртковића. Као дворски властелин помиње се двапут, 

једном у првом периоду Тврткове владавине (1404–1409), а други пут у другој његовој 

владавини (1420–1443).
95

 

Толиша и Богчин нису били једини жупани у дипломатској служби војводе 

Сандаља. Њихов савременик био је жупан Богета Руђић, који је више пута у току 1411. 

                                                                                                                                          
да би се исплата обавила на одговарајући начин. М. Пуцић, Споменици српски I, 82; Љ. 

Стојановић, Повеље и писма I–1, 271; М. Динић, Дубровачки трибути, 220; E. Kurtović, Sandalj, 

372–373. 
91

 Тада је забиљежен као гарант у једној расправи вођеној у цркви Светог Николе de Campo у 

Дубровнику. К. Јиречек, Историја Срба II, 141, нап. 111. 
92

 У питању је била Јелена Црнојевић, прва Сандаљева жена. М. Пуцић, Споменици српски, 22–

23; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 257; С. Рудић, Властела илирског грбовника, 191. 
93

 У првом писму радило се о више ствари: Сандаљевој срџби ако су истините ријечи које су 

они ширили против њега, друго, о апулијским галијама које су чиниле штету Дубровчанима, и 

треће, о архиђакону кога је послао у Апулију у сасвим другачијој мисији него што су сматрали 

Дубровчани. Друга мисија била је знатно успјешнија будући да су власти Републике дозволиле 

да из њиховог града извезе намирница и оружја колико жели, наравно у Сандаљево име. М. 

Пуцић, Споменици српски, 97–98, 114–115; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 276–277, 285–

286; М. Ивановић, Прилози за историју царина у средњовековним српским државама, 

Споменик САН 97 (1948), 45; С. Рудић, Властела илирског грбовника, 192; E. Kurtović, Sandalj, 

177. 
94

 Први пут се помиње почетком маја 1430, када је био упућен на двор војводе Радослава да 

пренесе Сандаљеве протесте због почињања рата против Дубровника. Други пут се биљежи у 

септембру исте године, када је с турским послаником Караџом и једним послаником Павловића 

дошао у Дубровник. Радослав је тада потврдио ријечи Дубровчана, чиме је знатно утицао на 

Караџину одлуку о кривици за рат. Уз то, судећи према извјештају дубровачког поклисара Бен-

ка Гундулића, требао је утицати на турског емисара да са њим на Порту крену и двојица Дуб-

ровчана. Радослав се јавља још једном, и то јула 1431, када је долазио у Дубровник у непоз-

натој мисији за војводу Сандаља. Ć. Truhelka, Konavoski rat (1430–1433), GZM 29 (1917), 175, 

178. 
95

 У првом јављању Дубровчани га титулишу са nobiles vir. P. Živković, Utjecaj primorskih gra-

dova na ekonomsko-socijalne promjene u bosanskom društvu u 14. i 15. stoljeću (Pojava građanske 

klase i novog plemstva), Tuzla 1986, 33, 177. 
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долазио у Дубровник ради подизања дуката за свог господара.
96

 Сљедећи пут се јавља 

23. октобра исте године, када су Дубровчани писали Сандаљу како је са његовим 

листом дошао жупан Богета, те да је донио дукате, које је потом дао Бенетку и Тудору 

Бавжелићима.
97

 Након тога жупан Богета више се не биљежи у Сандаљевим дипломат-

ским акцијама, али је зато био активан након продаје Конавала, када је био на челу 

устанка незадовољног локалног становништва.
98

 

У исто вријеме у служби породице Павловића, тачније кнеза и војводе Петра, 

биљежи се жупан Ђурађ, који је предводио војску ове великашке породице у прољеће 

1416, када су пустошили области војводе Сандаља.
99

 Ђурђева улога у дипломатији 

није била толико значајна, али треба истаћи његову преписку с Дубровчанима у којој 

је отворено пријетио стонском кнезу оружаном акцијом ако не пусти неке његове 

људе. Природно да је такав став наишао на дубровачку осуду, што је видљиво из 

њиховог писма упућеног кнезу Петру 23. марта 1416. године.
100

 У другим дипломат-

ским акцијама не помиње се више име жупана Ђурђа, који је ускоро погинуо, о чему 

свједочи надгробни натпис из Крушева код Стоца.
101

  

                                                 
96

 Први пут то је било 26. јуна 1411, када му је друштво правио кнез Вукац Вардић. Њих дво-

јица су подигли дио поклада војводе Сандаља, његове жене Катарине и пунице банице Анке. У 

питању је био тзв. осми лист у том послу. К. Јиречек, Споменици српски, 57–59; Љ. Стојановић, 

Повеље и писма I–1, 351–352; Б. Храбак, Јадран у политичким и економским настојањима 

Сандаља Хранића и Степана Вукчића Косаче, Зборник радова: Српска проза данас, Косаче – 

оснивачи Херцеговине, Билећа–Гацко, Београд 2002, 410. 
97

 Дубровчани су у писму истицали како је Богета пошад од кнеза, те је Бенетку дао дукате, а 

Тудроју динаре. М. Пуцић, Споменици српски, 108; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 282. 
98

 Као вође устанка уз Богету помињу се и три његова брата, као и Вукашин Богојевић, Богдан 

и Добрашин Радинковићи. Дубровчани су брзо реаговали, те су већ 24. јула одлучили да се 

против побуњеника пошаље 800 људи и 12 бродова. Сукоб је избјегнут захваљујући компроми-

су, према којем су три најмоћније властеоске породице у Конавлима остале под Сандаљевом 

влашћу, док су остали положили заклетву Републици. Р. Грујић, Конавли, 24–25. 
99

 У августу претходне године Сандаљ и краљ Остоја организовали су убиство кнеза Павла, те 

је ово био осветнички поход у којем су Павловићи имали и турску помоћ. Поред жупана Ђурђа, 

као један од вођа те војске помиње се и Стјепан Милорадовић. А. Ивић, Радослав Павловић, ве-

лики војвода босански, ЛМС 245–246 (Нови Сад 1907), 11; В. Богићевић, Властеоска породица 

Милорадовића – Храбрених у Херцеговини, ГЗМ 7 (1952), 141; Đ. Tošić, Vojvoda Petar Pavlović. 

Prilog istoriji Bosne početkom XV vijeka, JIČ 1–2 (2001), 41; Ђ. Тошић, Прилог проучавању Доњих 

Влаха у источној Херцеговини, Зборник за историју БиХ 4 (Београд 2004), 98; В. Ћоровић је по-

гријешио када је пустошење Сливна датирао у јесен 1415. В. Ћоровић, Хисторија Босне, 418. 
100

 Очито је да су Дубровчани од Петра очекивали конкретну акцију, јер у писму истичу: 

Надамо се да је то у вашем незнању и да ћете у томе учинити добру одлуку, те су му послали 

и Ђурђево писмо у коме је између осталог стајало: Ја бих могао много ваших људи заробити и 

свезати када бих тако хтио. Иако сам с Турцима, ја нисам Турчин, али зато сте ви Турци те 

хватате моје људе, који иду у Стон Кутловића. Стога не изненађују ријечи Дубровчана из 

писма упућеног кнезу Петру да у наше вријеме нисмо примили тако груб лист ни од једног 

русашког господина. Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 531; А. Смиљанић, Дубровачко писмо 

кнезу Петру Павловићу и писмо жупана Ђурђа, ГПБ 3 (2010), 140–141; Đ. Tošić, Vojvoda Petar 

Pavlović, 41. Вјероватно су то били војници који су се одвојили од главнине трупа и пљачкали 

на дубровачком земљишту те их је заробио стонски кнез.  
101

 Натпис гласи: А се лежи жупан Јуроје, коино погибе на почтеној служби за свога господи-

на, а побилижи га кнез. Љ. Стојановић, Записи и натписи III, 16; М. Вего је овај натпис недо-

вољно прецизно датирао у вријеме прије 1471. M. Vego, Zbornik I, Sarajevo, 1962, 61; Нешто 
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Након тога настаје тродеценијска пауза у ангажовању особа с титулом жупана 

у дипломатији, а коју је прекинуо Владоје Новаковић, властелин херцега Стјепана из 

Драчевице. Он је током 1445. био у дужој преписци с представницима Дубровачке 

републике око проблема са спорним земљиштем, а постоји могућност да је дошло и до 

неколико састанака са конавоским кнезом како би се исти ријешили. Изгледа да у 

свему томе није било значајнијег успјеха.
102

 Почетком априла сљедеће године биљеже 

се нови преговори између жупана Владоја и конавоског кнеза, чији је предмет била 

спорна граница између Конавала и Драчевице.
103

 Заједно са конавоским кнезом 

Новаковић је у мају 1447. регулисао спор око четири гранична солила.
104

 Да ли због 

тога или каквих других заслуга, од свог господара Стјепана Косаче Владоје је био 

награђен титулом кнеза. Након тога његово име биљежи се обично у преговорима са 

Дубровчанима око расподјеле жита у спорној граничној области, при чему је постизао 

компромисе, те је од власти Републике био чак и награђиван.
105

 

Средњовјековни извори, као и управо саопштени примјери, јасно показују да 

су особе са титулом жупана обављале дипломатске мисије различите природе, од 

обичног подизања поклада па све до сложених преговора којима је требало закључити 

ратно стање и утаначити услове мира. За обављање таквих послова обично су бирани 

жупани који су уживали велико повјерење својих владара или обласних господара, 

које су заслужили својим способностима или дугогодишњом вјерном службом. 

Њихово учешће у посланствима не може се окарактерисати као стална служба или 

професија, већ би се прије рекло да су то биле повремене мисије које су се разликовале 

од случаја до случаја. При томе се не смију занемарити ни они случајеви, истина 

малобројни, у којима су сами жупани носиоци дипломатског процеса, при чему не 

заступају и не преносе ставове својих господара већ искључиво своје, као израз 

властите унутрашње или спољне политике. 

                                                                                                                                          
прецизније датирање је код Ђ. Тошића. По њему, натпис је настао између 1416. и 1420. године. 

Ђ. Тошић, Прилог проучавању Доњих Влаха, 98; Можда би се terminus ante quem могao сузити 

на прве мјесеце 1417, када је Петар од краља Остоје добио титулу војводе, будући да се у нат-

пису помиње Ђурђев господар Петар с титулом кнеза. А. Смиљанић, Кад је умро Озрен Копи-

јевић, 105.  
102

 Први пут жупан Владоје се помиње крајем фебруара 1445, када је упутио писмо Дубров-

чанима са неким непознатим приједлозима везаним за спорну земљу, на шта су они упутили 

свог кнеза из Конавала да се састане са њим. Чини се да ова дипломатска акција није донијела 

ништа ново пошто су Косачини људи покосили и однијели жито, те су власти Републике одлу-

чиле 11. јула исте године да упуте ново писмо Владоју. Сљедећег мјесеца планирали су саста-

нак кнеза и жупана, и то негдје на граници, али су ипак одустали од тога, па су одлучили да му 

пошаљу ново писмо. С. Ћирковић, Херцег Стефан Вукчић Косача и његово доба, Београд, 

1964, 86–87; М. Злоковић, Словенска жупа Драчевица, Бока 1 (Херцег Нови 1969), 69. 
103

 Вјероватно ни тада није било напретка, о чему свједочи узнемиреност жупана Владоја због 

дјелатности дубровачких чиновника који су уништавали незаконито посађене винограде у љето 

исте године. С. Ћирковић, Херцег, 108; М. Злоковић, Драчевица, 69. 
104

 С. Ћирковић, Херцег, 109. 
105

 Будући да је одржавао добре односе с Дубровчанима, они му се обраћају чешће него војводи 

Драчевице Гојку Сладановићу. Априла 1449. Владоје је подигао жито депоновано у Застољу. 

Почетком новембра исте године био је награђен са 50 перпера, јер је помогао рјешавање 

граничног спора. Да је био у одличним односима с Дубровником потврђује и документ из 

априла 1451, када је успио да врати њиховим грађанима ствари опљачкане с краја марта. С. 

Ћирковић, Херцег, 110–111, 121, 153; М. Злоковић, Драчевица, 70. 
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У дипломатској служби владара и обласних господара најраширенија титула 

била је кнежевска. У том погледу особе са титулом жупана знатно су заостајале, 

посебно како је вријеме одмицало. И док се у XIII, XIV и прве двије деценије XV 

вијека ова разлика не примјећује превише и постоји извјесна равнотежа, након тога 

жупана готово да и нема у дипломатији, што се може објаснити извјесном деграда-

цијом титуле жупана, али и огромној заступљености титуле кнеза. У посљедњем 

периоду постојања наших средњовјековних држава, дакле уочи пада под турску власт 

и у вријеме борби против освајача, уочљива је појава све чешћег ангажовања војвода у 

дипломатији, што је раније била ријеткост. Природно да је и то утицало на 

истискивање жупана из дипломатског процеса, њихову коначну деградацију изражену 

кроз функцију локалних органа власти са ограниченим ингеренцијама и њихов скори 

нестанак с историјске позорнице. 

 

 

Arandjel Smiljanic 

 

Zupans (Heads of Tribal State) in Diplomacy 

 

Summary 

 

In diplomatic life of medieval Bosnia and Serbia zupans participated in two different 

ways: directly, as independent political entities, and indirectly, as emissaries of a ruler or 

regional rulers. In the first case, they were the ones who participated in the negotiations in 

order to achieve their political interests, while in the second they went on various missions in 

order to defend interests of their seniors. The first by name known zupan engaged in diplo-

macy was Nevdal, who in September 1186 led negotiations with Dubrovnik about ending the 

war and signing the peace agreement. The last holder of this title in a similar activity was 

Vladoje Novakovic, who as a man of Herceg Stjepan Vukcic Kosaca, was mentioned several 

times in the middle of XV century and in negotiations with the Dubrovnik princes about re-

solving border disputes. Meanwhile, the historical sources recorded participation of more 

zupans in diplomatic life, some of who were Mladen, Poznan Purcic, Sanko Miltenovic and 

Bogcin Korjenic. Their and other zupans' activities showed that they were used in missions 

of different nature: from just shrove tide to complex negotiations which should have con-

cluded war and arranged peace terms. Thus rulers or regional rulers chose for these activities 

zupans in whom they had great confidence, earned with their abilities and long faithful ser-

vice. Their participation in missions cannot be characterized as an ongoing service or a pro-

fession, but rather temporary missions which varied from case to case. Over time, the num-

ber of zupans in diplomacy decreased, which can be explained by the degradation of this ti-

tle, as well as prevalence of prince and duke titles. At the end of the Middle Ages zupans had 

no longer participation in diplomatic life, because they were completely degraded and re-

duced to the function of local authority with limited powers. 
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ТЕРМИНОЛОГИЈА И ХИЈЕРАРХИЈА 

СРПСКИХ ОБЛАСНИХ ГОСПОДАРА 

У ЋИРИЛИЧКИМ ДОКУМЕНТИМА (1389–1402) 
 

 

Aпстракт: На Косову пољу се 1389. године десила судбоносна битка за 

српски народ, у којој је кнез Лазар на мученички начин изгубио живот. Дјелимично 

успостављена концепција нове државности грађена око кнеза Лазара била је разбијена. 

Започета је нова фаза српске државности. Моћ и претензије које испољава Вук 

Бранковић представљају велику политичку снагу која је, у периоду послије Косовске 

битке, стајала насупрот политици коју је водила кућа Лазаревића. Нови развој 

политичке ситуације након 1389. осјетио се и у промјени терминологије и хијерархије 

српских обласних господара у документима насталим из сарадње са Дубровачком 

републиком и светогорским манастирима. 

 

Кључне ријечи: кнез Лазар, Вук Бранковић, Стефан Лазаревић, кнегиња 

Милица, Дубровник, Хиландар, повеље, писма, потврда привилегија. 

 

 

Одувијек су српске земље и Дубровачка општина биле упућене једна на другу 

и одржавале тијесну сарадњу. У присним односима и једна и друга страна налазиле су 

своје интересе. Често су ти односи били пријатељски, али су, не тако ријетко, двије 

државе долазиле и у сукоб. Свака промјена у понашању може вјерно да се прати кроз 

поуздану дипломатичку грађу. Дубровчани, познати по обазривости, склоности да 

поштују оно за што су увјерени да је легално, у својим поступцима нису радили 

омашке. Њихова обавјештења нису резултат случајности, немарности или необа-

вијештености. Пажљиво су пратили пулс времена и све вјерно биљежили у својим 

документима. Република Св. Влаха никада није прерано иступала и слала своја 

посланства. Зато можемо да поклонимо пуно повјерење подацима које налазимо у 

дубровачким дипломатичким списима. 

Склапањем уговора с владарима српске државе обезбјеђивали су за себе 

привилегије у српским земљама и регулисали међусобне односе.
1
 Пракса склапања 

уговора са српским владарима устаљена је још за вријеме владавине династије 

Немањића и није било разлога да се не настави у истом правцу. Уговорни односи су 

обнављани приликом сваке смјене на пријестолу на тај начин што је српски владар 

издавао повељу Дубровнику с гаранцијом слободног кретања и имовинске 

безбједности трговаца као и рјешавање спорова, док би Дубровник, са своје стране, 

исплаћивао трибут од 2.000 перпера годишње (српски или светодмитарски доходак).
2
 

Са пропашћу Српског царства 1371. и осамостаљивањем великог броја обласних 

                                                 
1
 М. Динић, Дубровачки трибути, Глас СКА 168, Београд 1935, 224–239. 

2
 М. Динић, Дубровачки трибути, 224–239. 
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господара Дубровчани су се нашли у дилеми с ким наставити склапање уговора и коме 

на тај начин одати признање као врховном господару расцјепканих српских земаља. 

Кроз ословљавање српских владара или обласних господара у дипломатичкој грађи 

може се јасно схватити њихов положај у међународним односима али и у властитим 

земљама. 

У односу на Дубровник кнез Лазар се тек почетком 1387. нашао у улози 

настављача немањићких државних традиција. Потврда привилегије Дубровчанима 

остварена је свечаном Лазаревом повељом 9. јануара 1389. у Крушевцу.
3
 Само 

једанаест дана након добијања привилегија од кнеза Лазара, отишли су Вуку Бранко-

вићу у Приштину и од њега добили врло сличан документ.
4
 На почетку повеље изо-

стала је уобичајена господарска интитулација Вука Бранковића, те се он представља 

без титуле. У издатој исправи он за себе каже да је По милости Божијој Вук 

Бранковић.
5
 Титулa господин је изостављена, што не представља случајност, и она се 

помиње само на крају текста, када писар каже да је писао повељу по наређењу 

господина Вука.
6
 Вук Бранковић у својој исправи није именовао таста, већ га је навео 

као господина ми кнеза. Епитет господин, придодат уз титулу кнеза, упућује на 

уважавање државно-политичког примата кнеза Лазара, али и поштовање својствено 

породичном старјешинству. Из указаног првенства може се закључити да су и Дубров-

ник и Вук признавали првенство кнезу Лазару у државном и породичном смислу.
7
 

Вук Бранковић је имао срећу да преживи српско страдање на Косову и 

отворену прилику да покуша да изгради нови вид државности који би се окупљао око 

њега. Нови курс који ће заузети огледа се у његовом ставу према насљедницима кнеза 

Лазара: кнегињи Милици и њеним синовима, кнезу Стефану и Вуку Лазаревићу. У 

данима послије Косова Вук није признао Лазаревићима право на насљеђе немањићког 

суверенитета. Одмах је заузео став супротан ономе за који су се залагали Лазаревићи, 

са ослонцем на црквене врхове и сабор. Потпуно се осамосталио у својој области и 

развио живу дјелатност у сфери владарске идеологије.
8
 Стечена самосталност дошла је 

до изражаја и у његовој титулатури. У прољеће 1390. Вук је кратком исправом 

потврдио Дубровчанима све што пише у повељи коју је издао 1387.
9
 Одмах се уочава 

разлика у титулатури у односу на исправу из 1387. Из наведене титулатуре јасно се 

види да је он господин, односно самостални владар, по вољи и милости Христовој.
10

 

Он се сада појављује са титулом господин јер кнез Лазар више није у животу и 

                                                 
3
 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, Београд 1988, 121–123; F. Miklosich, 

Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii, Vienna 1858, 205–207. 
4
 Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма I–1, Београд 1929, 136–139; F. Miklosich, 

Monumenta Serbica, 207–209; Т. Суботин – М. Шуица, Повеља Вука Бранковића Дубровнику 

(1387, јануар 20), ССА 9, Београд 2010, 99–109. 
5
 М. Благојевић, О издаји или невери Вука Бранковића, ЗМС за историју, (79–80), Београд 2009, 

7–41; М. Благојевић, Јединство и подвојеност српских земаља пре битке на Косову, Немањићи 

и Лазаревићи и српска средњовековна државност, Београд 2004, 277–303; М. Благојевић, 

"Владаније" кнеза Лазара у Приморју, Немањићи и Лазаревићи, 315–335. 
6
 М. Благојевић, О издаји или невери Вука Бранковића, 7–41. 

7
 М. Шуица, Однос кнеза Лазара и Вука Бранковића у светлу дубровачких исправа из 1387. 

године, ССА 9, Београд 2010, 217–232. 
8
 И. Божић, Неверство Вука Бранковића, О кнезу Лазару, Београд 1975, 223–240. 

9
 F. Miklosich, Monumenta Serbica, 215–217. 

10
 F. Miklosich, Monumenta Serbica, 231.  
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Дубровчани сада њему исказују поштовање и првенство у односу на чланове Лазареве 

породице.
11

 Занимљиво је примијетити да су дубровачка вијећа у својим одлукама од 

прољећа 1390. до јесени 1392. обично титулисали Вука са господин Вук, што раније 

нису чинили. Наведена титулатура без сумње показује да је у Дубровнику сматран за 

самосталног владара, што није био случај док је кнез Лазар био у животу.
12

 Дубровач-

ке власти исказују му још већу почаст у писмима на српском језику, па му се редовно 

обраћају као славном и велможном господину Вуку Бранковићу, а понекад уз напомену 

да држи земљу српску.
13

 Још једна потврда присних односа између Дубровника и Вука 

Бранковића је тренутак када су Турци харали по Вуковој области а он, у прољеће 1390, 

за себе, своју породицу и благо тражио склониште у Дубровнику.
14

 

Став Дубровчана према господарима одређене земље доста је вјерно 

одражавао стање у њој. Почетком октобра кнегиња Милица је послала свог изасланика 

у Дубровник да затражи азил. Дубровачке власти изразиле су спремност да прихвате 

кнегињу Милицу, њену имовину и пратњу. До склањања у Дубровник није дошло, јер 

је први сусрет с Бајазитом донио охрабрење. Губитак суверенитета и незавидан поло-

жај били су познати и Дубровнику и зато у раздобљу од 1389. до 1395. Дубровчани 

нису ни тражили од Лазаревића да се обнови стари уговор о трговини, док су од Вука 

тражили да се поново потврди. Дубровчани се скромно обраћају кнегињи Милици 

само као почтеној госпођи, а кнезу Стефану као славном и велможном господину. 

Понекад употребљавају израз многопочтени господин или многопочтена госпођа, али 

такав начин ословљавања не мијења битно суштину.
15

 У исто вријеме Вука Бранко-

вића редовно ословљавају славним и велможним господином.
16

 Разлика у начину титу-

лисања је очигледна и она указује на разлике у међународном угледу једне и друге 

владарске куће. Стање се почело мијењати у корист Лазаревића у другој половини 

1395.
17

 

Прекид Лазаревог дјела може се пратити и кроз призму односа између Вука, 

Лазаревића и хиландараца. Односи између Лазаревића и хиландараца били су у 

прекиду, а тај прекид био је у непосредној вези са затегнутим односима Лазаревића и 

Бранковића. Хиландарци су били на Вуковој страни. Томе је вјероватно допринио 

Вуков брат Радоња, који је најприје као монах Роман на Светој Гори а затим као 

великосхимник Герасим, развијао запажену дјелатност.
18

 Као и његови преци, и Вук је 

са својим братом развијао широку дјелатност даривања Хиландара и других 

светогорских манастира. Хиландарци су га признавали као свог ктитора. Сходно томе, 

повељом од 21. новембра 1392. Вук се обавезује да ће плаћати данак Турцима умјесто 

                                                 
11

 М. Благојевић, О издаји или невери Вука Бранковића, 7–41. 
12

 Исто 
13

 Исто; Љ. Стојановић, Повеље и писма, I–1, 142–145. 
14

 Љ. Стојановић, Повеље и писма, I–1, 120–123. 
15

 М. Благојевић, Савладарство у српским земљама после смрти цара Уроша, Немањићи и 

Лазаревићи, 355–391; М. Благојевић, Стефан Лазаревић и суверенитет српске државе, 

Немањићи и Лазаревићи, 408–417. 
16

 Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 142–145; М. Благојевић, Стефан Лазаревић и суверени-

тет српске државе, Немањићи и Лазаревићи, 408–417. 
17

 И. Божић, Неверство Вука Бранковића, О кнезу Лазару, 223–240. 
18

 Исто 
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Хиландара.
19

 У овој повељи наилазимо на исту интитулацију као и у повељи која је 

издата 1390, односно Вук се ословљава као господин, дакле самостални владар.
20

 Том 

повељом из 1392. Вук јасно изражава ширину својих политичких претензија. Потпису-

је се као благовјерни Вук Бранковић господар Срба и Подунавја. Није безначајно 

навођење Подунавја, које је сачињавало област Лазаревића, чиме Вук прелази преко 

Лазаревића.
21

 И Лазаревићи су имали извјесна ктиторска права према Хиландару, али 

нису одржавали никакве везе. Оних 100 литара сребра, које је кнез Лазар одредио 

Хиландару као годишњу помоћ, нису никако ни давали. Исплату ће наставити тек 

1405, када се и политичке прилике за Стефана Лазаревића видно побољшавају. 

Велики губитак за Лазаревиће и земљу била је погибија кнеза Лазара. Његов 

легитимни насљедник и најстарији син имао је 12 година, док је Стефанов брат Вук 

био још млађи, па је вођење државних послова и врховну власт у држави преузела 

њихова мајка Милица. Боље рјешење се није могло наћи, поготово што се касније 

показало да је кнегиња Милица и способан државник.
22

 Стефан Лазаревић је од првог 

тренутка када је формално дошао на власт стекао савладара који је неколико година 

владао умјесто њега. Овакво рјешење било је у складу са старим српским обичајима. 

Нови државни сабор 1390/91, за избор патријарха Данила, сазивају искључиво 

насљедници кнеза Лазара.
23

 Сазивање државног сабора пружа несумњив доказ да 

легитимна права Стефана Лазаревића није било могуће оспорити на подручју српских 

земаља. Лазаревићи су веома много држали до тога да се покажу као највјернији 

чувари обичаја Немањића. По угледу на свете српске краљеве, цара Стефана и кнеза 

Лазара, и Стефан Лазаревић је створио милост Хиландару, што је издавањем 

хрисовуље 1392. и утврдио.
24

 Ову повељу Стефан Лазаревић није самостално издао. 

Повељу су издала сва три насљедника кнеза Лазара (кнегиња Милица, кнез Стефан и 

брат Вук), али је врло јасно назначено да је легитимни владар и пуноправни 

насљедник кнеза Лазара Стефан, који још увијек не влада самостално. То је видљиво у 

самој повељи када се каже ... у Христу Богу православни господар Срба, Посавине и 

подунавских земаља кнез Стефан са побожном мојом мајком кнегињом Милицом и са 

много вољеним својим братом Вуком.
25

 

У том својству кнегиња Милица је Стефана представљала и Дубровчанима, а 

вјероватно и другим сусједима. Количина сачуване преписке између кнегиње Милице 

и Дубровника до 1395. је оскудна – једно писмо из 1391, датовано у издању 1392. и 

                                                 
19

 F. Miklosich, Monumenta Serbica, 222–224; С. Бојанин, Повеља Вука Бранковића којом ослоба-

ђа манастир Хиландар плаћања "Турског данка" 1392, новембар 21., ССА 9, Београд 2010, 147–

158. 
20

 Исто 
21

 Исто  
22

 М. Благојевић, Савладарство у српским земљама после смрти цара Уроша, Немањићи и Ла-

заревићи, 355–391; М. Пурковић, Кнез и деспот Стефан Лазаревић, Београд 1978, 17–18. 
23

 Право сазивања сабора прелази искључиво на најстаријег сина кнеза Лазара. То право му је 

омогућио Лазар још 1375. и 1379. године, када је и он сам сазивао сабор за избор новог патри-

јарха. Погледати: М. Благојевић, О издаји или невери Вука Бранковића, 7–41; Д. Богдановић, 

Измирење српске и византијске цркве, О кнезу Лазару, Београд 1975, 81–91. 
24

 F. Miklosich, Monumenta Serbica, 568–569; А. Младеновић, Повеље и писма деспота 

Стефана, Београд 2007, 155–162. 
25

 А. Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана, 155–162. 
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писмо из 1395. године.
26

 Главна личност у Србији тог времена је Вук Бранковић. Из 

периода од 1395. до 1423. позната је преписка из већине година.
27

 Прије 6. августа 

1392. упућено је једно писмо у Дубровник од кнегиње Милице и од кнеза Стефана.
28

 

Стављено је до знања ко влада и ко је законити насљедник кнеза Лазара. Дубровчани 

ће послије у својим писмима најприје да се обраћају кнегињи Милици а потом 

Стефану, што показује да су били упознати са правим стањем.
29

 У својим записницима 

помињали су само кнегињу Милицу, остављајући име кнеза Стефана само за званичне 

дописе. 

Када је Стефан Лазаревић 1393. постао пунољетан, по тадашњим обичајима и 

формално је требало да почне самостално владати. Кнегиња Милица се замонашила, 

па је као монахиња Јевгенија требало да препусти сву власт легитимном владару. У 

стварности се тако нешто није догодило. Монахиња је и даље била веома активна у 

вођењу државних послова, а задржала је и видан удио у власти. Када је Стефан постао 

пунољетан, патријарх Данило га по црквеном обреду уводи у владарско достојанство 

великог кнеза, самодршца и господина, односно владара Србљем.
30

 Послије пунољет-

ства кнеза Стефана кнегиња Милица је и даље иступала као прави владар и према 

сусједима и према светогорским манастирима. Када је 1395. требало ослободити посје-

де Лавре Св. Атанасија у Петрушкој области од уобичајених обавеза, у интитулацији 

повеље стоји да то чини монахиња Јевгенија.
31

 У повељи се каже да област ослобађају 

од обавеза монахиња Јевгенија заједно са православним сином господар(ом) кнез(ом) 

Стефаном и веома вољеним његовим братом Вуком. Наведеном терминологијом 

истакнута је јасна разлика између легитимног владара и његовог брата, али и поред 

тога легитимни владар не издаје самостално повељу. Кнез Стефан потписује повељу, 

али манастирске посједе ослобађају од уобичајених обавеза сва три насљедника кнеза 

Лазара.
32

 Исти случај је и са повељом од 8. јуна 1395, којом монахиња Јевгенија са 

синовима кнезом Стефаном и Вуком дарује манастир Св. Пантелејмона на Светој 

Гори, а све то потврђује патријарх српски Данило. Повељу је и у овом случају 

потписао само благоверни кнез Стефан, али се не прећуткује право стање, односно све 

троје насљедника дарује манастир иако је повељу потписао само кнез Стефан.
33

 

Политички положај Лазаревића у наредне двије године се побољшао у односу 

на претходни период. У то вријеме десила се 1396. политичка, а 1397. и физичка 

ликвидација најизразитијег опонента политике Лазаревића – Вука Бранковића. Кнез 

Стефан је добио од Бајазита посједе Вука Бранковића и на тај начин увећао 

територијалну и политичку моћ. Међутим, у свим државним, унутрашњим и 

спољнополитичким односима снажна личност кнегиње Милице и даље ће имати 

                                                 
26

 С. Ћирковић, Повеље и писма Стефана Лазаревића (поводом књиге: Александра Младе-

новића, Повеље и писма деспота Стефана), ССА 7, Београд 2008, 231–242. 
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Лазаревићи, 355–391. 
30
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31

 А. Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана, 223–228. 
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значајну улогу. Иако је кнез Стефан Лазаревић легитимни насљедник свога оца, што је 

кнегиња Милица увијек и истицала, он неће самостално иступати. Његова политика 

добиће нови вид савладарства у личности његовог брата господина Вука. 

Потврда да су моћ и углед монахиње Јевгеније непрекидно расли до 1399, како 

у земљи тако и у иностранству, јесте једна молба светогорских монаха Лавре Св. 

Атанасија, коју је кнегиња Милица успјешно ријешила. Монаси су замолили кнегињу 

да им врати неко земљиште у Паракиновом Броду, које је нехотице поклонила некоме 

другом. Поводом тога кнегиња Милица је издала посебну повељу 1. августа 1398. у 

манастиру Жупањевцу.
34

 Садржина ове исправе је занимљива јер се у њој ниједном 

ријечју не помињу Миличини синови. Све је ријешила монахиња Јевгенија потпуно 

самостално. Чак и потписује повељу самостално. 

Кнегиња Милица никада није занемаривала интересе свог млађег сина Вука, 

али их није ни претпостављала интересима старијег сина Стефана. Све до 1399. за 

Вука се не каже да је господин,
35

 ни у актима који су изашли из канцеларије 

Лазаревића нити у писмима која су им упућивали сусједи. Од почетка 1399. Вук 

Лазаревић се све чешће помиње као господин, како у јавним исправама тако и у 

другим писаним споменицима. Дефинитивна потврда да је кнез Стефан Лазаревић 

добио новог савладара је обавјештење у хиландарској повељи, која је вјероватно 

издата у првој половини 1402. или чак можда и нешто раније. Тачније, повеља је била 

издата пиргу Св. Василија.
36

 Интитулација је уобичајена, као и у другим повељама 

које је до тада издавала кнегиња Милица са својим синовима, али разлика је што у 

овом случају и Стефан и Вук носе титулу господин односно господар, док је раније 

ову титулу носио само Стефан. Када се обрати пажња на потпис, уочиће се да су 

заједно и потписали повељу.
37

 Ово је поуздан доказ да је Вук Лазаревић у то вријеме 

био савладар свога брата, па је и статус господина разумљив. Неће се погријешити ако 

се закључи да је Вук Лазаревић постао Стефанов савладар и почетком 1399. У  таквом 

закључку може нам помоћи разрешница рачуна Марину Лебровићу од 30. јануара 

1399. у Крушевцу, коју су издали господарица госпођа Јевђенија, господар кнез 

Стефан и господар Вук.
38

 Нову разрешницу рачуна, издату Мароју Цинцуловићу у 

Приштини 15. марта 1402, потписују господар кнез Стефан, господар Вук и 

господарица Јевђенија.
39

 Издали су је сва три насљедника кнеза Лазара, али је 

редосљед нешто другачији. На основу тога може се закључити да је Вук Лазаревић 

стекао осјетан удио у вођењу државних послова. 

                                                 
34

 А. Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана, 229–235. 
35

 Термин  господин  имао је у средњовјековној Србији одређено значење. Обично је сваки вла-

дар био господин одређене територије и народа, мада је поменути термин могао стајати и само-

стално, без посебне територије. Познато је да су се овако титулисали и Вук Бранковић и 

Константин Драгаш. Ову титулу је понио и Вук Лазаревић 1399. године, мада није у то доба 

уживао статус обласног господара. Можда је на такво титулисање утицало и стицање пуно-

љетства. М. Благојевић, Савладарство у српским земљама после смрти цара Уроша, Нема-

њићи и Лазаревићи, 355–391. 
36

 F. Miklosich, Monumenta Serbica, 264; А. Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана, 

163–173. 
37

 Исто 
38

 А. Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана, 29–30. 
39

 А. Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана, 35–36. 
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Прије него што је Вук Бранковић уклоњен са историјске позорнице 

Дубровчани су почели да се јављају кнезу Стефану Лазаревићу и његовој мајци 

Милици, тачније кири Јевгенији. То је још једна потврда непогрешивог осјећаја за 

вријеме и упућеност у развој политичке ситуације. Писали су им 7. децембра 1395. 

године,
40

 Лазаревићи су могли да одахну. То је било прво писмо послато из 

Дубровника након онога које је 1392. послала кнегиња Милица у Дубровник. Што је 

моћ државе Лазаревића постојала већа, то су и Дубровчани исказивали све веће 

поштовање кнегињи Милици и њеном сину, кнезу Стефану Лазаревићу. Кроз 

обраћање Дубровчана кнегињи и њеном сину, и обрнуто, може се пратити промјена у 

начину титулисања, у коме се рефлектује њихов положај. Како је углед Лазаревића 

временом растао, тако се мијењао и начин ословљавања. Кнегиња Милица је најприје 

била само почтена госпођа, затим свечастива и многопочтена, потом славна и на 

крају славна и велможна госпођа. На сличан начин се исказивало и све веће 

поштовање Стефану Лазаревићу. И он је најприје за Дубровчане био само почтени 

кнез, затим многопочтени и всем почтени, потом славни и на крају славни и велможни 

господин кнез, односно деспот.
41

 У писму од 7. децембра 1395. Дубровчани одговарају 

калуђерици господарици госпођи Јевгенији и кнезу Стефану да ће послати своје људе, 

да ће поштовати старе уговоре, пишу о имовини жупана и др. Писмо је насловљено 

почтеној госпођи и всечастној калуђерици госпођи кири Евгенији и кнезу Стефану.
42

 

Дубровчани у њему кажу да већ дуже вријеме нису могли да им пошаљу посланике јер 

они најбоље знају која су времена усилна била и сметње.
43

 Република Св. Влаха 

наглашава да ће до тада поштовати све одредбе уговора које су имали са кнезом 

Лазаром, што се свакако односи на повељу из 1387.
44

 Могуће да овај податак из писма 

говори да је, вјероватно почетком 1396, издата повеља монахиње Јевгеније са 

синовима којом се потврђују трговачке повластице Дубровчанима, а која није 

сачувана. То се може повезати и са повељом из 1405, у којој се деспот, поред осталог, 

позива и на повељу своје мајке.
45

 

Од 1395. до 1422. године и посљедњег очуваног дубровачког писма, сачувана 

је преписка из већине година. Тако имамо сачувано и писмо од 30. јула 1396, у коме је 

поменут и Стефанов брат Вук. У њему Дубровчани захваљују на обећању да ће пазити 

њихове трговце и моле да се они не прогнају из Новог Брда.
46

 Писмо из 1389. упућено 

је славној и всечастивој госпођи кири Евгенији и многопочтеном кнезу Стефану.
47

 

                                                 
40

 А. Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана, 19–20. 
41

 М. Благојевић, Српска држава у доба Стефана Лазаревића, Зборник радова посвећен шестој 

стогодишњици Косовске битке, Српски народ у другој половини XV века, Београд 1989, 57–68. 
42

 А. Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана, 19–20; С. Ћирковић, Повеље и писма 

Стефана Лазаревића (поводом књиге: Александра Младеновића, Повеље и писма деспота 

Стефана), ССА 7, Београд 2008, 231–242. 
43

 А. Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана, 19–20; С. Ћирковић, Повеље и писма 

Стефана Лазаревића (поводом књиге: Александра Младеновића, Повеље и писма деспота 

Стефана), ССА 7, Београд 2008, 231–242. 
44

 А. Веселиновић, Држава српског деспота, Београд 2006, 15. 
45

 Исто, 15. 
46

 А. Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана, 21. 
47

 А. Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана, 27–28; С. Ћирковић, Повеље и писма 

Стефана Лазаревића (поводом књиге: Александра Младеновића, Повеље и писма деспота 

Стефана), ССА 7, Београд 2008, 231–242. 
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Заједничко обраћање мајци и сину престаје 9. марта 1402, када их Дубровчани моле да 

заповиједе да дужници врате дугове њиховим трговцима. Писмо је стигло на адресу 

славној и велможној госпођи кира Евгенији и многопочтеном кнезу Стефану.
48

 

У складу са даљљим развојем политичке ситуације и стварењем новог вида 

државности, деспотовине, од 1402. Дубровчани почињу да се јављају само деспоту 

Стефану. Његово ословљавање је и даље еволуирало, од славном и велможном 

великом кнезу Стефану од јуна 1402.
49

 приближавајући се титули коју је и сам 

употребљавао: славном и велможном господину деспоту Стефану по милости Божјој 

всеј српској земљи и Подунавију господину.
50

 

 

 

Branka Macinkovic 

 

The Terminology and the Hierarchy of the Serbian Regional Rulers 

in Cyrillic Documents (1389-1402) 

 

Summary 

 

Despite the fact that canonization of Lazar Lazarevic provided legitimacy to the fam-

ily, especially Stefan Lazarevic, their position in the first years after Lazar's death was not 

the safest. Internal political change was reflected on foreign relations. It reflected as a change 

in relations with its neighbors and with the Republic of Dubrovnik, and the Athonite monas-

teries. The frequency of diplomatic activities and the way in which the diplomatic writings 

addressed Vuk Brankovic, after 1389 undoubtedly showed to whom was recognized primacy 

in the Serbian lands. The situation changed with the abolition of Vuk Brankovic from politi-

cal life and his physical disappearance. Then came the first exchange of letters and speeches 

between Lazarevic family and their neighbors. Warming relationship was noticed even in the 

way Princess Milica and her sons were addressed. As the position was improved so evolved 

their titular address in diplomatic documents. That was the case until 1402, another battle 

milestone and obtaining despotic dignity of Stefan Lazarevic, when form of address in vari-

ous diplomatic documents was standardized. 
 

                                                 
48

 А. Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана, 35; С. Ћирковић, Повеље и писма 

Стефана Лазаревића (поводом књиге: Александра Младеновића, Повеље и писма деспота 

Стефана), ССА 7, Београд 2008, 231–242. 
49

 А. Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана, 37–38. 
50

 Исто, 55–56. 
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ПОДМЕТАЊЕ КОЊА ГОСПОДАРУ У НЕВОЉИ: ОПШТА 

МЈЕСТА ИЛИ СТВАРНЕ ИСТОРИЈСКЕ ЧИЊЕНИЦЕ?

 

 

 

Апстракт: На основу литературе, те објављене изворне грађе византијске, 

угарске, турске и српске провенијенције, позабавили смо се у раду улогом коња као 

вјерног господаревог пратиоца, од којег му је у вртлогу бројних освајачких ратова 

често зависило судбоносно "бити или не бити". Посебно нас је занимало како су се у 

свему па, према томе, и у таквим околностима, понашали одувијек повлашћени цареви 

и краљеви, султани и принчеви када би им (од умора и од удараца савладани, разним 

оружјем рањавани и убијани) коњи испод њих мртви падали. И тада су, уз њих 

"верном службом" тијесно везани, њихови пратиоци често сјахивали са свога коња и 

"подмицали" га испод беспомоћног владара "да бекством прибави спас", или да, попут 

храброг и срчаног босанског бана Стјепана II Котроманића, настави да се бори онако 

како је то и доликовало правом владару једне земље. 

 

Кључне ријечи: коњ, коњска опрема, Византија, Михаило VI Кантакузин, 

Нићифор Григора, Лазарет, Угарска, Филип Другет, принц Муса, убиство, рањавање, 

турнири и сахрањивање. 

 

 

Садржај четрдесет осмог члана Душановог законика, према којем се морало: 

"Kþda oumrä vlastäliný, koný dobríi i orou`íe da se daè carou; a svita velika biserna i zlati 

poàsk da ima sÿný mou i da mou carý ne ouzme", навео је у почетку Стојана Новаковића 

да у истом члану види знак "потчињености краљу као врховном господару", а потом, 

ослањајући се на народну традицију, закључи да су коњ и оружје представљали "знак 

старјешинства".
1
 Слично њему, и Тихомир Ђорђевић је, на основу мноштва података 

из народне традиције, у коњу и оружју гледао "друштвени положај и старјешинство",
2
 

док је за Константина Јиречека чин предаје коња и оружја представљао signum domini, 

или су се, пак, насљеднику тога достојанства предавали коњ и оружје, исто онако као 

што је и краљ када је ступао на пријесто примао бојног коња и оружје од свога 

                                                 

 Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије Средњовековне српске земље (XIII–XV век): политички, 

привредни, друштвени и правни процеси (Ев. бр. 177029). 
1
 С. Новаковић, Законик Стефана Душана цара српског 1349. и 1354. године, Београд 1898, 42, 

117; С. Новаковић, Стара српска војска, Београд 1893, 117. Упор. Р. Михаљчић, Коњ, 

Лексикон српског средњег века, Београд 1999, 315. 
2
 Т. Ђорђевић, Природа у веровању и предању нашег народа, I књига, Српски етнографски 

зборник, Одељење друштвених наука, Живот и обичаји народа, САНУ, књ. 32, Београд 1958, 

143. 
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претходника.
3
 Идући трагом оваквог Јиречековог казивања, Иван Божић је уочио 

његов ситни превид у читању поменутог члана Законика, а то је да се "добар коњ и 

оружје има да врати цару" умјесто "da se daè carou" – како стоји у тексту Законика. 

Поведен тиме, Божић је, упоређујући страну и домаћу изворну грађу, овако 

формулисан чин правилно протумачио као насљедну таксу (relivium), коју је вазалов 

насљедник плаћао сениору, те је предајом коња и оружја цару властелин стицао право 

"да наслиједи властелинску баштину".
4
 

 

Сви су у средњем вијеку – почев од царева и краљева, преко њихових вазала, 

па до обичних сељака – настојали да имају што бољег и "наочитијег" коња. Управо су 

зато коњи били драгоцјен поклон којег су владари слали један другоме – попут оних 

"пречудних коња, који су зауздани и украшени златним уздама, сијајући као сунце 

удивљавајући човечански вид", које је угарски краљ Андрија II поклонио рашком 

жупану и краљу Стефану Немањићу,
5
 па да оних "напријед изабраних" и скупоцјених 

коња који су вођени у пратњи деспота, а нису били чак ни јахани и "прекрасних коња 

бугарског цара и силе његове" који су на Велбужду пали у руке Стефана Дечанског.
6
 

Нису били на цијени само угарски и бугарски коњи већ и они из Босне. Средином XV 

вијека босански краљ Стефан Томаш послао је на дар млетачком дужду "четири лијепа 

коња липицанера" (quatro bellisimi cavali), с којима је већ сутрадан избио проблем шта 

и куда с њима. Из разумљивих разлога није било згодно поклоњене коње продати на 

јавној дражби, а још мање да их Сенат задржи за себе. Послије дугих и мучних 

расправа неко се, срећом, сјетио да би их – у складу с оном народном "и вук сит и овце 

на броју" – било најзгодније поклонити војном заповједнику млетачке војске (guberna-

torum nostrorum gentium) на италијанском копну у Бреши (Brescia).
7
 

Коњ, као "понос и дика" свога господара, морао је бити и достојанствено 

опремљен, о чему свједочи пар сребрних "мамуза" (speroni de argento) Витомира, сина 

Стана Прељубовића, заложених у Дубровнику и позлаћени сребрени накит за опрему 

коња (duas pecias exiles de argento ... ad armandum equum) хумског великаша Браноја 

Бранивојевића.
8
 Најгиздавији међу њима био је, вјероватно, онај "војнички (бојни) 

коњ" војводе Сандаља Хранића, око којег је временом избио прави мали "дипломатски 

спор" због тога што га је Косачин слуга Вукан одвео у Дубровник и није га вратио, а 

уз то и проневјерио новчану суму од 600 перпера.
9
 Сандаљ је за свога љубимца 

набавио и тешку "направу коњску": "úzýda prýsine (билав, pectorale) i pohvä ko`ne 

(кускун) srebromý pozlakèno a `valo gvozdeno (ђем!) a na glavä traký svilaný s pútìji 

                                                 
3
 К. Јиречек, Историја Срба II, Београд 1952, 60. 

4
 И. Божић, Коњ добри и оружје (Уз члан 48 Душановог законика), Матица српска, Зборник за 

друштвене науке, 13–14, Нови Сад 1956, 89. Упор. Р. Михаљчић, Коњ, 315. 
5
 М. Јевтић, Култ и коришћење коња у прошлости Срба (Култ и коришћење коња), Зборник 

Историјског музеја Србије, 20, Београд 1983, 13. 
6
 Р. Катић, Сточарство средњовековне Србије, Београд 1978, 36. 

7
 M. Šunjić, Prilozi za istoriju bosansko-venecijanskih odnosa 1420–1463, Historijski zbornik, god. 

XIV, Zagreb 1961, 133. Isti, Bosna i Venecija (XIV–XV st.), Sarajevo 1999, 255. 
8
 К. Јиречек, Историја Срба II, 109, нап. 40. 

9
 О томе види: Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма (ССПП) I/1, Београд 2006, 204, бр. 

283, 17. VI 1405. и Р. Поповић, Писмо Дубровчана војводи Сандаљу Хранићу (1405. јун 10), 

Грађа о прошлости Босне 3, Београд 2010, 120. 
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bisernämý drobiämi a èstý ú vsemý dvadeseti i tri litre i devet únauý",
10

 сличну оној каква 

се види на осамнаестој страни Хрвојевог мисала.
11

 Питамо се сада како ли је тек могао 

изгледати онај коњ који је међу невјероватних 40.000 коња присутних на витешкој 

свечаности у Будиму 1412, прекривен раскошним плаштом и поткован "златом 

жеженијем", дат за награду витезу из Шлезије, званом Nemische, за којим није пуно 

заостајао ни онај други коњ покривен таквим плаштом, а умјесто злата, поткован 

сребром, додијељен једном Аустријанцу који је био побједник међу пажевима (младим 

племићима).
12

 

Имати доброг и расног коња било је питање друштвеног престижа, па се зато 

готово ниједна свечана прилика, званична посјета и дипломатска служба није могла ни 

замислити без коњаничке пратње коју су чинили управо овакви елитни и престижни 

јахаћи атови. Свадбу Стефана Душана (1332) чинили су искључиво коњаници, па се 

том приликом говорило и о дубровачком униформисаном изасланству на коњима.
13

 

Свадбеном весељу српског кнеза Лазара Бранковића (1445) допринијело је и 12 

дубровачких момака коњаника, два товарна коња с поклонима младенцима и два 

посебна коња у резерви.
14

 И лов, најомиљенија забава владара и властеле, ангажовао је 

велики број за то посебно обучаваних и "дресираних" коња. Константин Филозоф 

казује да је деспот Стефан умро приликом једног таквог лова, носећи сокола на руци, 

али га није носио лијепо "i na koõ`do stranou präklanàa{e se sý koà pasti", што поједини 

аутори виде као посљедицу "срчане капи".
15

 Витешке игре на коњима (турнири), као 

саставни дио увјежбавања ратних вјештина, подразумијевале су, у најбржем коњском 

галопу, скидање објешене рукавице у Сребреници и скидање причвршћене гвоздене 

алке у приморским градовима (Сплиту, Задру, Шибенику, Макарској и Имотском), 

каква се чак и данас, у готово у неизмијењеном облику, може видјети у Сињу.
16

  

 

                                                 
10

 К. Јиречек, Споменици српски, Књига трећа, Филозофски факултет, Београд 2007, 58, бр. 49, 

15. III 1411. Упор. К. Јиречек, Историја Срба II, 109; М. Јевтић, Култ и коришћење коња, 22 и 

E. Kurtović, Veliki vojvoda bosanski Sandalj Hranić i njegovo vrijeme, Sarajevo 2009, 393, nap. 

1455. О врло занимљивој Збирци јахаће коњске опреме у Војном музеју види рад Д. Николић 

објављен 1958. у Веснику Војног музеја од стр. 83–105.  
11

 Missale glagoliticum Hervoiae ducis spalatensis, Jagić, Thalloczy, Wickhoft, Vindobonae 

MDCCCXCI, 18. 
12

 E. Filipović, Viteške svečanosti u Budimu 1412. i učešće bosanskih predstavnika, Spomenica Marka 

Šunjića, Filozofski fakultet, Sarajevo 2010, 293–294. 
13

 М. Јевтић, Култ и коришћење коња, 15. 
14

 Б. Недељковић, Дубровник у сватовима кнеза Лазара Бранковића, Зборник Филозофског 

факултета, књ. VIII, Споменица Михаила Динића 2, Београд 1964, 521, нап. 252. 
15

 В. Јагић, Константин Филозоф и његов живот, Гласник Српског ученог друштва, књига 

XLII, Београд 1875, 318. Упор. С. Мишић, Лов у средњовековној Србији, Историјски гласник, 

1–2, 1995, 61. 
16

 О томе опширније: К. Јиречек, Витешке игре у средњовековној Србији. Додатак чланку о 

витешким играма у средњовековној Србији, Зборник Константина Јиречека I, Београд 1959, 

413–416; Ђ. Петровић, Прве вести о витешким играма у средњовековном Дубровнику, Весник 

Војни музеј, бр. 17, Београд 1975, 41–57; Z. Šundrica, O igri alke u starom Dubrovniku, Dubrovnik, 

časopis za kulturu, Dubrovnik 1–2, 1981; I. Benyovsky, Trogirski trg u razvijenom srednjem vijeku, 

Povijesni prilozi 16, Zagreb 1997, 25 и Ana-Marija Vukušić, Zapisi o sinjskoj alki i njihova 

primjenljivost u Etnološkome istraživanju, Stud. ethnol. Croat, vol. 19, Zagreb, 2007, str. 223–243. 
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Владари и властела нису одлазили на коњима само на гозбе да се проводе и 

госте – какве су биле поменуте свадбе, лов и турнири – већ су неријетко доспијевали и 

тамо гдје се морало бити "кадро стићи и утећи и на страшном мјесту постојати". У 

таквим околностима је и обичан војник могао каткад својом храброшћу да засјени 

сениора – цара и постане важнији од њега када му – подмећући свога коња – спаси 

живот и направи подвиг који га уздигне на пиједестал виши од царевог.
17

 Огромне 

просторне раздаљине и дуготрајне временске дистанце, о којима се јављају писмене 

забиљешке готово истовјетног садржаја, стављају историчара пред тежак и деликатан 

задатак да утврди да ли оне представљају "опште мјесто" или стварну историјску 

чињеницу. Ево једног примјера из посљедње формулације ове реченице садржаног у 

личности извјесног Лазарета (по некима родом Италијана), који се борио на страни 

византијског цара и писца Јована VI Кантакузина у грађанском рату у Византији од 

1341. до 1347. године. Наиме, пред силовитим налетом војске српског обласног 

господара Момчила готово сви Кантакузинови људи дали су се у бјекство и када су 

они из првог непријатељског реда били у близини цара – немајући куда – он је и сам 

морао да се бори против оних који су га први стигли. Царев коњ, савладан "кишом" 

удараца, пао је на земљу, док се његов господар борио с непријатељем. У том часу се 

ту обрео један од царевих пратилаца, по имену Лазарет (по мишљењу неких аутора 

његов слуга), који сјаха са свога коња, даде га Кантакузину и поможе му да га узјаше. 

Док је јахао подметнутог коња, неко га, пришавши му с леђа, удари мачем у главу, али 

без посљедица пошто је шљем добро одолио ударцу. Кантакузин је одатле, бранећи се 

цијелим путем, дијелећи и примајући ударце од бројних непријатеља – ни сам не 

вјерујући у чудо – стигао у Куманицу. Док је цар на његовом подметнутом коњу 

доспио до слободе, Лазарета су мачевима и копљима рањавали, вјерујући да је (са 

осамнаест задобијених рана!) сигурно већ мртав, али он је, ипак, преживио и ову 

стравичну животну епизоду. Свјестан да му дугује живот, Кантакузин је довео још 

увијек живог Лазарета у Куманицу, гдје је овај обасут великом бригом и старањем, те 

за кратко вријеме био здрав и читав, не изгубивши ништа од удова и уживајући велику 

милост и част од цара, а изгледа да је био достојан и веће части због показане ревности 

према своме господару.
18

 

Све кад би се Јовану VI Кантакузину и хтјела пребацити одређена 

субјективност у описивању догађаја у којима је лично учествовао и сликовито их 

приказао на страницама свога мемоарског списа, с тиме се вјероватно не би сложило 

дјело једног великана византијске историографије XIV вијека – Ромејска историја 

Нићифора Григоре. Иако није попут Кантакузина непосредни свједок и учесник у 

крвавим догађајима грађанског рата, овај несумњиво најбољи историчар у 

касновизантијском раздобљу располагао је мноштвом поузданих и вјеродостојних 

података о томе. Његова нарација је, уистину, краћа и без пуно појединости, за 

разлику од разуђене и мјестимично помало расплинуте приче цара – писца. Када 

говори о подвигу једног од узурпаторових људи који је у пресудном часу "спасао 

свога господара", Григора се не разликује пуно од казивања савременика Кантакузина, 

                                                 
17

 Р. Радић, Византијски пурпур и пергамент, Београд 2006, 199. 
18

 Византијски извори за историју народа Југославије, Том VI, Београд 1986, 463–464. На 

значај византијских извора за нашу тему скренуо нам је пажњу проф. др Радивој Радић, а на 

изворе мађарске провенијенције упутио нас је доц. др Ђура Харди, на чему им овом приликом 

најтоплије захваљујемо. 
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који га, слично њему, описује сљедећим ријечима: "А цар, пошто је коњ пао од 

удараца, колико је могао, борио се са земље, са нападачима, док један од пратилаца 

пролазећи не сиђе са коња и даде га цару да бекством прибави спас, а сам примајући 

одасвуд ударце паде полумртав и једва дишући, али од непријатеља остављен ипак 

остаде жив".
19

 Дакле, уз благо нијансиране разлике у приказу овог догађаја, истакнути 

и храбри Кантакузинов поданик Лазарет је "преживио" и код једног и код другог 

византијског хроничара, чиме се и завршава прича о том краљевом срчаном пратиоцу, 

спремном да дадне и властити живот да би спасио господара од сигурне смрти. 

Постоји још један помен одважног и надасве вјерног Лазарета на занимљиво 

писаним страницама списа цара – писца, али тај помен се, готово у сфери "пуке и уму 

недоступне имагинације", односи на Кантакузиновог сина Манојла, који се од 1343. до 

1347. године налазио на положају насљедника у граду Верији недалеко од Солуна. 

Младом Кантакузину се једне ноћи у сну појавио цар – отац, одјевен у свечану одјећу 

и у друштву двојице пратилаца – један њему непознат, који је носио отворену књигу 

пророка Исаије, и други, њему добро знани Лазарет, са мачем Јована VI Кантакузина у 

руци. Овај сан, о којем цар – писац приповиједа када описује догађаје из 1345. године, 

говори да је овај "мачоносац" (из Манојловог сна) био један од најблискијих људи 

породици Кантакузина. Без обзира на италијанско или можда и неко друго поријекло, 

он није могао припадати неком од аристократских родова у Византијском царству, 

што му ипак није сметало да истински учињеним подвигом трајно уђе у историју.
20

  

Стотинак и нешто више година прије овог догађаја десио се занимљив случај 

када је Теодор I Ласкарис, оснивач Никејског царства – насљедника Византије – 

поразио трупе владара Иконијског султаната. Упркос изразитој војничкој надмоћи 

селџучких ратника, далеко малобројнији али знатно срчанији Ромеји извојевали су 

драгоцјену побједу, при чему побједнички цар замало да "изгуби главу". Али, како 

казује досад више пута помињани Григора, "Бог није тако хтио" него је одлучио да 

"васкрсне византијску државу". И када је у том општем метежу Теодор I пао с коња, 

нико се није надао да ће преживјети, али он је убрзо устао и, без подметања новог 

коња, наставио борбу, те у двобоју убио султана Изедина Кајкавуса. Василевс је 

најприје "мачем посјекао ноге коња" којег је јахао селџучки владар. Онемоћали и 

самом себи препуштени султан пао је на тле, гдје му је Ласкарис сабљом одрубио 

главу и подигао је на копље да би је показао непријатељској војсци. Управо тим 

догађајем је, по Григорином мишљењу, био означен и почетак обнове Ромејског 

царства, уз судјеловање Бога, чије силе надмашују људску моћ и снагу и који, за 

разлику од човјека, може све оно чега мали и беспомоћни човјек није доличан.
21

 

Према једној од неколико различитих верзија о смрти принца Мусе, садржаној 

у сумарним турским хроникама, он се – од многих остављен и сам себи препуштен – 

дао у бјекство са свега неколико људи из личне пратње (kullari) и доспио до мјеста 

Чамарлуа (данас Шишково), гдје му се коњ заглибио у блату, а један његов човјек, по 

                                                 
19

 Византијски извори за историју народа Југославије, Том VI, 257–258. 
20

 Било је, разумије се, и других ревносних људи према цару, од којих су четворица, веома 

значајних у политичком и јавном животу земље, за њега и сопствени живот положили. Један од 

таквих бијаше и чувени Константинов присталица Јован Вријеније који је, након бјекства из 

цариградског затвора, поново стао уз "раме" признатог господара и своју оданост према њему и 

главом платио. Византијски извори за историју народа Југославије, Том VI, 464, нап. 342. 
21

 Р. Радић, Византијски пурпур и пергамент, 205. 
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имену Терзи Сараџа, "посјекао ножну тетиву Мусиног коња", због чега је Муса пао на 

земљу а Сараџа га ухватио и, без пружања икаквог отпора, предао принцу Мехмеду, 

по чијем је наређењу ликвидиран а његов леш ради сахране послан у Брусу.
22

 Аутори 

који су се бавили падом с коња као општим мјестом у историји дошли су до сазнања 

да се мотив пресијецања поткољених коњских жила налазио још у Старом завјету, код 

Исуса Навина, кога је Господ савјетовао како ће да савлада непријатеља, и као такав 

садржи врло широке могућности за даљње учествовање у фабули и има важну улогу у 

"легендаризовању" текста.
23

 

Осим у Византији и Турској, коњи се врло често јављају као вјерни 

"сапутници“ и "сапатници" својих господара и у Угарској. У жестоком и изненадном 

нападу олигарха Матеја Чака на "civitatem Scepusi", којег је спалио а његову околину 

почео да пустоши и пљачка, супротставио му се, са на брзину сакупљеном војском, 

палатин Филип Другет, чији су се војници, на челу са њим, срчано и храбро борили. 

Али, упркос томе, Филип се у једном тренутку нашао у безизлазној ситуацији и замало 

што није био заробљен од непријатеља. Међутим, његови фамилијари, ризикујући 

сопствене животе, прискочили су господару у помоћ. Тако је Миклош из рода Текеле, 

испријечивши се лично, спасио готово заробљеног Другета и притом задобио 

"смртоносну рану" (fere mortali) на руци. Други Филипов фамилијар Јанош, звани 

Елус, увидјевши да је "коњ његовог господара савладан умором" (fore fatigatum), 

сјахао је са свога коња и на њега "ставио палатина" (palatinum supersedere). То је 

учинио ради "вјерног служења нашој круни" (observandam fidelitatem corone nostre), 

захваљујући чему је Филип успио да, уз помоћ Свевишњег, умакне оном издајнику, 

чиме се показао "нашим вјерним и хвале заслужним подаником" (gratum et laudabilem 

nobis inpendit famulatum).
24

 Више од пола вијека раније краљ Бела је (1264) магистру 

Лауренцију, судији свога двора и грофу од Мошона, због херојске храбрости коју је 

показивао даровао више имања у Барањској грофовији. Међу највеће заслуге auctor је 

у писаној исправи њеном destinataru истицао што је у једном сукобу (conflictu), пошто 

коњ војводе, нашег вољеног зета, "бијаше убијен" (fuisset interfectus), показујући 

"изузетну оданост" (solitae fidelitatis) и стављајући живот поменутог војводе изнад 

свога живота, дао му "коња којег је јахао" (equum, quo vehebatur) и тако се сам нашао 

"бројним непријатељима окружен" (inter hostes confertissimos) и изложен "разним 

опасностима" (variis periculorum).
25

 И још се један од мађарских магната поносио 

"верном службом" свога вазала који му је "увек био уз сам бок" и више од свих других 

показивао жељу "да му искрено служи". То је илустровао најбољим примјером за 

нашу тему: кад год би опазио да коњ под нама "почиње да посрће и да се умара" 

(cespitari et fatigari), био је спреман да нам, ако би било потребно, дадне "свога коња" 

(equum suum) и мада свјестан "смртне опасности" (mortis periculo) у коју улази, није се 
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плашио да и (без коња) "остане на ногама" (pedes remanere) и тиме се "хвале 

заслужним и оданим" (laudabiliter et impendit) показао за сва времена.
26

 

Уступање коња у боју нападнутом господару бијаше "јуначки чин вредан 

стицања поседа и помена у владарским повељама", не само у Византији, Турској и 

Угарској, већ широм ритерске Европе.
27

 Готово идентични случај са палатином 

Филипом Другетом и његовим храбрим и оданим дворјанином Јанушем, десио се и са 

босанским баном Стјепаном II Котроманићем, који, за разлику од престрашеног 

палатина, није устукнуо са ратишта ни онда када су "мртви коњи, под њим падали, већ 

настављао да се бори како то доликује правом и одважном владару". Тако, уз њега 

тијесно везан "верном службом", храбри и одани вазал Вук Вукосалић, када бијаше у 

"Раси" (Рашкој!) жестоког "рвана" (хрвања!), под бана "коња свога подмиче", не да се 

спасава и бјежи него да се и даље бори, па му ту и "њега (коња) исикоше на смрт".
28

 Да 

су храбри бан и по цијену сопствене главе одани му великаш претекли и преживјели 

ово "хрвање у Раси", бјелодано показује Стефанова даровница (1351), у којој владар – 

на принципу "вјере господске" – поред подметања коња господару у невољи помиње и 

друга два подвига: повратак града Новог, којег је раније освојио тада млади краљ 

Душан, и заузимање Трлског брода, чиме је омогућио освајање града Висућег.
29

 

 

А сада да видимо шта су све коњи преживљавали и кроз какве су "Scile i 

Haribde" пролазили приликом сукобљавања њихових господара – преко повреда 

стицаних у витешким играма и учествовања у забрањеним мисијама, попут шпију-

наже, па до чињења уобичајених штета у туђим имањима и страдања од временских 

непогода. Чега ли су се само несрећни босански коњи могли нагледати и нагледали на 

Пареној пољани код Бобовца, када су им на сапима њихови завађени и закрвљени 

господари један другом главу одсијецали, при чему су (1415) четворица пали мртви, 

један био рањен, а двојица доспјели у затвор.
30

 Не само у ратовима владара и у 

династичким сукобима велможа, коњи су страдавали – попут коња Ратка Остојића, 

којем је у витешким играма у Сребреници Радован Тасовац "повриједио главу и 

одсјекао ухо" (forti me lo cavali per lo cavo, taliorli la honregia) – због чега су се и 

мачеви вадили из корица, али срећом без "мртвих глава".
31

 Можда је и најзанимљивији 

случај који се десио с коњем Бошка de Risa који је поткрај XIII вијека "послат у 
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службу комуне" (in servizium communis). Тада је на њему "јахао неки Стојан ради 

шпијунаже у Рашкој" (ivit pro spione in Rascia). Не зна се да ли због пада или можда 

убиства у деликатној служби, тек несрећни коњ се "бијаше смакао" (mortus fuit). Зна 

се, међутим, да су влада и прокуратор Лауренције Соркочевић морали да плате 

његовом власнику износ од 16 перпера, на колико му је вриједност била 

процијењена.
32

 

Како је одувијек било тако, а свакако ће и остати тако, стока је врло често 

упадала на имања ближих сусједа и притом наносила огромне штете. Када је Бошко 

Антонов из Плата пронашао једну кобилу у усјевима и жестоко је – биће нечим 

оштрим – ударио и озбиљно повриједио, а потом одвео да је преда власнику, 

окупљени сељани су га претукли штакама и кундацима и "стрпали", заједно са 

рањеном животињом, у један обор да би гледао и слушао како у посљедњем самртном 

ропцу испушта душу. Пријетили су му и уцјењивали га да ће га убити ако им не плати 

40 дуката на име одштете за угинулу кобилу. Након дугих и упорних молби његовог 

сумјештанина Бартула Рачића, пристали су да износ траженог дуга преполове на 20 

дуката, чиме је несрећни "коњоубица" успио да избави "живу главу". Исте године су 

стада ових Главаштана у више наврата уништавала усјеве и Петра Лучина из Плата, а 

они су му, на захтјев за исплату почињене штете, помало саркастично одговорили: 

"Ухити чиво га нађеш и одведи, те ће ти се тако и платити штета". Када је међутим 

исти жупљанин пронашао кобилу у свом усјеву и сазнао да припада Јовану 

Шупљеглаву, кнезу Главске, довео му ју је, на шта је "одурни" власник припријетио: 

"Кад си довео кобилу веће ти је ја нећу платити, него ћеш је платити главом својом!". 

Ни Јованове жестоке и помало неурачунљиве пријетње да ће га "заковат у гвожђа" 

уколико не буде хтио да иде "у бега" нису поколебале Петра, нешто одлучнијег од 

његовог претходника Бошка, да одврати "горопадном" и "надменом" кнезу сљедећим 

ријечима: "И ја имам своју господу која суди мени".
33

 

И ево нас напокон код једне неувјерљиве и помало мистичне приче, која казује 

како је Стефан Првовенчани послао млађег брата, првог српског архиепископа Саву, 

са богатим даровима, међу којима су били и златом опремљени коњи, угарском краљу 

Андрији II, с којим би га измирио у вишегодишњем спору око краљевске круне. Осим 

дарова које је угарски краљ – у готово сталној новчаној оскудици – радо прихватио, 

епископ је, према житију, утицао на сјеверног сусједа својим чудотворним 

способностима: усред љетње жеге измолио је од Бога – како би имао леда за хлађење 

свога вина – толики град да је "поубијао коње угарских витезова". Потом се 

"сујевјерни" Андрија преобратио и пристао на мир са непријатељем и првим српским 

краљем Стефаном Првовенчаним.
34

 

 

 Као вјерни пратилац свога господара у рату и миру, његово "височанство коњ" 

дубоко је "загазио" у вјеровања и обичаје нашег и других народа кроз њихову дугу 

историју. Уобичајена представа коња и коњаника на њему инспирисала је умјетнике и 

клесаре бројних и чувених средњовјековних, нарочито босанских некропола, а с друге 
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стране и научнике да се посвете њиховом тумачењу и проучавању. Тако је на једној од 

бочних страна надгробног споменика у мјесту Гровишта приказана женска фигура 

која десном руком води оседланог коња (без јахача!), док у лијевој руци држи вијенац. 

Биће да је био у праву Алојз Бенац када је тврдио да "оседлан коњ без коњаника не би 

могао означавати побједника на повратку са бојишта, будући да је коњ једноставно 

сам", већ би прије могло бити да се ради о "коњу покојника који је остао без 

господара", па је, бар на његовом "обелиску", симболично приказан без "господара 

сапатника" који је остао на бојном пољу.
35

 У народној свијести и машти људи коњ је 

неким својим посебним особинама успостављао везу са мртвацима, па су га стога 

водили и у погребној поворци за упокојеним господарем, у увјерењу да представља 

спону овоземаљског и подземног свијета, смрти и загробног живота.
36

 Дијелећи "и 

добро и зло" са њим, човјек је, с друге стране, тражио и често налазио начина да се 

одужи своме "добротвору" коњу на којем је ратовао и, захваљујући њему, "живу 

главу" са ратишта кући доносио. Стога није никакво чудо што га је, у знак захвал-

ности, уз велике почасти сахрањивао и на гробу му споменик подизао, што је, према 

казивању неких аутора, доспјело у наш народ са истока преко Турака.
37

 У Призрену је 

постојао гроб звани К-з турбеси (Дјевојачко турбе) у којем је, веле, била сахрањена 

нека храбра дјевојка непознатог имена, за коју се прича да је "велика мушкобана и 

силан јунак" била. Вољела је да "јаше добре коње и да замеће кавге". На мјесту гдје је 

погинула је и сахрањена, а мало даље од ње био је укопан и њезин коњ, чије су кости, 

наводно, извађене када је на истом мјесту подигнута чесма, вјероватно у знак 

поштовања и захвалности тој необичној и ратоборној жени.
38
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Putting A Horse under a Master in Trouble: 

General or Actual Historical Facts? 

 

Summary 

 

From time immemorial a horse has been a man's faithful “travelling companion” and 

“fellow sufferer” in war and peace. Therefore, one was proud and “adorned” it while, riding, 

went on weddings, hunting and many chivalric games and tournaments, and he needed it the 

most when departed along with him to a war. The above examples show that, while their 
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horses were overcome with fatigue, wounded with swords and with transected popliteal ten-

don were falling dead to the ground, emperors and kings, sultans and princes were rescued 

by loyal members of their etourage, who dismounted their horses, and put it under the help-

less ruler in order to stay alive in escape, or, though more rarely, continued to fight, like 

brave Bosnian Ban Stjepan II Kotromanic. Sharing the “good and bad” with them, at the end 

gratful masters parted in great esteem with their experienced "benefactors" and after their 

death, for gratitude, buried them and erected them grave monuments. Also women, beside 

men, were engaged in these odd jobs, like that girl from Prizren, who appaently, liked to 

“ride good horses and stir up trouble”. 

 

Keywords: horse, horse equipment, Byzantium, Michael IV Kantakuzin, Nikephoros 

Grigor, Lazaretto, Hungary, Philip Druget, prince Musa, killing, wounding, tournaments, 

funerals.  
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FAKTORI MIGRACIONIH KRETANJA  

STANOVNIŠTVA CRNE GORE U XIX VIJEKU  
 

 

Geografski položaj Crne Gore i uticaj najstarijih civilizacija i kultura južne Evrope, 

kao i stepen pokretljivosti njenog stanovništva imali su presudan značaj za rano naseljavanje 

teritorije današnje Crne Gore. Cijelu prošlost Crne Gore u velikoj mjeri karakterišu 

migraciona kretanja stanovništva raznih naroda od praistorije do najnovijeg doba. U tom 

pogledu se posebno izdvaja seoba Slovena, čija je migraciona dominacija označavala kraj 

rimske i početak slovenske vladavine. Poslije Velike seobe naroda značajna migraciona 

kretanja na Balkanu dobila su šire razmjere u vrijeme turskih osvajanja. Sastavni dio tog 

migracionog talasa bila je seoba hrišćanskog življa iz pravca Kosova i Skadra. Zbog straha 

od turskih represalija, stanovništvo je bježalo prema Zeti i Primorju. Započet krajem XIV 

vijeka, ovaj migracioni proces nastavljen je i tokom XV vijeka. 

Međutim, od kraja XV vijeka započinju i migraciona kretanja crnogorskog 

stanovništva, tako da u tom pogledu Crna Gora predstavlja pravu metanastazičku oblast iz 

koje se u svim razdobljima više iseljavalo nego što se useljavalo. Ta neprekidnost iseljavanja 

bila je uslovljena prvenstveno siromaštvom i zaostalošću Crne Gore, koja u krajnje 

nepovoljnim uslovima nije mogla da pruži ni minimum uslova za normalan život. Naime, 

podlovćenska Crna Gora je u prošlosti predstavljala najkrševitiji i najsiromašniji dio 

današnje Crne Gore. Na tom prostoru, čiju je bit sačinjavao goli karst, nije bilo granice 

između života i neživota, već je jedno s drugim bilo ispreplijetano. Takvi prirodni uslovi i 

određeni društveni činioci imali su za posljedicu pojavu migracionih kretanja koja su trajala 

vjekovima. Stalne migracije Crnogoraca učinile su da Crna Gora postane jedinstven slučaj na 

Balkanu, kako u pogledu iseljavanja pojedinaca radi zarade tako i u pogledu iseljavanja 

porodica radi traženja boljih uslova za život. U toj "kraškoj tvrđavi", kako metaforično kaže 

u svojoj knjizi dr Pavle Radusinović, "sučelile su se dvije izuzetne energije: jednu je 

iznjedrila dugovremena i teška drama istorije, a drugu škrta i morfološki izolovana 

specifična prirodna sredina. Njihovo dejstvujuće jedinstvo tipiziralo je ovdje takvu 

antropogeografsku i sociološku stvarnost da Staru Crnu Goru sasvim zaslužno možemo 

izdvojiti kao markantnu regionalnu sredinu".
1
 

Na sva migraciona kretanja stanovništva, osim uoči ratova sa Turcima, država je 

gledala kao na redovnu i neophodnu pojavu jer su migracije bile jedan od vidova opstanka 

crnogorskog naroda. 

Teški uslovi života bili su uslovljeni određenim prirodnim okolnostima i društvenim 

činiocima. Te prirodne i društvene okolnosti predstavljale su dva glavna faktora koji su bili 

osnovni agensi migracionih kretanja. 

 

                                                 

 Autor je naučni saradnik u Istorijskom institutu Crne Gore. 

1
 Dr Pavle Radusinović, Naselja Stare Crne Gore, Beograd 1985, str. 98. 
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Prirodni faktori kao agensi migracionih kretanja 

 

Iseljavanju stanovništva kraškog područja Crne Gore naročito je doprinosilo 

djelovanje prirodnih faktora, čiji je uticaj bio najviše izražen u XIX vijeku. Među prirodnim 

faktorima treba posebno istaći crnogorski karst i elementarne nepogode. 

 

Crnogorski karst 

 

Teritoriju Stare Crne Gore, koju su sačinjavale četiri nahije (Katunska, Lješanska, 

Riječka i Crmnička), do XVI vijeka pokrivao je ogromni šumski kompleks. Međutim, u XVI 

i XVII vijeku došlo je do eksploatacije šuma, što je za posljedicu imalo stvaranje prostranih 

goleti. Kao što je nekada ogromni vodeni talog doprinio stvaranju šumskog pokrivača, tako 

su velike količine neravnomjerno raspoređenih padavina brzo stvarale nove površine karsta. 

Time je zemlja postajala sve tanja. Procenat obradivog zemljišta u Katunskoj nahiji iznosio 

je 3%. Slično je bio i u drugim nahijama. Zbog malog procenta obradive zemlje mnogi su 

bili primorani da idu u druge krajeve i tamo nađu sredstva za opstanak. Uprkos teškim 

okolnostima, stalnim migracijama, povećanom mortalitetu, broj stanovnika je neprestano 

rastao, jer je svaka porodica imala 10–20 članova. Osim toga, nijesu bili rijetki slučajevi da 

starci ožene mladu ženu koja rodi najmanje petoro djece.
2
 

U XVIII vijeku broj stanovnika je udvostručen, što potvrđuje podatak prema kojem 

je broj od 15.000 stanovnika, koliko ih je bilo krajem XVII vijeka
3
 u Staroj Crnoj Gori, 

porastao na 40.000 krajem XVIII vijeka.
4
 Dok je broj stanovnika rastao, dotle su površine 

obradive zemlje ostajale iste ili su postajale manje usljed diobe ili erozivnog djelovanja.  

Porast stanovništva na istim površinama obradive zemlje predstavljao je veliku 

teškoću. Stoga je iseljavanjem namnoženog stanovništva održavana srazmjera između 

prinosa i broja stanovnika koji ostaju na malim površinama obradive zemlje.
5
 

Pobjedama nad Turcima 1796. godine i sticanjem faktičke nezavisnosti, Stara Crna 

Gora je proširila svoje granice pripajajući Brda, Bjelopavliće i Pipere, a 1820. godine 

Moraču i Rovca. Međutim, i pored teritorijalnog proširenja, nedovoljne površine obradive 

zemlje i dalje su predstavljale snažan podsticaj migracionim kretanjima. 

Proširenjem granica nakon razgraničenja 1859. godine djelimično su se povećale 

obradive površine zemlje, ali prvenstveno na štetu potrebnih pašnjaka i šuma.
6
  

Poslije Berlinskog kongresa, 1878. godine, nastaje nova faza u istoriji borbe 

Crnogoraca za fizički opstanak, kako u starom tako i u oslobođenom dijelu države.  

Iako je Berlinskim kongresom Crna Gora bila povećana za 5.150 km
2
,
7
 to nije 

značilo da su tim bili obezbijeđeni uslovi života za većinu crnogorskog stanovništva, jer i u 

brdskim selima nije bilo mnogo bolje nego u podlovćenskoj Crnoj Gori. I u tom dijelu Crne 

Gore odvijao se proces diobe kućnih zajednica, što je dovodilo do usitnjavanja ionako malih 

zemljišnih posjeda. 

                                                 
2
 Jovan Cvijić, Balkansko poluostrvo, Beograd 1966, str. 152. 

3
 Dr Pavle Radusinović, Naselja Stare Crne Gore, Beograd 1985, str. 108. 

4
 Grupa autora, Istorija Crne Gore, Titograd 1976, tom III, knj. 1, str. 495. 

5
 Đorđije Đoko Pejović, Iseljavanje Crnogoraca u XIX vijeku, Titograd 1962, str. 14. 

6
 Isti, str. 58. 

7
 Isti, str. 247. 
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Teškoj situaciji zemljoradničkog dijela stanovništva u znatnoj mjeri doprinijela je 

slaba agrarna politika najviših organa uprave proširene države. Naime, najveće i najbolje 

dionice bile su izdvojene za knjaza i glavare, koji su dobijali po nekoliko stotina rala najbolje 

zemlje, ne vodeći računa o tome kako će se riješiti pitanje bezemljaša.
8
 

 Poslije oslobađanja Podgorice i Zete napušteni posjedi trebalo je da se podijele 

najsiromašnijim domaćinstvima i pojedincima. Međutim, naseljavanjem Zete i neposredne 

okoline Podgorice nijesu mogle biti zadovoljene potrebe pauperizovanog stanovništva Stare 

Crne Gore i Brda. Tome je znatno doprinijelo i to što su izvjesne količine zemlje koje su bile 

oglašene državnim, dodijeljene po knjaževoj uviđavnosti, tj. od slučaja do slučaja. Slično je 

bilo i sa dodjelom zemlje u Kolašinu i Poljima. 

 Imajući sve ovo u vidu, sasvim je razumljivo što su bila izražena migraciona 

kretanja, kako porodica radi naseljavanja u susjednim zemljama, tako i pojedinaca radi 

zarade u raznim zemljama svijeta. 

 

Elementarne nepogode 

 

Osnovne agense migracionog kretanja stanovništva u Crnoj Gori predstavljaju 

prirodni činioci, prije svega reljef i klima, koji su u direktnoj međusobnoj povezanosti. 

Geografskom položaju Stare Crne Gore odgovara i karakteristično podneblje, blage zime i 

žarka ljeta.  

Neravnomjeran raspored padavina u toku godine ostavljao je teške posljedice na 

život naroda ovoga kraja. Nigdje sušne godine nijesu nerodne kao u kraškim oblastima, jer 

atmosferske padavine brzo otiču podzemnim kanalima, rijeke presahnu a vegetacija se osuši. 

Zbog toga je suša kao elementarna nepogoda u Crnoj Gori predstavljala jedan od glavnih 

uzročnika za intenzivne migracije stanovništva.  

Time su izazvana demografska pražnjenja pojedinih prostora, a naročito kraških 

predjela Katunske, Lješanske, Riječke i Crmničke nahije, zatim Pipera, Kuča i Bratonožića. 

Taj talas migracionih kretanja bio je posebno izražen u XIX vijeku.
9
 

U toku XIX vijeka skoro svaka treća godina bila je nerodna i teška, a bilo je i do 

sedam uzastopnih gladnih godina.
10

 

Usljed suše 1814, 1815. i 1816. i dugotrajne kiše u narednoj godini, 1917. je ostala 

poznata po nezapamćenoj gladi, kada su ljudi mjesecima jeli korijenje raznih trava. Od gladi 

je stradala ne samo Stara Crna Gora već i Crnogorska Brda. Zbog toga su mnoge porodice 

bile primorane da bježe u Skadarski pašaluk, u Tursku.
11

 

Godina 1847. zabilježena je kao jedna od najtežih u prvoj polovini XIX vijeka, iako 

je svaka druga bila po zlu poznata. O tom svjedoči i pismo Jakova Dakovića iz Grahova u 

kojem se obraća Simi Milutinoviću. U pismu se, između ostalog, kaže:  

"...nekakva dođe mučna i gladna godina. Od Hrista, našega spasitelja, književnici ne 

mogu naći ovakvu godinu na naše strane kakva nas je ova dopala, a ne samo od naroda nego 

                                                 
8
 Isti, br. 25. 

9
 Vidi: V. Gluščević, Migracije stanovništva Crne Gore u XIX vijeku, Podgorica 2000, str. 32–52. 

10
 Petar Popović, Stanko Stijepov Petrović, Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad 1956, str. 52. 

11
 Dušan Vuksan, Petar I Petrović Njegoš i njegovo doba, Zapisi, 1937, XVIII, br. 4, str. 260. 
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i od hajvana malo uteče".
12

 Kao i ranije, i u ovoj godini Crnogorci i Brđani spasavali su se od 

gladi "bjekstvom" u Srbiju. 

Velika glad je bila izražena i u ciklusu nerodnih godina: 1887, 1888, 1889. i 1890,
13

 

tako da je 1889. sa 1847. i 1822 (koja je bila sedma uzastopno nerodna) jedna od najtežih u 

novijoj istoriji Crne Gore. Te godine iz Crne Gore su 10.924 emigranta prešla u susjedne i 

druge zemlje svijeta. Koliko je bilo demografsko pražnjenje može se vidjeti kada se uzme u 

obzir da je Stara Crna Gora početkom XX vijeka imala oko 50.000 stanovnika.
14

  

 

Društveni faktori kao agensi migracionih kretanja 

 

U pogledu migracionih kretanja Crna Gora je u svojoj prošlosti predstavljala rijedak 

primjer. Na njenom području kompleksno su se ispoljavali i prirodni i društveni faktori, što 

je bilo karakteristično za čitav XIX vijek. Preplitali su se na tom prostoru i u tom vremenu 

toliko složeno i tako često da su uslovili pojavu "stalno kipućeg migracionog izvora". Od 

društvenih faktora koji su predstavljali agense migracionih kretanja potrebno je istaći 

"vađevine" kao oblik zelenašenja, međusobne (pojedinačne i plemenske) sukobe, koji su 

prouzrokovali pojavu krvne osvete i, kao treći faktor, tursko nasilje. 

 

Vađevina 

 

Nedostatak obradivog zemljišta, česte nerodne godine, uz nemogućnost druge 

zarade, uslovili su u Crnoj Gori, još u početku XIX vijeka, pojavu vađevina kao oblika 

zelenašenja, odnosno uzimanja zajma uz veliku kamatu. Ova pojava je u najtješnjoj vezi sa 

žitom koje je trebalo vrlo često uvoziti u Crnu Goru.
15

 S obzirom na neophodnost ove 

osnovne prehrambene namirnice, kao i usljed niske kreditne sposobnosti najvećeg dijela 

potrošača, "vađevina" je bila najviše izražena u trgovini žitom. 

Pošto sve do XX vijeka nije bilo novčanih zarada u Crnoj Gori, to je siromašnom 

seljaku veresija bila jedina mogućnost da dođe do novca. Veresija je bila forma povećanog 

trgovačkog kapitala, jer su zajmodavci davali zajam uz stopostotnu kamatu. 

Ukoliko na njivi ne bi rodilo da bi se vratio dug, siromašni seljak bi morao opet da 

potraži novi zajam i doda ga starom dugu. Uzimanje novog zajma i kamate na taj zajam 

dovodilo je dužnika u teško stanje, zbog čega je bio primoran da zemlju da zajmodavcu ili da 

je proda. Prodaja imovine značila je i odlazak u svijet. 

Povećanjem trgovačkog i zelenaškog kapitala ubrzavao se proces imovinskog 

diferenciranja stanovništva, koji je sve više uslovljavao iseljavanje potpuno osiromašenog 

stanovništva, što je naročito bilo izraženo krajem XIX vijeka.
16

 

 

                                                 
12

 Risto Dragutinović, Nekoliko dokumenata iz zaostavštine Sima Milutinovića, Književnost, 1995, str. 

9. 
13

 Milan Savić, Migraciona kretanja u nikšićkoj oblasti, Deseti kongres istoričara Jugoslavije, 

Beograd 1998, str. 227. 
14

 Pavle Radusinović, Naselja Stare Crne Gore, 1985, str. 116. 
15

 Đ. Pejović, nav. djelo, str. 284. 
16

 Opširnije: V. Gluščević, nav. djelo, str. 56–57. 
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Međusobni sukobi 

 

Teški društveno-ekonomski uslovi u kojima su Crnogorci živjeli znatno su se 

odrazili i na formiranje njihovog mentaliteta, koji se posebno ispoljavao u međusobnim 

odnosima. Velika oskudica obradivog zemljišta, pašnjaka i voda uslovljavala je da i manji 

sporovi oko potre, pojila, jaza, puta ili međe, vrlo često završe ubistvom, koje je po 

običajnom pravu, zakonu zaostalog stanovništva, trebalo osvetiti.  

Društveno-ekonomski uslovi u kojima je nastala i održavala se krvna osveta, 

dovodili su do posebnog vida iseljavanja (pojedinaca ili srodnika ubice) izraženog u toku 

gladnih godina, jer glad koja je harala zemljom prouzrokovala je česte međusobne sukobe i 

krvne osvete.  

Krvna osveta, karakteristična za vrlo zaostale društvene odnose u Crnoj Gori, 

prouzrokovala je prave sukobe među plemenima. Međuplemenski sukobi su dovodili do toga 

da su jedna plemena drugima onemogućavala obrađivanje zemlje, ili čak spaljivala ljetinu, 

tako da je zbog nedostatka prehrambenih proizvoda stanovništvo uglavnom moralo da 

preseljava u Srbiju.  

Ponekad su međuplemenski sukobi bili tako izraženi da su uslovljavali iseljavanje 

jednih, a širenje drugih bratstava i plemena. Zbog straha od krvne osvete, mnogi pojedinci, 

pa čak i porodice, usmjeravali su se najčešće prema Turskoj, nedaleko od granice, gdje im je 

moglo biti sigurnije. 

Jačanjem organa centralne državne vlasti ova društvena pojava bila je u znatnoj 

mjeri suzbijana, mada je i kasnije dolazilo do međusobnih sukoba i krvne osvete, ali ne u 

tolikoj mjeri da su se zbog toga bratstva i plemena raseljavala.
17

 
 

 

Tursko nasilje 

 

Dugotrajni, vjekovni migracioni procesi u Crnoj Gori samo su potvrda teških uslova 

života njenog stanovništva, a naročito u doba turske vlasti. Prostori Stare Crne Gore i Brda 

oduvijek su bili podložni iseljavanju, bilo da je ono prouzrokovano glađu ili nasiljem. Uz 

gladne godine, koje su bile redovna pojava u Crnoj Gori, pritisak Turaka sve je jače dolazio 

do izražaja, tako da su ponekad turski zulumi bili teži od gladi. Tirjanstvo se sastojalo, 

najčešće, u paljenju kuća, staja, stogova u toku zime, ozimih žita u fazi sazrijevanja, u sječi 

kukuruza, vinograda, dudovih stabala, zabrani kupovine žita, odvođenju stoke, ubijanju 

čobana i drugim načinima zlostavljanja. 

U sprezi sa ostalim migracionim faktorima, turska nasilja su još više uticala na 

unutrašnje i spoljne migracije stanovništva, mada je bilo i velikih migracija koje su bile 

direktno uslovljene turskim ugnjetavanjem.  

Sukobi sa Turcima i pustoš koja je poslije njih ostajala, kao i opšta nesigurnost 

stanovništva, imali su za posljedicu migraciona kretanja koja su se uglavnom usmjeravala 

prema Srbiji. Mnogi su primjeri da su sukobi s Turcima prethodili iseljavanju manjeg ili 

većeg broja stanovništva. To potvrđuje i pohod Omer-paše Latasa na Crnu Goru 1862. 

godine, kada su Turci počinili velike materijalne štete, pri čemu su posebno bila uništena 

dudova stabla, čime je bio onemogućen izvoz velikih količina svile, do koje se dolazilo 

                                                 
17

 Opširnije: V. Gluščević, nav. djelo, str. 56–57. 
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gajenjem čahura na lišću duda.
18

 Uz to, stoka je uništavana a domovi spaljivani. Samo u Pivi, 

od 600 domova spaljeno je 500.
19 

Ostavši bez igdje ičega, mnoge porodice su bile primorane 

da se sele u Srbiju, kako bi riješile pitanje svog opstanka. Pomenuti oblici ugnjetavanja od 

strane Turaka bili su izraženi u neoslobođenim krajevima sve do sticanja nezavisnosti Crne 

Gore. 

 

Vjerska odanost 

 

Migraciona kretanja stanovništva kao posljedica vjerske odanosti datiraju od poslije 

rata s Turcima 1876–1878. godine. Naime, oslobađanjem Nikšića, Spuža, Podgorice, Zete, 

Bara, Ulcinja i Kolašina od turske vlasti, mnoge muslimanske porodice napustile su svoja 

imanja ne mogavši da se pomire da žive u državi u kojoj preovladava druga vjeroispovijest, 

u kojoj postoji druga vlast, druge škole i sl. Napuštanjem oslobođenih krajeva, muslimani su 

se iseljavali na teritorije koje su još bile pod Turskom: Novi Pazar, Sjenica, Pljevlja, Skadar i 

dr.  

Odlaskom muslimanskih veleposjednika i napuštanjem kuća stvorili su se uslovi za 

naseljavanje novih doseljenika i rješavanje egzistencijalnih pitanja siromašnog dijela 

crnogorskog stanovništva. Tada je došlo do spuštanja stanovništva sa planinskih i brdovitih 

krajeva u ravnice i doline rijeka, a u oslobođene gradove, koje su muslimanske porodice sve 

više napuštale, naseljavali su se Crnogorci i Hercegovci, baveći se zanatima i trgovinom. 

Tako je muslimanski živalj sve više zamjenjivalo stanovništvo hrišćanskog porijekla. 

Najviše muslimana odselilo se u Nikšić i njegovu okolinu. Od 410 domova, koliko ih je bilo 

u vrijeme oslobađanja Nikšića, samo 19 se nije iselilo, iako se knjaz Nikola mnogo trudio da 

ih zadrži, garantujući im ravnopravnost, slobodu vjere i uživanje cjelokupne imovine.
20 

Iseljavanjem muslimanskih veleposjednika stvoreni su uslovi za određenu agrarnu 

reformu. U Nikšićkom polju i njegovoj okolini izdijeljena je zemlja na sedam bataljona 

Katunske brigade. Pored Katunjana, u Nikšićku oblast doseljavalo se iz drugih krajeva Crne 

Gore, Srbije, Albanije i Austrougarske.
21 

Poslije oslobađanja Spuža, Podgorice i Zete nekoliko stotina muslimanskih porodica 

se iselilo u Tursku. Time se otvorio prostor za naseljavanje brojnih crnogorskih porodica iz 

okolnih mjesta. Zbog svog položaja, kao i zbog plodnosti, najviše je migraciono bila aktivna 

Zeta. Iz nje je poslije 1878. godine otpočelo veliko iseljavanje muslimana. Većina njih se 

naselila u Skadru, a manji dio u Podgorici.
22

 Ovim iseljavanjem omogućeno je useljavanje 

velikog broja crnogorskih porodica, prvenstveno iz okolnih krajeva.  

Iseljavanja i useljavanja bilo je i po oslobođenju Žabljaka, Bara, Ulcinja i Kolašina. 

Dakle, iseljavanja muslimana iz pomenutih mjesta koja su pripojena nezavisnoj 

Crnoj Gori bila su uslovljena uglavnom vjerskom odanošću i opštom zaostalošću, jer svaka 

norma koja je donesena od strane države, a koja se nije uklapala u njihova konzervativna 

shvatanja, izazivala je reakciju koja je pokretala nove talase iseljenika.  

                                                 
18

 Vilijem Denton, Nekoliko dana u Crnoj Gori, Zapisi 1937, br. XXVIII, str. 21. 
19

 Đ. Pejović, nav. djelo, str. 205. 
20

 Milan Savić, Migraciona kretanja u nikšićkoj oblasti, Deseti kongres istoričara Jugoslavije, 

Beograd 1998, str. 223–225. 
21

 Isto 
22

 Opširnije: Nada Tomović, Ekonomske migracije Crnogoraca krajem XIX vijeka i početkom XX 

vijeka, Deseti kongres istoričara Jugoslavije, Beograd 1998, str. 248. 
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Politički motivi 

 

I proces učvršćivanja centralne državne vlasti u Crnoj Gori imao je za posljedicu 

određena iseljavanja. Tako su, zbog političkih razloga, pojedinci a nekada i porodice 

osuđivani na "izgon" iz Crne Gore. To je bila jedna od najtežih osuda za crnogorskog 

čovjeka, koja je bila  izricana u vrijeme vladavine knjaza Danila. Bilo je tada "izgona" i bez 

određenih političkih razloga, nekada i zbog povrijeđene sujete. Porodice ili pojedinci morali 

su da napuste Crnu Goru.
23

  

Učvršćivanje knjaževe vlasti i situacija koja je nastala u sukobu između knjaza i 

jedne grupe glavara, imala je za posljedicu stvaranje prve masovnije crnogorske političke 

emigracije.
24

 Do najbrojnije emigracije iz političkih razloga došlo je u vrijeme političke 

borbe Crne Gore za međunarodno priznanje. Naime, knjaževa orijentacija prema Francuskoj 

izazvala je veliko nezadovoljstvo u Crnoj Gori. Zbog toga je predsjednik Senata Đorđije 

Petrović postao nepomirljivi neprijatelj knjaza Danila. On je sa nekoliko glavara sklopio 

zavjeru protiv knjaza, što je imalo za posljedicu brojne emigracije. Tako je maja 1860. 

godine u Austriji bilo oko 400 političkih emigranata iz Crne Gore.
25

 

S obzirom na to da se od početka vladavine knjaza Danila u Austriji nalazilo više 

istaknutih crnogorskih emigranata, Austrija ih je stalno koristila za svoje svrhe, a u namjeri 

da izazove nemire u Crnoj Gori. Bečka vlada je naoružala nekoliko emigranata koji su iz 

Boke organizovali zavjeru da ubiju knjaza Danila, vojvodu Mirka i nekoliko senatora. Ta 

zavjera nije uspjela, ali je iduće godine Todor Kadić (koji je bio jedan od zavjerenika) uspio 

da ubije knjaza 1. avgusta 1860. godine u Kotoru.
26

 Prema Maksimu Šabajiću, te godine iz 

Bjelopavlića je iseljeno 300 lica.
27

  

 Kasnije, 1863. godine, vojvoda Mirko je naredio da napuste imanja svi koji su bili u 

srodstvu sa Todorom Kadićem. Tada je jedan broj Bjelopavlića prešao u Donje Vasojeviće.
28

 

 Bivši politički protivnici knjaza Danila nijesu htjeli da prihvate ni njegovog 

naslednika knjaza Nikolu, tako da su se u nekim plemenima dizale bune, ali je vojvoda 

Mirko uspio da pridobije sve plemenske glavare, neke milom, neke silom, što je dovelo do 

toga da 1860. g. sva plemena priznaju novog knjaza.  

 Iako se knjaz Nikola razlikovao od svog prethodnika, i za vrijeme njegovog 

apsolutizma bilo je afera i procesa, naročito poslije XX vijeka. To je imalo negativan odraz i 

na migracije, a naročito one koje su se odvijale iz Crne Gore prema Srbiji. 

 Pored navedenih faktora koji su podsticali migraciona kretanja stanovništva Crne 

Gore, potrebno je ukazati i na lične motive koji su uticali na odlazak pojedinaca u drugu 

sredinu. Jedan od motiva bilo je i školovanje, a nijesu bile isključene ni iluzije da se tamo 

negdje bolje i ljepše živi. 
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 Simo Popović, Memoari, Podgorica 1995, str. 455. 
24

 Đ. Pejović, nav. djelo, str. 206. 
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 Petar Popović, Nikanor Ivanović Njeguš, Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, IV, str. 91. 
26

 Jagoš Jovanović, Istorija Crne Gore, drugo izdanje, Podgorica 1995, str. 263–254. 
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 Maksim Šabajić, Mladi Crnogorac, Beograd 1873, str. 73. 
28

 Risto Dragićević, Stare srpske novine i časopisi o Crnoj Gori i Crnogorcima, Zapisi, br. XIV, 

Cetinje 1941, str. 26. 
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Školovanje 

 

Nijesu Crnogorci bili samo junaci "koji su živjeli o pušci i nožu", niti je njima 

ratovanje bilo "jedino zanimanje a borba jedina zabava", nego su pored borbe i ratovanja 

uvijek pokazivali smisao i veliko interesovanje za školu. Taj neobični interes Crnogoraca 

može se pratiti kroz čitavi XIX vijek. 

Nakon proširenja države osjeća se potreba za školovanim ljudima u upravi i sa 

većim znanjem nego što je mogla dati osnovna škola. Ta potreba je počela da raste od 80-tih 

godina XIX vijeka da bi u prvim decenijama XX vijeka bila sve izraženija.   

U to vrijeme Bogoslovsko-učiteljska škola zadovoljavala je i potrebe u državnoj 

upravi, a kada se ukazivala potreba za visokoškolovanim ljudima, knjaz Nikola je slao 

crnogorske mladiće u inostranstvo. U početku to su bili mladići koje je knjaz po svojem 

nahođenju određivao iz kuća vojnih i plemenskih starješina, kao i bliski rođaci dinastije 

Petrović. Oni su odlazili na školovanje u Srbiju, Rusiju, Francusku, Austrougarsku, Tursku i 

druge zemlje, gdje su o trošku vlada tih zemalja završavali srednje, više i visoke škole. Od 

druge polovine XIX vijeka pa sve do 1918. skoro u svim evropskim državama školovalo se 

po nekoliko mladića iz Crne Gore, bilo o državnom trošku zemalja u kojima su se školovali, 

bilo o trošku Ministarstva prosvjete i crkvenih poslova Knjaževine Crne Gore ili o trošku 

svojih roditelja. U periodu od 1848. do 1918. godine, školovalo se oko 3.500 đaka i 

studenata u srednjim, višim i visokim školama širom Evrope.
29

 

Dakle, nakon slavnih pobjeda na vojnom, Crna Gora počinje da ostvaruje zapažene 

rezultate na prosvjetnom i privrednom polju, što je za posledicu imalo migraciona 

pomjeranja unutar države i van nje, a naročito pri kraju XIX i početkom XX vijeka.  

Navedene prirodne i društvene okolnosti učinile su da Crna Gora predstavlja 

jedinstven migracioni slučaj, istorijsku sudbinu jednog naroda u borbi za golu egzistenciju. S 

obzirom na to da su česte migracije bile uslovljene i silom osvajača, to su spoljni činioci sa 

manifestacijama permanentne represije inicirali pojavu jednog društvenog fenomena, kojega 

su u velikoj mjeri oblikovali i specifični geografski činioci. 

Naime, u samoodbrani od spoljnih nasrtaja sve više su se javljali impulsi 

naseobinskog širenja, jer je stanovništvo u reproduktivnom pogledu bilo uglavnom u stanju 

porasta, a u nekim porodicama je imalo i izrazitu progresiju.  

Dakle, Crna Gora je bila u stanju da obnavlja najvitalniji dio stanovništva i u 

najtežim uslovima, ali ne i da svima omogući elementarne uslove za život dostojan čovjeka.  

Ovaj društveni fenomen omogućio je veliku ratničku mobilnost i migracionu 

pokretljivost koja se najviše ispoljavala u toku XIX i početkom XX vijeku.  

 

 

                                                 
29

 Momčilo Pejović, Školovanje crnogorske omladine u inostranstvu u periodu od 1848. do 1918. 

godine, Prosvjetni rad, br. 11, 15. oktobar 1993. 
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Dr Vukajlo Gluscevic 

 

Migration Movements Factors of the Citizens of Montenegro in XIX Century 

 

Summary 

 

In the aspect of migration movements, in its history Montenegro has been a rare 

example of а state of that kind. Mixture and complexity of natural and social factors have 

expressed their influence in this example. In that place and that time these factors were 

combined in very complex and connected way, that they actually formed “permanent boiling 

migration spring”.  

One of the most influential natural factors were, so called, Montenegrin karst and 

casualty, and far as social factors are concerned, it’s important to point out “vadjevine”, as a 

way of lending money with interest, as well as mutual conflicts and Turkish violence. 
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АБРАХАМ ЛИНКОЛН И 

АМЕРИЧКИ ГРАЂАНСКИ РАТ 
 

 

Апстракт: Од 1861. до 1865. Сједињене Америчке Државе раздирали су 

унутрашњи сукоби у којима је страдало више Aмериканаца но и у једном сукобу прије 

или послије. Двије хиљаде четири стотине забиљежених чарки и битака стајало је САД 

преко 600.000 жртава. Пошто је у овом рату тријумфовала индустријска снага Сјевера, 

историчари су га назвали првим модерним или тоталним ратом. У раду се анализира 

однос Абрахама Линколна према ропству и сецесији јужних држава, као и његова 

ратна политика. 

 

Кључне ријечи: Абрахам Линколн, ропство, сецесија, Грађански рат. 

  

 

Неколико ријечи о Линколну  

 

Породица Линколн досељава се у Масачусетс из Енглеске у првој половини  

XVII вијека. Са ширењем колонија њихови потомци селили су се даље на запад. Један 

од њих, Абрахамов отац Томас, купио је фарму у Кентакију. Ту је 12. фебруара 1809. 

рођен шеснаести амерички предсједник. Због финансијских недаћа 1816. породица се 

сели у Индијану, у округ Пери.
1
 Двије године касније умире његова мајка Ненси. Отац, 

на кога је пала брига о двоје дјеце, Абрахаму и Сари, ускоро се жени Сали, удовицом с 

троје дјеце. Ова седмочлана породица борила се за опстанак. Абрахам је од раног 

дјетињства помагао оцу, а по потреби је радио и за надницу. У школу је ишао 

повремено, у паузи између зимских и прољетних радова. 

У седамнаестој години почео је да ради као бродар на ријекама Андерсону и 

Охају. Априла 1828. прихватио је посао на теретњаку који је пловио за Њу Орлеанс.
2
 

Могућност путовања била је привилегија у тадашњој Америци. Мали број људи знао 

је како се живи у сусједном округу, а камоли какви су услови живота у неким 

удаљенијим крајевима. У великој луци Њу Орлеансу млади Линколн сусрео се и с 

ропством.
3
 

По повратку кући почео је да се занима за права. Те зиме присуствовао је 

разним суђењима у Рокпорту и Бенвилу. Када је у марту 1830. фарма продата, 

породица Линколн преселила се у Илиноис. Абрахам је пошао с њима, али већ 

наредне године се осамостаљује. У Њу Салему почиње нови живот. Издржавао се 

                                                 
1
 S. B. Oates, With Мalice Toward None. A Life of Abracham Lincoln, New York 1994, 7. 

2
 Исти, 8–15. 

3
 P. Džonson, Istorija američkog naroda, Beograd 2003, 396. 
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разним пословима, а поред права све више га занима и политика.
4
  

Политички се активира 1832. године и као члан Виговске партије кандидује се 

за државну скупштину. Поражен, с партнером оснива мало трговачко предузеће, што 

се неславно завршило. Притиснут дуговима, прихвата посао шефа поште у Њу Салему. 

Септембра 1836. добија лиценцу за адвокатску праксу и пресељава се у Спрингфилд.  

На изборима 1834. године улази у скупштину, а поново је изабран 1836, 1838. 

и 1840. Био је виговски предсједнички електор 1840. и 1844, кандидат виговаца за 

Конгрес 1846. године, а 1855. неуспјешно се кандидује за Сенат. Уздрману партију 

напушта прешавши у новоосновану Републиканску партију. Привлачи велику пажњу у 

току своје друге кампање за Сенат, коју такође губи.
5
 Крај његовог мандата у 

Конгресу обиљежила је дискусија о ропству. Питање ропства је већ дуго 

компликовало политички живот у Сједињеним Америчким Државама. 

 

Подлога сукоба 

 

Првих деценијa XIX вијека питање робовласништва повремено је постајало 

прворазредни проблем, да би вјештим политичким потезима бивало потиснуто. Црно 

робље довожено је још с првим колонистима, а до средине XVIII вијека посједовање 

робова било је озакоњено на цијелом Југу. Током рата за независност многе државе су 

почеле с еманципацијом робова. Неке су чак донијеле и аболиционистичке законе 

којима се укида ропство. До 1804. све државе сјеверно од Делавера укинуле су 

робовласништво. Са друге стране, на Југу није било спремности за прекидање 

трговине робљем, а још мање за еманципацију робова.
6
 Пошто је робовски рад 

првенствено био усмјерен на послове који нису били нарочито исплативи, очекивало 

се да ће ропство ишчезнути. У то вријеме одгајивачи дувана су пропали или су се 

налазили пред пропашћу. Други плантажни усјеви, као пиринач и шећерна трска, још 

су доносили знатне приходе. Пиринач је гајен на ограниченом подручју, а за обраду 

шећерне трске био је потребан велики број радника.  

Памук је био "демократскији" пољопривредни производ. Њега је могао 

успјешно да гаји и богати плантажер са стотинама робова и мали фармер с неколико 

робова.
7
 Али, обрада се вршила ручно, што је дуго трајало. Овај проблем је ријешен 

машином за чишћење памука, коју је 1793. измислио Ели Витни. Без машине за 

чишћење плантажна пољопривреда би вјероватно преживјела само у једном дијелу 

Југа. Овако, у првим деценијама XIX вијека дошло је до процвата плантажа и самим 

тим расла је потреба за робовским радом. Ропство је створило "краљевство памука". 

Различити погледи на институцију ропства константно су компликовали политички 

живот у земљи. Сваки потез власти посматран је кроз призму ропства, без обзира која 

је странка тренутно била доминантна. 

Француска је 1803. продала Сједињеним Државама своју америчку колонију 

Луизијану. За 15 милиона долара добијено је 2,600.000 км
2
 територије, као и лука Њу 

Орлеанс. Тим потезом отворено је питање ширења ропства. На том пространству 

временом су настајале нове државе, чијим се приступањем Унији стално потеже 

                                                 
4
 Oates, нав. дјело, 16–18. 

5
 S. Skowronek, The Politics Presidents Make, London 1997, 199. 

6
 Д. Р. Машевић, Судбински снови – Увод у америчке студије, Ниш 2002, 234. 

7
 H. B. Parks, Istorija SAD, Beograd 1985, 225. 
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питање да ли одобравају ропство. До првог у низу компромиса довело је покретање 

процедуре за пријем Мисурија као робовске државе.  

Мисуријски компромис 1820. ријешио је привидно ширење робовласништва, 

али је истакао регионалне разлике.
8
 Те разлике су очите на примјеру индустрије. 

Развој индустрије био је веома неравномјеран у разним подручјима. У Америци 1860. 

било је свега милион триста хиљада индустријског становништва, али је процент тог 

становништва у разним областима био неједнак. Југ је заостајао у индустријском 

развоју. До брзог развитка капитализма у пољопривреди и, у вези с њим, до бурног 

развоја америчке индустрије, дошло је у двије области на сјеверозападу и на сјеверо-

истоку.
9
 Из различитог привредног положаја Сјевера и Југа произлазили су свакојаки 

привредни и имовни интереси, међусобно супротстављени. То се јасно видјело на 

питању царина. Сјевер је био за заштитне царине, а Југ за слободну трговину.
10

  

Затегнутим односима допринијело је и то што су представници сјеверних 

држава у Конгресу стално изгласавали велике суме за изградњу путева и канала, 

регулисање ријека и уређење лука у сјеверним и средњим државама, а за сличне 

саобраћајне објекте у јужним државама врло ријетко су се могле добити веће суме из 

државне благајне Уније.
11

 Јужњаци су израчунали да су из федералне касе добијали 

пет пута мање него што им припада. Чињеница да је већина вјеровала у ове претјеране 

цифре представљала је снажан подстицај за непријатељство.
12

  

У доба администрације Ендрјуа Џексона (1829–1837) реакција на подизање 

царинских стопа показала је којим путем могу кренути јужне државе. Скупштина 

Јужне Каролине усвојила је доктрину о нултификацији.
13

 Као одговор на то, 

предсједник Џексон захтијевао је да Конгрес усвоји Закон о сили. Такође је донио 

читав низ војних мјера: пресељење три дивизије артиљерије, позив добровољцима, 

мобилизацију милиције.
14

 У Прокламацији против нултификације 10. децембра 1832. 

године нагласио је: "Право једне државе да поништава закон Сједињених Држава 

неспојиво с постојањем Уније, изричито опорекнуто садржајем устава, неосновано по 

свом духу, противрјечно сваком принципу на коме је било постављено, и штетно по 

велики циљ за који је било обликован".
15

   

Новим компромисом, којим су царинске стопе прогресивно смањене на 20 

процената до 1842. године, ратна опасност је отклоњена.
16

 У то доба осуде ропства као 

                                                 
8
 Након што је територија тражила статус савезне државе без рестрикције робовласништва, 

конгресмени са Сјевера неуспјешно су покушавали да донесу амандман којим би забранили да-

ље држање робова. Када је Мејн (првобитно дио Масачусетса) захтијевао статус савезне држа-

ве, Хенри Клеј (1777–1852) се изборио за компромис – пријем Мисурија као робовласничке 

државе и Мејна као слободне државе. Предвиђена је забрана робовласништва сјеверно од јужне 

границе Мисурија на линији 36
0
30''. (Енциклопедија Британика, књига 5, Београд 2005, 187.) 

9
 Ј. В. Тарле, Историја Новог века, књига 1, Београд 1948, 446. 

10
 H. Kunov, Opšta privredna istorija, Beograd 1959, 333. 

11
 Исти, 335. 

12
 Parks, нав. дјело, 237. 

13
 Нултификација предвиђа да, када Конгрес донесе закон који некој држави изгледа неус-

таван, дотична држава може да суспендује закон на територији под својом јурисдикцијом.  
14

 Džonson, нав. дјело, 318. 
15

 D. R. Živojinović, Dokumenti o američkoj istoriji (1606–1955), Beograd 1971, 123 (у даљњем 

тексту: Živojinović, Dokumenti) 
16

 Džonson, нав. дјело, 318. 
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неморалне институције постају све жешће. Вилијам Лојд Гарисон (1805–1879)
17

 

покренуо је 1831. аболиционистички часопис Либератор.
18

 Двије године касније 

основано је и Америчко друштво против ропства.
19

  

С освајањем нових територија расправе добијају на интензитету. Предсједник 

Џејмс К. Полк (1844–1848) искористио је сукоб граничних патрола да 13. маја 1845. 

објави рат Мексику. Побједа у рату донијела је огромне територијалне добитке.
20

 

Својим говорима у Конгресу Линколн напада предсједника, оптужујући га, између 

осталог, да је заварао јавност и покренуо рат.
21

 Тај његов потез није наишао на 

подршку, ни у јавности нити унутар саме странке.
22

  

Од децембра 1848. до марта 1849. године у оба представничка дома вођене су 

жестоке дебате, не само о статусу ропства на новоосвојеним територијама већ и у 

самом Вашингтону. Линколн је осмислио Платформу о ослобођењу све робовске дјеце 

у Вашингтону до 1852. године,
23

 али она никада није стављена на дневни ред 

Конгреса. Без подршке странке он још није имао довољно личног утицаја.
24

  

 

Хладна деценија 

 

Амерички историчар Ејвери О. Кравен назвао је период од 1850. до 1860. 

године "првим хладним ратом". Супротности између Сјевера и Југа вртоглаво су се 

кретале према најтрагичнијем могућем исходу – идеолошком сукобу. Отуђеност језгра 

у Новој Енглеској од језгра у Вирџинији и обрнуто била је велика од самог почетка 

колонизације. Људи који су се борили за Унију у рату за независност и који су је 

водили до средине XIX вијека, били су болно свјесни разлика и настојали су да 

омогуће коегзистенцију. У томе су се истицали јужњачки политичари, који су током 

дужег времена управљали Унијом. Све је промијенила индустријска револуција. 

Сјевер је постајао гигант који је чинио себи сличним све дијелове Сједињених 

Држава.
25

  

Такође, у кратком временском року нестала је читава генерација политичара 

која је доминирала политиком САД-а у првој половини XIX вијека, као што су Џон 

Калдвел Калхун, Хенри Клеј и Данијел Вебстер. Потоњи двојац провукао је кроз 

Конгрес чувени Компромис из 1850. тако што је пет засебних законских приједлога 

прошло кроз Конгрес током августа и септембра. Новом формулом познатом као 

народни суверенитет становницима свих територија препуштено је да сами одлуче да 

ли желе робовску државу.
26
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Такође је компромисом "одлучено да није цјелисходно да се укине ропство у 

дистрикту Колумбија. Али је одлучено да је цјелисходно да се у оквиру дистрикта 

забрани трговина робовима, да се законом пропише ефикаснија одредба о враћању и 

изручивању лица, као и да Конгрес нема права да подстиче или спречава трговину 

робовима између робовласничких држава".
27

 Коначни успјех приједлога углавном се 

приписује динамичном вођству младог сенатора из Илиноиса Стивена А. Дагласа 

(1813–1861).
28

 Пошто је Даглас долазио из исте државе као и Линколн, а уз то је био 

члан Демократске странке, њихов сукоб постао је неминован. Повод је био Закон 

Канзас–Небраска из 1854.  

Генеза Закона Канзас–Небраска лежала је у импулсу који је од почетка гурао 

Американце на запад: глад за земљом. Али, док влада правно не организује неку 

област у територију, њено насељавање није било могуће. Тада је Стивен А. Даглас био 

на челу Сенатског комитета за територије, а други демократа, Вилијам А. Ричардсон, 

на челу Конгресног комитета за територије.
29

 Предложили су нацрт Закона о 

организацији територије Небраска, која би обухватала дијелове преостале након 

куповине Луизијане. Нацрт је лако добио одобрење Конгреса, али је у марту 1853. 

блокиран у Сенату. Јужњаци су се противили организацији Небраске зато што би 

Мисури био окружен слободним територијама.  

Даглас је у новој верзији нацрта директно опозвао забрану ропства сјеверно од 

36
0
30''. Чак је предвидио двије територије – Небраску, западно од Ајове, и Канзас, 

западно од Мисурија.
30

 У марту је закон прошао и Сенат и Конгрес, али гласање је 

показало раздор, не само у земљи већ и унутар самих странака. Сви виговци са сјевера 

су били против, а од 34 с југа чак 25 је подржало закон. Од 75 јужних демократа 72 су 

била за, а од 108 сјеверних само 49 је подржало закон.
31

 Нестао је дотадашњи 

двостраначки систем. На Југу су демократе апсорбовале виговце. На Сјеверу је од 

анти-Небраска демократа, Странке слободног тла и виговаца формирана нова 

политичка странка у јулу 1854, названа Републиканска.
32

  

Услиједила је огорчена политичка борба која је ускоро почела да односи 

људске животе.
33

 Нови повод за сукоб дао је Врховни суд 6. марта 1857. године 
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одлуком у Случају Дреда Скота.
34

 Јужњаци су били одушевљени, док су 

републиканци, због јужњачке доминације, Врховни суд назвали "јужњачким дебатним 

удружењем".   

У изборној 1858. години републиканци су именовали Линколна као кандидата 

за Сенат САД-а, с циљем да онемогуће поновни избор Дагласа. Пошто су тада 

скупштине држава бирале сенаторе, технички је вођена кампања за државну 

скупштину. Али Дагласова препознатљивост дала је кампањи национални значај. 

Главна тема дебата било је ропство. Дебате вођене у седам градова Илиноиса, од 

августа до октобра, спадају у  најпознатије и најсудбоносније у америчкој историји.
35

 

Оба човјека су били добри полемичари и чинили су упечатљив контраст стилова: 

Даглас савршено обучен и енергичан, а Линколн рашарафљен и незграпан и ријечима 

и у гестовима. Дагласова снага било је његово упозорење да би пут који је Линколн 

заговарао могао да води у грађански рат. Његова слабост је била то што никада није 

био спреман да каже свој став о ропству. Покушавајући да буде добар свима, био је 

огољен у дебатама. Линколн је правилно видио да дебата мора бити вођена на 

највишем моралном нивоу, јер је само тако залагање за слободу и Унију постајало 

непобитно. Он је указивао увијек изнова да је чак и Југ у свом срцу свјестан да је 

ропство погрешно. Даглас је добио мјесто али су га дебате докрајчиле, док су 

Линколна претвориле у националну фигуру.
36

  

Током цијеле 1859. у земљи су се јављали све јаснији знаци кризе. Конгрес је 

био тако оштро подијељен да готово није могао да доноси законе. Безмало сви  његови 

чланови носили су револвере, а понекад је изгледало да ће већина конгресмена 

изгинути у општој пуцњави.
37

 У октобру група фанатичних аболициониста напада 

Харперс Фери, федерални арсенал у Вирџинији. Џон Браун, вођа напада, осуђен је и 

објешен. Али из перспективе Југа чинило се да Сјевером доминирају републикански 

"браунољупци".
38

 

За Југ је Линколн био опасан аболициониста спреман за рат. Његов говор 

Подијељени дом од 17. јуна 1858. за њих је био пријетња. У том говору Линколн је 

истицао нужност очувања јединства земље. Указујући на опасност распада Уније, 

Линколн је истакао: "Подијељени дом не може опстати. Увјерен сам да ова држава 

неће опстати уколико једна њена половина живи слободно, а друга у вјечном ропству. 

Не очекујем да ће се Унија распасти – не очекујем да ће нам се кућа срушити, већ 

очекујем да ће подјеле нестати".
39
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Почетак сукоба 

 

Одлука републиканаца 1860. да баш он буде кандидат на предсједничком 

изборима додатно је загријала атмосферу, тим више што се демократска изборна 

конференција у Чарлстону претворила у расцјеп странке. Сјеверни демократи су 

истакли Дагласа а јужни Џона Ц. Брекенбриџа као кандидата.
40

 Републиканска 

платформа била је прилагођена циљним групама, говорило се о ограничењу ропства 

пред присталицама слободног тла, о заштитним царинама у мануфактурним 

областима, на западу о бесплатном земљишту итд.
41

 Линколн се није много ангажовао, 

страначка машинерија је сама извојевала побједу. На крају је добио 40% гласова, те 

већину електорских гласова и постао предсједник. Чак и да је постојао само један 

противник, Линколн је с великом предношћу побиједио у кључним државама, што је 

било сасвим довољно за 180 електорских гласова и тријумф.
42

 Одговор јужних држава 

дошао је веома брзо. Очекивано, прва је реаговала Јужна Каролина, гдје су 

екстремисти очекивали ланчану реакцију осталих држава на њихов потез.
43

  

У Декларацији Јужне Каролине о узроцима сецесије од 24. децембра 1860. 

проглашена је независност: "Географска линија повучена је преко Уније и све државе 

сјеверно од те линије једнодушно су ... изабрале човјека чија су схватања и намјере 

непријатељске. Стога ми, народ Јужне Каролине ... свечано смо објавили да је унија 

која је досад постојала између ове и других држава Сјеверне Америке престала да 

постоји".
44

 До 1. фебруара 1861. још пет држава је напустило Унију, а 8. фебруара 

шест држава потписало је провизорни Устав Конфедерације Држава Америке.  

Друге јужњачке државе су још остале чланице Уније. Федералне институције 

су млако реаговале, ишчекивале су смјену на врху. Новинари на Сјеверу су били 

далеко одлучнији, Хорас Грејли
45

 је у Њујорк Трибјуну написао: "Без компромиса, без 

уступака издајницима, Устав какав јесте".
46

 Немоћан да било шта уради прије 

инаугурације, Линколн је кризу назвао "вјештачком" и говорио је да су за рјешење 

потребни "вријеме, стрпљење, вјера у Бога",
47

 али по доласку у Вашингтон одбио је 

све планове по којима се треба попустити сецесионистима. Саставио је кабинет од 

одлучних људи, који су редом били велики индивидуалци.
48

 Њихови различити 
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ставови требало је да помогну предсједнику у доношењу избалансираних одлука.
49

 У 

приступној бесједи, одржаној 4. марта 1861, пресјекао је сваку причу о компромису и 

оспорио сваки аргумент о праву на сецесију: "Сматрам да је у складу с универзалним 

законом и уставом унија ових држава нераскидива. Нераскидивост се подразумијева, 

иако се не изражава... Унија, с обзиром на Устав и законе не може пропасти, и онолико 

колико ми допуштају  моје способности побринућу се, што ми  и сам Устав налаже, да 

се закони Уније савјесно извршавају у свим државама...".
50

 Такође је истакао: "Ваша 

заклетва да уништите владу није записана код Бога, док ћу ја положити најсвечанију 

заклетву да ћу је чувати, штитити и бранити".
51

  

У жељи да својим говором додатно не распали кризу, Линколн је изговорио и 

доста тривијалних реченица. Оне који су га оспоравали то је утврдило у ставу да је 

ријеч о обичном преријском адвокату.
52

 Линколн се надао да ће смирити страсти и 

добити на времену да организује администрацију, да докаже свој пацифизам и да идеја 

мирне реконструкције заживи.  

Али већ првог радног дана дочекала га је порука од Роберта Андерсона, 

команданта тврђаве Самтер, да су залихе гарнизона на измаку.
53

 Гарнизон, као једини 

знак суверенитета Уније у сепаратистичком Чарлстону, имао је симболички значај за 

обје стране. Конфедералне снаге напале су 12. априла, а 33 сата касније и заузеле 

тврђаву. Напад на тврђаву Самтер дочекан је са огорчењем на Сјеверу. Реакције 

штампе су распиривале страсти, а Грејли је писао: "Самтер је привремено изгубљен 

али је Слобода спасена...".
54

  

Линколн 15. априла позива 75.000 добровољаца да би сломио дешавања  

"сувише моћна да би се обуздала уобичајеним правним поступком",
55

 а 12 дана касније 

први пут суспендује habeas corpus.
56

 То олакшава хапшење сумњивих лица у 

критичним областима. Касније то постаје пракса. Одлуку су оспоравале разне судске 

инстанце. Током читавог рата вођено је више судских поступака да се његова одлука 

поништи.
57

 Рат је убрзао сецесију дотад неодлучних јужних држава, мада нису све 

робовласничке државе напустиле Унију.
58

  

Због сецесије Вирџинија се подијелила и Линколн је за легалну државну власт 

признао лојалисте из западног дијела. Федералне трупе су из стратешких али и 

политичких разлога ушле у те дијелове државе.
59

 Западна Вирџинија је 1863. као 

посебна држава постала чланица САД-а.  

Државе Југа су се, према њиховој сопственој изјави, отцијепиле да би одржале 

ропство, али Сјевер је водио рат да би сачувао Унију. Линколн је  пажљиво 
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објашњавао да је централно питање Унија и да Сјевер не ратује да би укинуо ропство, 

мада би његово укидање могло да буде нужна посљедица рата.
60

 А свом личном 

секретару је рекао: "Сада морамо наћи одговор на питање да ли у једној слободној 

земљи мањина има право да се одвоји кад год јој се прохтије".
61

 

 

Прве ратне године 

 

Највећа шансa Конфедерације
62

 да успјешно заврши рат била је брза офанзива 

великих размјера док нова администрација не почне ефикасно да  дјелује. Одлучан да 

угуши побуну, Линколн је морао да нареди напад којим је војска требало да заузме 

виталне рејоне Конфедерације. Његова стратегија темељила се на плану Анаконда 

генерала Винфилда Скота. Планирана је блокада Конфедерације као и продор низ 

Мисисипи. 

Прве војне операције вођене су у западној Вирџинији, гдје су федералне трупе  

побиједиле у три мање битке. Али у јавности се очекивало много више. Упркос савјету 

генерала Скота, Линколн под притиском наређује новоименованом команданту 

Ирвину Макдоелу да нападне. Макдоел је с 35.000 необучених људи кренуо од 

Вашингтона према Бул Рану. Прва битка код Бул Рана завршила се 21. јула повлаче-

њем федералаца које се претворило у бјежанију. Наиме, супротно сјеверњачком 

очекивању, јужњачки команданти Берегард и Џонстон су спојили своје трупе и одбили 

напад. Потиснути нападачи су се у паници повукли у Вашингтон.
63

  

Сјевер је тада почео да схвата да се рат неће завршити за неколико дана. Џорџ 

Б. Маклелен (1826–1885) је у новембру постао главнокомандујући генерал снага 

Уније.
64

 Још 3. маја Линколн је позвао додатне трупе. Није имао одобрење Конгреса, 

али се позвао на своја овлаштења главног команданта. Када се Конгрес састао у јулу, 

накнадно је легализовао његове потезе.
65

 У поруци Конгресу 4. јула потврдио је своју 

намјеру да се неће директно нити индиректно мијешати у ропство тамо гдје оно већ 

постоји.
66

  

Већ у августу је Фримонт, федерални командант у Мисурију, прогласом  

ослободио робове који су власништво побуњеника. Изазван, Линколн је 11. септембра 

наредио опозив тог акта.
67

 Текст је објављен у штампи. Његов поступак је наишао на 

осуду либералне јавности, али је успио у свом циљу – да смири пограничне државе.
68

 

Крајем октобра повлачи сљедећи потез: смјењује Фримонта с дужности.
69

  

У новембру афера Трент доводи САД у конфликт са Великом Британијом. 

Велика Британија је од самог почетка сукоба одлучила да буде неутрална. Пословни 

кругови више су били заинтересовани за Сјевер, али је политичкој елити одговарао 
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успјех Југа. Тај исход би дао двије слабе државе умјесто једне све јаче силе. Капетан 

Сан Јакинта, без консултације с Вашингтоном, зауставио је британски брод Трент 8. 

новембра 1861. Извршио је инспекцију брода, ухапсивши два изасланика Конфеде-

рације. Његов потез довео је до жестоке реакције британске владе. Лорд Палмерстон, 

предсједник владе, тражио је преко амбасаде у Вашингтону надокнаду штете, 

тренутно пуштање затвореника и формално извињење. Такође је ангажована морна-

рица и почеле су припреме за слање 10.000 војника у Канаду. Суочен с новом ратном 

опасношћу, Линколн се консултовао са кабинетом и одлучио да попусти. По његовим 

ријечима рат се води само "један по један". Државном секретару Сјуарду препуштен је 

начин на који ће се САД часно извући. Крајем године Сјуард је издао ноту којом је 

оправдао поступак хапшења, али су затвореници пуштени јер су "небитни".
70

 У 

Конгресу су патриоте напале Линколна због "капитулације" пред Британијом, али је 

Самнер
71

, позивајући се на међународно право, утишао протесте.
72

  

Администрација је настојала да више не погоршава односе с другим европским 

силама. Француска се уздржала од признавања Конфедерације, али је настојала да 

профитира из рата.
73

 Прољећа 1862. године Наполеон III послао је војни контингент у 

Мексико. Неких годину дана касније Мексико је проглашен царством.
74

 Акција је била 

очигледно кршење Монроoве доктрине,
75

 али федерална влада није имала снаге да 

отвори још један фронт. До краја рата влада у Вашинтону и влада у Ричмонду 

наставиле су грозничаву дипломатску активност.
76

 Од европских сила, осим Осман-

ског царства, Русија је заузела благонаклон став према влади у Вашингтону. Поражена 

у Кримском рату, жељела је да поврати статус велике силе. Тако је Руско царство 

водило политику отворене подршке Сјеверу. Присуство руске морнарице близу 

сјеверњачке обале имало је велики одјек у штампи.
77

  

Паралелно с политичким, Линколн је рјешавао озбиљна државна питања, 

између осталог и начин финансирања рата. Фебруара 1862. потписао је закон којим је 

благајничке записе учинио легалним средством плаћања.
78

  Нека питања која је имао 

на дневном реду била су спорна годинама. Прије рата није било могуће да се државна 

земља прода фармерима и другим досељеницима. Закон о окућници, донесен 20. маја 

1862. године, прописао је да свако ко је грађанин САД-а, старији од 21 годину који 

није учествовао нити помагао побуну против владе, има право куповине државног 
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земљишта.
79

 То се касније потврдило као један од најважнијих закона у историји 

Америке.  

Али побједа у рату ипак је била главни задатак. У фебруару, на западу, Јулисиз 

С. Грант (1822–1885)
80

 креће у напад дуж ријека Тенесија и Кумберленда. Његова 

порука непријатељу кога је окружио у Форт Донелсону прославила га је на Сјеверу: 

"Прихватамо само тренутну и безусловну предају". Конфедерална војска кренула је 6. 

априла у противнапад у Бици код Шајлоа. И поред великих губитака Грант није 

одступио.
81

 Федерална морнарица је 24. априла заузела највећу јужњачку луку Њу 

Орлеанс. Јужњачка флота збрисана је код Мемфиса 6. јуна и стигло се до Виксбурга. 

Чинило се да су побједа и крај рата близу.
82

 

Нажалост, Линколн то није могао да постигне с неодлучним човјеком на 

кључном мјесту. Првих мјесеци 1862. убјеђивао је Маклелена да покрене трупе. Затим 

га је разријешио дужности главног команданта. Суочен с недостатком официрског 

кадра, оставио га је на мјесту команданта Потомачке армије. Нова војна кампања 

Пенинсула развлачила се током цијелог маја и јуна. Од 25. јуна до 1. јула у 

Седмодневној бици Маклелен је нанио губитке непријатељу, али се одлучио на 

повлачење поништавајући све успјехе кампање.
83

 Линколн је у једном тренутку вјеро-

вао да је Маклелен крив за велеиздају, али се повукао због жестине генераловог одго-

вора. Касније је закључио да је генерал крив само због кукавичлука.
84

 У августу је 

наредио Маклелену да својом армијом појача Вирџинијску армију, коју је Џон Поуп 

организовао близу Вашингтона. Најспособнији јужњачки генерал Роберт Е. Ли (1807–

1870)
85

 у томе је видио своју шансу. У Другој бици код Бул Рана 29/30. августа пора-

зио је генерала Поупа. Деморалисане федералне трупе су се повукле у Вашингтон. 

Линколн је невољно дао Маклелену команду над обје армије, рекавши му да их 

реорганизује у једну. Ли је одлучио да настави притисак и јужњачка војска прешла је 

4. септембра ријеку Потомак. Нова јужњачка побједа могла је да промијени много 

тога. Избори за Конгрес били су у новембру и нови однос странака у Конгресу могао 

је да присили Линколна на преговоре с Конфедерацијом.
86

 Заобишавши Вашингтон, 

Ли је почео да продире у робовласнички Мериленд. Југ никад није био ближи побједи. 

Француска и Велика Британија предлагали су дипломатску медијацију, што је 

претпостављало да обје зараћене стране имају исти статус. То би практично значило 

признавање независности јужних држава, што је Сјевер одбијао. Париз и Лондон су 

све отказали када је Унија показала неочекивану снагу код Антитема.
87

  

Маклелен је и поред низа околности које су му ишле у прилог повлачио 
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изузетно опрезне потезе. Потиснуо је нападаче 14. септембра, али је тако споро 

напредовао да му је требало три дана да пређе ријеку Антитем. Бројчано надмоћнији, 

оклијевао је да све резерве уведе у борбу, тако да су његови напади били одбијени.
88

 

Потучен али не и уништен, Ли се повукао из Мериленда.  

Разочарани Линколн за новог команданта поставља Амброса Е. Бурнсајда. 

Иако свјестан противничке снаге, Бурнсајд креће у напад 13. децембра. Пораз код 

Фредриксбурга је имао толико негативан одјек да је Линколн изјавио: "Ако постоји 

мјесто горе од пакла, ја сам у њему". С других фронтова такође није било добрих 

вијести. Притисак да због неуспјеха смијени Гранта, Линколн је одбио ријечима: "Оно 

што ја хоћу су генерали који желе да се боре и да побјеђују. Грант је то урадио, и ја 

стојим иза њега".
89

 

Побједу код ријеке Стона
90

 Линколн је дочекао као сламку спаса. Захвалио се 

побједнику генералу Розенкрансу: "Никада нећу заборавити... да сте нам ви дали 

тешко заслужену побједу, евентуални пораз нација тешко да би преживјела". На 

мјесто Бурнсајда поставио је 25.1.1863. Џозефа Хокера.
91

 Али и под командом 

"борбеног Џоа"  ситуација на фронту је остала иста – лоша.  

Поред критика због војних пораза и  половичних побједа, Линколн је огроман 

притисак трпио и од заговорника аболиционизма. Њихова кампања имала је доста 

религиозних елемената. Неки теолози су тврдили да је "Конфедерација у савезу с 

паклом". Упитан да ли је Бог на страни Сјевера, Линколн је одговорио: "Ја уопште не 

бринем због тога јер знам да је Бог увијек на страни правде".
92

  

Грејли је 20. августа 1862. објавио уводник назван Молитва двадесет милиона, 

оптужујући предсједника "да је чудно и ужасно немаран" јер није ослобађао робове, 

додајући да је било "наопако и бескорисно" покушати срушити побуну без искорје-

њивања ропства.
93

 Линколн је одговорио писмом од 22. августа 1862, које садржи и 

ово: "Мој врховни циљ у овој борби је да сачувам Унију, а не да сачувам или уништим 

ропство. Када бих могао да сачувам Унију без ослобођења и једног роба, учинио бих 

то, а ако бих могао да је сачувам ослобођењем свих робова учинио бих то, а ако бих 

могао да је сачувам ослобађајући неке робове а остављајући друге, учинио бих то 

исто".
94

  

Линколн је опрезно приступио ослобођењу робова. Тренутак је морао бити 

добро одабран, не само ради одржања граничних држава у рату и борбама, него и зато 

што је у одређеном смислу то обиљежило промјену циља због кога се рат водио. Неко 

вријеме разматрао је све практичне аргументе за и против. Своју одлуку ставио је пред 

кабинет 22. јула. Неки чланови су пожуривали тренутну објаву, а други су мислили  да 

ће их то коштати избора. Линколн је већу пажњу посветио тренутку објављивања него 

реакцији кабинета. "То не смијемо објавити до непосредног тренутка побједе", рекао 
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је много пута.
95

 

Крвава и дуго чекана побједа код Антитема била је потребна за лансирање 

Прокламације о еманципацији. Прелиминарна прокламација објављена је 23. 

септембра а коначна најављена за сљедећу годину.
96

 Између осталог садржи и 

сљедеће: "Да првог јануара, љета господњег хиљаду осам стотина шездесет трећег, сва 

лица која се налазе у положају робова у било којој држави и на одређеном подручју 

државе, чији се становници налазе у стању побуне против Сједињених Држава, имају 

бити тада и  отада и заувијек слободни".
97

   

 

Од Прокламације до капитулације 

 

У ствари, изјава од 1. јануара није значила ослобођење робова у смислу да би 

ишла даље од оног што је Конгрес већ био прихватио. Ипак, значај изјаве био је 

огроман и Линколн је тога био свјестан. У лојалним државама робовласници нису 

подлијегали овом акту. Линколново перо формално није скинуло окове ни са једног 

роба. Тамо гдје је могао провести акт у граничним државама, одбио је због Уније. 

Тамо гдје није могао – у конфедералним државама – покушао је. Укратко, гдје је могао 

није хтио, а гдје је хтио није могао. Тако је Прокламација о еманципацији, била више 

прокламација него еманципација.  

У јавности је Линколнов поступак двојако прихваћен. Неки су самог Линколна 

благосиљали, док су други сматрали да је овим поступком порекао своје ријечи из 

прве године рата. Демократе су чак кроз пригодне  пјесмице оспоравале и његов нади-

мак "часни Ејб".
98

 Ефекат је ускоро постао видљив и робови су, чувши за проклама-

цију, бјежали са својих плантажа и прилазили федералној војсци. Како се постепено 

кретао ка еманципацији, Линколн је исто тако постепено примао црнце у армијске 

снаге, што су бијелци доста тешко прихватали.
99

 Дуготрајни рат, жртве, непопуларни 

политички потези – све је то погађало репутацију предсједника. Опозиција је ишла 

толико далеко да је један од њихових вођа, Валандигам, тврдио да "Конфедерација не 

може бити освојена".
100

  Уздрман, Линколн је морао да чека потезе својих генерала. 

Напокон, у априлу 1863. "борбени Џо" с надмоћним трупама креће у напад. У 

подручју локално названом Дивљина, код Ченселорвила, 1–3. маја потпуно је 

потучен.
101

 Ли је затим поново кренуо у напад и до краја јуна његове трупе биле су 

дубоко у Пенсилванији. Али Битка код Гетисбурга 1–3. јула коштала га је 25–28 

хиљада жртава и поражен се повукао у Вирџинију. Дан касније, након вишемјесечних 

борби, Грант заузима Виксбург. Од 9. јула Мисисипи је цијелом дужином био под 

контролом федералних трупа. 

Конфедерација је била преполовљена. Додуше, јужњачке трупе су у септембру 

извојевале побједу на ријеци Чикамогију. Грант, који је постао командант свих снага 
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Сјевера на западу, побједом код Чатаунге у новембру прикључио је Сјеверу сву област 

до Алигенских планина.
102

 

У другој половини 1863. влада Велике Британије блокирала је бродоградњу за 

потребе Југа, а идеју признања више нису ни разматрали.
103

 Конфедерација је 

дефинитивно дошла у подређен положај, али то није олакшало положај предсједника. 

Сада је у центар политичих расправа, умјесто неуспјешних војних операција, дошао 

начин на који се треба односити према територијама које је федерална власт вратила 

под своју контролу. 

Реконструкција се за Линколна састојала у томе да побуњене државе, иако су 

теоретски остале дио Уније, не могу преузети пуноправни статус док не признају 

поништавање ропства. На тај начин далекосежно ће доћи до промјена у јужњачком 

друштву.
104

 Његови помирљиви ставови су, по мишљењу истакнутих аболициониста, 

"ослободили роба а заборавили црнца". Једино у чему су се слагали било је да Југ мора 

признати нестанак ропства.
105

 У свом говору у Гетисбургу 18. новембра 1863. Линколн 

је изјавио да су сви људи рођени једнаки, да амерички демократски експеримент мора 

бити сачуван за човјечанство.
106

 Говор није наишао на очекивани одјек, тек годинама 

касније добио је велики значај.  

Умјесто јединственог става на сцени су се искристалисале двије стране. С 

једне, идеја да Југ треба казнити имала је све више присталица. На другој страни, 

настављено је оспоравање еманципације и позивање на примирје. Линколнов план 

обнове од 8. децембра 1863. предвиђао је успостављање владе у државама које су се 

одвојиле од Уније уколико једна десетина гласача на изборима 1860. да заклетву 

лојалности Унији. Из овог су се искључивали једино високи функционери 

Конфедерације, као и сва лица која су напустила службу у Унији да би помогли 

побуну против ње. Покушај примјене овог плана у неколико држава био је без успјеха, 

а поред тога није имао ни законску основу. Конгрес се супротставио Линколновој 

политици на тај начин што је одбио да прими представнике тих држава.
107

 Ипак, рат 

још није био добијен, упркос свој слабости Југа и снази Сјевера.  

Грант, сад главни генерал Уније, након много расправа с Линколном који га је 

одвраћао од амбициознијих алтернатива, одлучио се за стратегију "два крака". Једна 

армија, под командом генерала Шермана
108

, требало је да рашчисти пут кроз Џорџију 

и уништи главне комуникације с истока према западу. Грантова главна армија требала 

је да очисти непролазну регију Дивљине, западно од Фредриксбурга у Вирџинији, у 

припреми за коначни  напад на Лија. Операције су почеле 5. на 6. мај 1864. У наредних 

шест недјеља Грант је изгубио 60.000 људи.
109

 Након неуспјеха да уништи неприја-

теља и заузме Ричмонд, Грант је почео деветомјесечну опсаду утврђеног Питерсбурга. 
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Шерман је био успјешнији и током читавог љета потискивао је непријатеља. У 

Атланту је ушао 1. септембра, а 15. новембра је кренуо у свој чувени марш према 

мору, током којег је уништавао све што може послужити непријатељу. Двадесет и 

првог децембра је заузео Савану.
110

 Конфедерација је поново пресјечена. 

У току љета 1864. чинило се да је отпор Југа несаломив, а огроман број жртава 

доводио је до очаја и загрижене републиканце. Наша искрвављена, банкротирана, 

скоро умирућа земља вапи за миром, писао је Хорас Грејли. Имајући у виду очајно 

стање у земљи, Линколн је средином 1864. одобрио састанке у Канади, који су требали 

да зауставе крвопролиће, али није одустао од захтјева да се мора обновити Унија и 

укинути ропство. Тако је све пропало. Суочио се с великим притиском да одустане од 

еманципације као услова мира. Упркос томе био је спреман да изгуби изборе прије 

него што би одустао од обећања које је дао у Прокламацији. Како је објаснио скоро 

130.000 црнаца се борило за Унију и "Ако они ризикују свој живот за нас морају бити 

најјаче мотивисани ... обећањем слободе. И када се нешто обећа, мора се одржати... 

Има људи који ми предлажу да вратим црне ратнике у ропство... Био бих завијек 

проклет ако то урадим".
111

  

Крајем августа Маклелен је постао демократски кандидат и Линколну се 

чинило да ће бити поражен.
112

 Саставио је меморандум који је планирао дати свом 

некадашњем генералу након што га овај побиједи.
113

 Његов песимизам је био темељен 

на чињеници да унутар Републиканске партије нема јединства. Секретар трезора 

Салмон Чејс по многима је био много боље рјешење. Још од фебруара водио је мање-

више јавну кампању. Када су сенатори протестовали због смјене Чејса, Линколн им је 

пријетио својом оставком.
114

 Такође се сукобио с радикалном струјом у странци око 

питања Реконструкције. Ставио је вето на закон Вејд–Дејвис јер се исти косио са 

његовим идејама.
115

 Низ успјеха Шермана и јавно сврставање Гранта на 

предсједникову страну, Линколну су олакшали побједу. Грант, којем су са разних 

страна стизале политичке понуде, интриге је окончао изјавом да је Линколнов поновни 

избор важан колико и војна побједа.
116

   

Шерманово заузимање Атланте је имало огроман утицај на изборе. 

Републиканци су ликовали: "Да ли је рат промашај? Одговор Старог Ејба на 

демократску конвенцију". Из јужњачке перспективе пад Атланте је "спасао Линкол-

нову партију у посљедњи трен од непоправљивог рушења".
117

 Покушај демократа да 

онемогуће гласање у одсуству, што би онемогућило војницима да гласају, успио је у 

свега три државе. Гласови војника су играли битну улогу, 78% војничких гласова 
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добио је Линколн, док је 54% цивила такође гласало за њега.
118

 Са 212 од могућа 233 

електорска гласа, поново је изабран 8. новембра 1864. године. 

Након убједљиве побједе Линколн се могао окренути другом питању, 

драгоцјеном политичком циљу – усвајању 13. амандмана.
119

 Наиме, бојао се да би 

Конгрес, судови или каснија администрација могли одбацити Прокламацију као 

нелегални чин моћи. Стога је у децембру подсјетио чланове Конгреса да је Сенат већ 

усвојио амандман и очекивао је сличан акт од њих. Иако је тај исти Конгрес у мају 

одбацио његов приједлог, сада је као реизабрани предсједник био у бољој позицији. 

Није се либио ни притисака ни молби, само да постигне циљ. Коначно, 31. јануара 

1865, са свега три гласа више од неопходног минимума, Конгрес је прихватио 13. 

амандман.
120

 Али сарадња на усвајању амандмана није значила да су Линколн и 

његове страначке колеге истомишљеници и око питања Реконструкције.
121

  

Освета Југу за све што је урадио постала је мото многих републиканаца. 

Линколн је покушавао да смири страсти. Свједочанство о томе је и друга приступна 

бесједа од 3. марта 1865. године, када је било јасно да се рат ближи крају: "Не будимо 

осветољубиви ни према коме; будимо милостиви према свима; чврсто вјерујући у 

правду... - да учинимо све чиме може да се оствари и очува праведан и трајан мир, 

међу нама и свим народима".
122

 Грант и Шерман су заједничким дејством у првим 

мјесецима 1865. сломили отпор Југа. Пад Ричмонда се очекивао пошто сецесионисти 

више нису имали снаге да одбране положаје. Престоница Конфедерације је пала 3. 

априла, а 9. априла код Апоматокса Ли се предао Гранту.
123

 

Линколн је 6. априла отишао у Ричмонд да види стање на терену.
124

 Разговарао 

је с једним од истакнутијих представника Конфедерације у покушају да убрза 

реинтеграцију Вирџиније као кључне државе Југа.
125

 Неколико дана касније, 11. 

априла, позвао је на добронамјерно поступање према људима поражене Конфедера-

ције. У свом посљедњем јавном обраћању изложио је свој план реконструкције Уније, 

усредсредивши се на проблеме цивилне владе Луизијане.
126

 Ускоро су оружје 

положиле и преостале војне снаге, а предсједник Конфедерације Џеферсон Дејвис 

ухапшен је 10. маја 1865. У то вријеме Линколн је већ био мртав.
127

  

 
Атентат 

 

Опасност од атентата пратила је Линколна од побједе 1860. године. На своју 

инаугурацију у Вашингтон тада је практично дошао кришом.
128

 Током предсједничке 
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кампање и његове инаугурације обезбјеђење је организовао Ален Пинкертон. 

Спријечио је најмање једну завјеру против предсједника, а у сарадњи с Маклеленом 

поставио је темеље војне обавјештајне службе. Када је Линколн отпустио свог 

неборбеног генерала, отишао је и Пинкертон.
129

 

У априлу 1865. предсједника је штитио маршал Ворд Хил Ламон. Молио га је 

да не иде на мјеста гдје је гужва. Нарочито не на представу Наш амерички рођак, 

пошто је нашироко рекламирано да ће доћи Линколн и Грант. Брачни пар Линколн 

ипак је 14. априла отишао у позориште. Џон Вилкс Бут је релативно лако дошао близу 

предсједника и пуцао му у потиљак. Скочио је из ложе вичући: "Sic semper tyrannis", 

што је мото државе Вирџиније, и побјегао кроз споредна врата.  

Линколн је пребачен у оближњу кућу, гдје је лежао на самрти девет сати, не 

долазећи свијести.
130

 Исте вечери десио се атентат и на Сјуарда, али је државни 

секретар преживио. Атентатор на потпредсједника Џонсона је одустао у посљедњи 

трен. Да су сва три атентата била успјешна, секретар рата Стентон
131

 избио би у први 

план. То, као и чињеница да је важио за опасног интриганта, многе је навело да њега 

посматрају као личност која је стајала иза атентата.
132

 Постојале су и друге теорије, 

које такође нису доказане. Сви завјереници су осуђени и погубљени, осим Бута који је 

страдао при хапшењу. 

Смрт предсједника поставила је на функцију Ендрјуа Џонсона (1865–1869), 

човјека без ауторитета. Као јужњак који се противио сецесији, он је 1861. остао у 

Вашингтону. На изборима 1864. замијенио је Х. Хамлина на позицији потпред-

сједника. Није имао ширу популарност, а у америчкој историји је остао запамћен као 

први предсједник којег је Конгрес одлучио да смијени.
133

 У мају 1865. изложио је свој 

програм Реконструкције, који је већим дијелом био Линколнов, али га је Конгрес 

одбацио. Вођене су расправе о надлежностима, поништаване одлуке, наметани закони. 

Дешавања на Југу врло брзо су измакла Џонсоновој контроли. Наредних година су 

корупција, крађе, насиље и изборне преваре биле свакодневица јужних држава. Уз 

многе проблеме процес Реконструкције се наставио све до 1877. али није дао 

планиране резултате.
134

  

 

Закључак 

 
Супротности које су у САД-у постојале од њеног формирања, доводиле су кроз 

шест деценија XIX вијека до низа проблема, који су компромисно рјешавани. Али је то 

била само куповина времена. Кад-тад се морао дати одговор на темељно питање: гдје 

је у САД-у моћ одлучивања, у власти федерације или власти држава чланица? Могућ-

ност да држава чланица не спроводи одлуке федералне владе на својој територији води 

у дезинтеграцију. А одвајање појединих дијелова државе, небитно гдје и у ком време-

ну се одиграва, најчешће завршава ратом. У таквим дешавањима, поред низа других 
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фактора, личност предводника је пресудна. Стицајем околности на челу САД-а нала-

зио се несавршен али способан предсједник. Абрахам Линколн није ријешио расно 

питање у Америци. Скоро вијек касније федерална влада морала је силом да штити 

равноправност црнаца у јужним државама. Укидање ропства била је само посљедица 

његове борбе за опстанак Уније. У тој борби био је успјешан. Иако је кроз читав рат 

гријешио, он је из тих грешака учио. Да би одржао Унију, користио је сва средства. 

Залагао се за мир, али није одступио од свог става. Чим су му јужњаци дали повод, 

позвао је добровољце и кренуо да ријеши проблем војним путем. У оспоравању 

сецесије позивао се на правне акте. Када је у пракси право постало сметња, није се 

либио да га крши. Суспендовао је права грађана, утицао на Конгрес да накнадно 

легализује његове потезе. На вањском плану попуштао је по цијену сопственог угледа, 

јер није желио да страним силама да било какав повод за интервенцију. Однос према 

ропству је лагано мијењао и прилагођавао тренутном стању. Прве ратне године 

изложио се јавној критици бранећи институцију робовласништва. Наредне године већ 

је припремао укидање исте. Стрпљиво је чекао на прави тренутак да повуче тај 

пропагандни потез. Одговарајући војни кадар тражио је методом "покушај – грешка". 

Хиљаде живота је изгубљено док је пронашао праве генерале. За побједу у рату 

прелазио је преко њихових најбруталнијих команди. Али чињеница је да није био 

осветољубив. Потези које је он повлачио имали су за циљ што бржу реинтеграцију. 

Кажњавање побуњених области није га интересовало. Његово убиство допринијело је 

формирању мита о њему.  

 

 

Radovan Subic 

 

Abraham Lincoln and American Civil War 

 

Summary 

 

Contraries that existed in the United States of America since its foundation were 

causing series of problems through six decades of XIX century and they were resolved by 

compromise. However, this was just ‘buying the time’. The answer to the crucial issues had 

to be provided at some point: who in the USA has the power of decision-making – the Fe-

deration or member states? Possibility that a member state does not implement decision of 

the Federal Government at its territory leads to disintegration. Separation of certain parts of 

some country, regardless where and in which time it happens, usually ends with war. In such 

event, additionally to many factors, personality of а leader is crucial. It happened that at that 

time at the head of the USA was not a perfect but a capable president. 
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СТИЦАЊЕ  НЕЗАВИСНОСТИ СРПСКЕ 

ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ И РУСИЈА 1879. ГОДИНЕ 
 

 

Сажетак: Независност Србије промовисана на Берлинском конгресу (1878) 

поставила је и питање задобијања независности Српске православне цркве (СПЦ) од 

Цариградске патријаршије. Питање је покренула српска влада (председник Јован 

Ристић) у договору са кнезом Миланом и митрополитом Михаилом. Жеља српске 

стране била је да се до аутокефалности дође споразумно, уз благослов Патријаршије. 

Преговори су, уз прекиде, трајали скоро две године. Синодски Акт (Васељенске 

патријаршије) о признању независности СПЦ донет је 1. новембра (20. октобра) 1879. 

године. Русија је била у току преговора захваљујући извештајима и своје и српске 

дипломатије. Нема доказа да је утицала било на Патријаршију, било на српску владу. 

После куртоазне честитке поводом стицања независности СПЦ, Русија је позитивно 

утицала и на српску владу и на митрополита Михаила да се донесе Закон о црквеним 

властима источноправославне цркве (1890), којим је решен спор између државних и 

црквених власти у Србији. 

 

Кључне речи: Српска православна црква, Цариградска патријаршија, 

аутокефалност, Русија, Закон о црквеним властима. 

 

 

Санстефански уговор (3. март 1878. по новом календару) и Берлински конгрес 

(13. јун – 13. јул 1878) произвели су разноврсне последице по српски народ у целини, 

његову државу и цркву. Независност Србије, што је промовисано у Берлину, као и 

преузете обавезе од стране српске државе, такође у Берлину, неодложно су захтевали 

регулисање низа питања, која су се тицала свакодневног живота, својинских односа, 

верских слобода, државних граница, трговинских уговора, развоја дипломатске 

службе – и Српске православне цркве (СПЦ), која је од 1831. године, уз сагласност 

Цариградске патријаршије, уживала аутономију. 

На челу СПЦ у Србији од 1859. године налазио се митрополит Михаило (Соко 

Бања 1826, у световном животу Милоје Јовановић), цењени духовник, али и 

прононсирани русофил (образовао се у Духовној академији у Кијеву). По једном 

мишљењу је митрополит Михаило (замонашио се 29. марта 1853. по с. к.), када је 

"преузео управу Цркве", затекао "доста сређено стање".
1
 У својој књизи, објављеној 

1874. године, митрополит наводи да је тада у Србији била 691 парохија, 731 

                                                 

 Аутор је дописни члан Академије наука и умјетности Републике Српске. 
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 Др Ђоко Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, Београд (1991), 2, стр. 360. 
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свештеник, 373 цркве, 25 капела, 41 манастир и 138 калуђера, а становника у целој 

Србији – 1.211.676.
2
 

Из аутономног положаја СПЦ проистицала је и обавеза српске државе да 

годишње плаћа 9.000 гроша Цариградској патријаршији на име мирије (данка). Иако 

та обавеза није била финансијски проблем, за њу се везује први помен потребе да се 

покрене питање стицања независности СПЦ. Учинио је то председник српске владе 

Јован Ристић у свом писму 21 (8) новембра 1877. године Филипу Христићу, српском 

посланику на Порти у Цариграду. Ристић обавештава посланика да у државној 

благајни има новца и да ће Патријаршији послати данак и то пропраћа следећим 

речима: "Ако Бог да, то ће јој бити последњи".
3
 Од овог првог наговештаја проћи ће 

скоро две године до дана 1. новембра (20. октобра) 1879, када ће Цариградска 

васељенска патријаршија признати аутокефалност СПЦ. 

Српско-турски рат, Берлински конгрес и неодложни државни послови који су 

проистицали из новог статуса (независност) српске државе, одложили су покретање 

црквеног питања за фебруар 1879. године. Тада је, 23 (10) фебруара, Ј. Ристић упутио 

Христићу следећу инструкцију:  

"Са државом српском, повратила се у своју независност и Српска Црква. Ово 

правно и фактичко стање не би даље потребовало никакве формалне расправе; ни ми 

желећи да и даље останемо верни својим осећањима оданости према Патријарху 

Васељенском, нисмо ради да се од њега раскинемо без споразумљења и благослова 

Његове Светлости".
4
 И три дана касније Ристић је поверљиво саопштавао Христићу да 

одвајање СПЦ од Цариградске патријаршије треба извести без заплета – анатеме, што 

је задесило бугарску егзархијску цркву када се осамостаљивала.
5
 Ристић је веома јасно 

давао до знања да ће СПЦ поштовати ауторитет Патријаршије те да ће се према њој 

односити као према матери-цркви.
6
 Једноставно, Ристић није желео осамостаљење 

"без споразума и благослова".
7
 

На челу Цариградске патријаршије од децембра 1878. године налазио се 

патријарх Јоаким III, за кога се веровало да је пријатељ Словена те да је исказивао 

наклоњеност према српском митрополиту Михаилу. Сам патријарх Јоаким III 

обећавао је да ће водити нарочиту бригу о Србима ван Србије.
8
 За сваког просечног 

српског чиновника и припадника православне вере, а камоли за Ристића, државника 

већег формата, однос према Цариградској патријаршији био је одређен двоструким 

                                                 
2
 Исто, 360–361. Према попису из 1884. године у Србији је живело 1.901.736 становника. – 

Историја српског народа, Српска књижевна задруга, шеста књига, први том, Београд 1983, стр. 

8 (Даље: Историја) 
3
 Ђ. Слијепчевић, н. д., стр. 381. Душко М. Ковачевић, Србија и Русија 1878-1889. Од Берлин-

ског конгреса до абдикације краља Милана. Београд 2003, 117. И Слијепчевић и Д. Ковачевић 

позивају се на: Писма Јована Ристића Филипу Христићу 1870–1873 и 1877–1880, Београд 1931. 
4
 Историја, стр. 54. 

5
 Михаило Војводић, Како је српска црква добила независност 1879. године. У: Историјски 

часопис, књ. L (2003), Београд 2004, стр. 89. 
6
 Исто 

7
 Д. Ковачевић, н. д., стр. 118. 

8
 М. Војводић, н. д., стр. 89. 
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интересом: (1) осамостаљивање СПЦ; (2) позитиван однос према Србима у Старој 

Србији, али и Босни и Херцеговини.
9
 

Јован Ристић, свакако тежећи позитивном регулисању односа са Цариградском 

патријаршијом, настојао је да осигура помоћ Русије и њене цркве. То јасно проистиче 

из његовог писма посланику у Петрограду Милосаву Протићу.
10

 

Кнез Милан и митрополит Михаило, у пуном договору са Ристићем, а 

удовољавајући и жељама патријарха Јоакима III, упутили су му одвојена писма 7. маја 

(25. април) и 16 (3) маја у којима су поставили питање стицања аутокефалности СПЦ. 

Кнез је обећавао настављање најсрдачнијих односа, а митрополит да Србија "жели 

видети и Српску цркву у положају што га собом доноси ново стање државе".
11

 

Из преписке Ристић–Христић,
12

 која је детаљно интерпретирана у српској 

историографији, видљива су спорна питања (заостала мирија, положај егзархијских 

свештеника у новоослобођеним крајевима Србије, свето миро из Цариграда, могућ-

ност установљења патријарха српског), која су се појавила током разговора о осамо-

стаљењу СПЦ. Разговори су се отегли дуже но што су српски званичници претпостав-

љали. То није била само последица упорности у одбрани властитог мишљења, већ пре 

и заузетост Светог Синода и самог цариградског патријарха текућим неодложним 

пословима. Све то било је познато Христићу, али он је и поред тога констерниран 

(почетком октобра) писао Ристићу: "Ја не знам шта ћете сада с црквеним питањем 

нашим чинити, али ја само могу жалити што је толико труда и муке узалуд 

потрошено".
13

 

Кнез Лобанов, руски амбасадор у Цариграду, био је у току разговора о српском 

црквеном питању у Константинопољској патријаршији. Христић је знао да је кнез у 

курсу "од почетка до краја", да га наше црквено питање занима "врло јако".
14

 Сам 

амбасадор је 25 (13) августа 1879. године писао свом министру да се воде преговори 

између српске владе и Константинопољске патријаршије, који нас морају да 

"интересују у вишем степену". У наставку је кнез објаснио аутономију СПЦ, навео да 

су се кнез Милан и београдски митрополит Михаило обратили писмима васељенском 

патријарху, да би на крају закључио да политичка независност тражи аутокефалност.
15

 

У руском Министарству иностраних послова, истовремено са разумевањем 

осамостаљења СПЦ од Константинопољске патријаршије, уочили су да се јавља и 

питање положаја бугарског свештенства (духовенства), које се налазило у окрузима 

који су присаједињени Србији. Тако се за руско министарство "дело о Српској цркви 

                                                 
9
 Према једном извору у Босни и Херцеговини уочи окупације било је 437 парохија са 470 

свештеника и 51 калуђером. По другом извору у исто време у БиХ је било 235 православних 

цркава. – Ђ. Слијепчевић, н. д., стр. 478. 
10

 Д. Ковачевић, н. д., стр. 119. 
11

 Исто 
12

 Писма Јована Ристића Филипу Христићу 1870–1873 и 1877–1880, Београд 1931; Писма 

Филипа Христића Јовану Ристићу (1868–1880), Посебна издања САНУ, Београд 1953. 
13

 Д. Ковачевић, н. д., стр. 122–123. 
14

 Исто, стр. 123. 
15

 Российский Государственый Исторический Архив (РГИА), Петроград, фонд 797 – Канце-

лярия обер-прокурора, оп. 49, ед. хр. 205, л. 4 – Копия депеше князя Лобанова из Буюкдере 13 

(25) августа 1879. No 131. Руски документи носе прво датум по старом календару, а у загради 

по новом календару. 
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сјединило с делом о Бугарској шизми".
16

Амбасадор Лобанов саопштио је своме шефу 

да би требало покушати придобити на "нашу страну цркве Јерусалимску, Антиохијску, 

Александријску и Атинску", а да је за то потребно да Синод да свој суд с канонске 

тачке гледишта.
17

 Амбасадор не наводи која је "руска тачка гледишта". 

Синодски Акт (Васељенске патријаршије) о признању независности СПЦ 

донет је 1. новембра (20. октобра) 1879. године. Потписали су га патријарх Јоаким III и 

девет митрополита. Акт, тј. одлука, констатовао је "да црква у Србији од сада буде 

канонски самостална, независна и самоуправна", а њена јурисдикција да се протеже и 

на новоприсаједињене епархије.
18

 Меродавни световни и црквени органи и у Србији и 

у Русији, као и јавне личности, "поготово словенофилске оријентације", овакву 

(позитивну) одлуку су и очекивали. То се лепо видело на прослави 25-годишњице 

епископске службе митрополита Михаила 26 (14) октобра 1879. године. Од неколико 

честитки истакнутих руских јавних радника, са становишта наше теме издвајамо 

честитку словенофила Николаја Дурнова. Он је, следећи своја црквена и политичка 

опредељења, у честитки навео да ће митрополит Србије постати "врховном главом 

уједињења српске јерархије, као и то, да није далеко то време када ће не само 

Шумадија, већ и јерарси Босне, Старе Србије, Црне Горе, Херцеговине, Срема, Бачке и 

остале српске земље ујединити се у политичку и црквену целину".
19

 

О стицању самосталности СПЦ Руску православну цркву (РПЦ) прва је 

обавестила Света Васељенска Константинопољска патријаршија (тако стоји у руском 

документу) децембра 1879. године. Затим је митрополит Михаило 2. априла (20. 

марта) 1880. године (No 546) известио Свети Синод РПЦ о истом. Све то констатовано 

је на седници Светог Синода 21 (8) маја 1880. године, те је срочена топла честитка 

митрополиту Михаилу.
20

 Касније (јуна 1881) честитку је упутио и митрополит 

новгородски и петроградски Исидор.
21

 

Блиски односи између СПЦ и РПЦ прекинути су детронизацијом митрополита 

Михаила, што је учинио лично кнез Милан Обреновић указом од 1. новембра (18. 

октобра) 1881. године. На место митрополита Михаила постављен је владика 

неготински Мојсеј.
22

 Митрополит Михаило био је међу првим жртвама наглашене 

преоријентације политике Србије на Аустроугарску. Инспиратори и извршиоци 

аустрофилске политике били су Милан и Напредњачка странка (М. Пироћанац, И. 

Гарашанин, Ч. Мијатовић). Та политика вођена је све до абдикације краља Милана 6. 

марта (22. фебруара) 1889. године. Последице ове политике, дуге око осам година, 

одразиле су се и на тзв. црквено питање, које се "преобратило од чисто религиозног у 

                                                 
16

 РГИА, Петроград, фонд 797 – Канцелярия обер-прокурора, оп. 49, ед. хр. 205, л. 16 – Писмо 

МИД, 10 (23) октобра 1879 – Графу Димитрию Алексевичу Толстому. Толстој је ово писмо 

проследио Макарију, митрополиту московском. – Исто, л. 22–23. 
17

 Исто 
18

 Д. Ковачевић, н. д., стр. 123. 
19

 Ђ. Слијепчевић, н. д., стр. 384; Д. Ковачевић, н. д., стр. 124. И Слијепчевић и Ковачевић се 

позивају на: С. М. Димитријевић, Михаило, архиепископ београдски и митрополит Србије, као 

православни јерарх, Србин, Словен и неимар Југословенства, Београд 1933, стр. 33. 
20

 РГИА, Петроград, фонд 797 – Канцелярия обер-прокурора, оп. 49, ед. хр. 205, л. 47–48. 
21

 Д. Ковачевић, н. д., стр. 124. 
22

 Андреј Л. Шемјакин, Митрополит Михаило у емиграцији (заједно са Николом Пашићем 

против Милана Обреновића). У: Зборник Историјског музеја Србије, 31, Београд 2003, стр. 221; 

Д. Ковачевић, н. д., стр. 160. 
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строго политичко и принципијелно, а померило је руско-српске односе ка тачки скоро 

потпуне залеђености".
23

 

Митрополит Михаило се вратио из емиграције у Београд 31 (18) маја 1889. 

године, а на пређашње место враћен је 8. јуна (28. маја) 1889. године. Касније, сам је 

написао да је на "позив земаљске српске владе дошао у Србију из Русије и свечано, 28. 

маја 1889. године, лицем на први дан св. Тројице, враћен на управу Српске цркве, која 

је била окрњена за две епархије: неготинску и шабачку, које су укинуте 1886. 

године".
24

 

Нашавши се поново на челу СПЦ, митрополит Михаило се морао потрудити да 

"васпостави редован канонски поредак, који је био нарушен. Ово је било могуће само 

ако се укину измене и допуне Закона о црквеним властима од 31. децембра 1882, 

којима је влада и омогућила и легализовала нередовно стање у цркви".
25

 У том циљу 

израђен је пројекат новог Закона о црквеним властима источноправославне цркве. 

Посредством руског посланика у Београду Александра Персијанија, 

митрополит Михаило је пројекат новог Закона доставио руском Министарству 

иностраних послова, а ово га је проследило Константину Победоносцеву, прокуратору 

Светог Синода РПЦ. Нацрт закона Победоносцев је превео на руски, уручио га 

професору Ивану Троицком и замолио за стручно мишљење. Троицки је 3. децембра 

(20. новембра) 1889. године вратио нацрт са својим извештајем.
26

 Из њега сазнајемо да 

је нацрт опширан, свестран, али да су сва питања на исти начин решена и у другим 

православним црквама, тј. да нацрт "стоји на општој историјској основи православља". 

Даље професор наводи да у нацрту нема било чега што би угрожавало друге 

православне цркве. Вредно запажање професора Троицког било је да би нацрт закона 

могао бити измењен у Скупштини, "а да смо ми Руси" заинтересовани да се принцип 

воље божије (подвучено у оригиналу) у организацији црквеног система не замени 

принципом воље народне (подвучено у оригиналу). Ово образлаже речима да примена 

овог другог принципа у организацији државног строја (система) Србије је "ослабила 

нашу политичку везу са том земљом", а да би примена истог принципа у изградњи 

црквеног строја ослабила нашу црквену везу са Србијом и ослабила општи положај 

Русије на Истоку. На крају професор Троицки каже да се "ми можемо савршено 

спокојно односити" уколико дође до измена броја чиновника у српској цркви, или до 

превођења српског митрополита у егзарха или чак у патријарха.
27

 Цитирано мишљење 

професора Троицког Победоносцев је усвојио и у писаној форми саопштио га 

министру иностраних послова Николају Гирсу.
28

 

Тих дана (крај децембра 1889), независно од постојања нацрта закона, српска 

влада је преко Српске мисије у Русији молила Победоносцева да јој пошаље 

документе о устројству Руске цркве. Победоносцев је услишио молбу, на чему му је 

Мисија захвалила.
29

 

                                                 
23

 А. Л. Шемјакин, н. д., стр. 222. 
24

 Ђ. Слијепчевић, н. д., стр. 412. 
25

 Исто, стр. 413. 
26

 РГИА, Петроград, фонд 797 – Канцелярия обер-прокурора, оп. 59, ед. хр. 343, л. 1. 
27

 Исто – л. 3–12. 
28

 РГИА Петроград, фонд 797, оп. 59, ед. хр. 343, л. 50–53. 
29

 Исто, л. 54, 56–57. 
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Пројекат Закона о црквеним влатима источноправославне цркве, који је 

написан под надзором митрополита Михаила, није био у свему по вољи српској влади. 

Настао је спор у који се умешао руски посланик Персијани, тако да је ипак Народна 

скупштина 10. маја (27. априла) 1890. године усвојила Закон. Ђ. Слијепчевић се позива 

на Слободана Јовановића, који је утврдио "да се утицају Русије има да захвали што је 

Народна скупштина пристала да попусти. Тако је Закон од 1890. године био делом по 

њеном, а делом по његовом (митрополитовом) укусу".
30

 

Имајући у виду све речено, може се закључити да је Русија била у току 

преговарања о аутокефалности СПЦ. Нема доказа да је утицала било на Патријаршију 

било на српску владу, али имајући у виду њен целокупан однос према Србији може се 

претпоставити да је гледала благонаклоно на стицање независности СПЦ. После 

куртоазне честитке поводом задобијања независности, Русија је позитивно утицала на 

решавање спора између српских државних и црквених власти. 

 

 

Nikola B. Popovic 

 

Attaining Independence of the Serbian Orthodox Church and Russia in 1879 

 

Summary 

 

The independence of Serbia on the Congress of Berlin (1878) raised the issue of     

attaining independence of the Serbian Orthodox Church (SPC) from Patriarchate of Constan-

tinople. The issue was launched by the Serbian government (President Jovan Ristic), in 

agreement with Prince Milan and the Metropolitan Mihailo. The desire of the Serbian side 

was to come to autocephaly agreement with the blessing of the Patriarchate. The negotia-

tions, with interruptions, lasted almost two years. Act of Synod (Ecumenical Patriarchate) on 

the recognition of the independence of the Serbian Orthodox Church was adopted on No-

vember, 1 (October, 20) in 1879. Russia stayed informed during the negotiations with reports 

of own and Serbian diplomacy. There is no evidence that Russian excerpted any influence on 

the Patriarchate or the Serbian government. After courtesy congratulations to SPC regarding 

independence, Russia had a positive effect on the Serbian government and the Metropolitan 

Mihailo in order to pass the Act on Ecclesiastical Authorities of East Orthodox Church 

(1890) which resolved a dispute between state and church authorities in Serbia.  

 

 

                                                 
30

 Ђ. Слијепчевић, н. д., стр. 114. 
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БОСНА У "БЕЛЕШКАМА" МИЛАНА ПИРОЋАНАЦА 
 

 

Апстракт: Милан Пироћанац био је на челу српске владе од октобра 1880. до 

краја септембра 1883. У раду се анализира спомињање Босне у дневничким 

биљешкама, које је водио од 1882. до 1894. године. Већина биљежака о Босни настала 

је у периоду док је обављао дужност предсједника владе. 

 

Кључне ријечи: Босна, Белешке, Милан Пироћанац. 

 

 

Милан Пироћанац није привукао велику пажњу српске историографије. Још 

увијек нема посебне монографије посвећене Милану Пироћанцу. Слободан Јовановић 

посветио му је 1910. једну расправу
1
 и од тада готово да ништа није писано о њему

2
 до 

рада Латинке Перовић.
3
 Највећи дио Пироћанчеве заоставштине (у Архиву САНУ 

9985–9989) чине Белешке, које је водио свакодневно у виду дневника од 1882. до 1894. 

године.
4
 Белешке је за штампу припремила Сузана Рајић.

5
 Најзанимљивији дио 

Белешки односи се на период 1883–1889. године, када Пироћанац више није био у 

државној служби и догађаје је посматрао са стране и с великом дозом критичности. У 

питању је вриједан извор за бројна  збивања из тог времена, иако је Пироћанац из 

личне аверзије отишао у другу крајност.
6
 Претјерана ауторова критичност према свему 

и свакоме навела је неке на тврдњу да је у српској историји 19. вијека тешко наћи 

човјека који се с толико мржње и омаловажавања односио према другим људима као 

што је то био Милан Пироћанац.
7
 

                                                 
1
 С. Јовановић, "Милан Пироћанац". Политичке и правне расправе,  II, Београд 1932.  

2
 Изузетак су Петар К. Влајић, "Милан Пироћанац, човек куражи", Самоуправа, Београд 1937,  

бр. 21; Lazar Vrkatić, "Istorijsko nasleđe i konzervativne političke ideje", Nenaučena lekcija. 

Srednjeevropska ideja i srpski nacionalni program, Helsinške sveske, Beograd 2001, br. 10 
3
 "Milan Piroćanac – zapadnjak u Srbiji XIX veka", Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. 

veka, br. 3, Uloga elita, urednik dr L. Perović, Beograd 2003.  или  "Milan Piroćanac – zapadnjak u 

Srbiji XIX veka", Između anarhije i autokratije. Srpsko društvo na prelazima vekova (XIX–XXI), 

Ogledi br. 8,  Beograd  2006. 
4
 Поред ових континуираних забиљешки постоје још два дијела, један из 1878. који се односи 

на суђење Аћиму Ћумићу и један веома кратак, из 1880, од свега пет страна. Поред Белешки, у 

заоставштини се под бројем 9985 налази Мемоар са Цетиња из 1867, а под бројем 9986  

рукопис од 40 листова под називом  О Црној Гори уопште. 
5
 Милан Пироћанац, Белешке, приредила Сузана Рајић, Београд 2004. (у даљњем тексту: 

Белешке) 
6
 Пироћанац је  оспоравао сваку вриједност дјеловања Милутина Гарашанина, Јована Ристића и 

других. 
7
 Слободан Турлаков, "Милан Пироћанац и његове Белешке", Зборник Матице српске за 

историју  75–76, Нови Сад 2007, стр. 217–236,  217. 
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Милан Пироћанац је рођен 1837. у Јагодини, гдје је завршио основну школу. 

Гимназију је учио у Крагујевцу (1848–1852) и Београду (1853–1854) а школовање је 

наставио на Лицеју (1854–1856) на Правном одсеку. Пред крај 1856. отпутовао је у 

Париз, такође ради изучавања правних наука. Пошто је у Паризу стекао титулу 

дипломираног правника, годину дана је провео у Хајделбергу. У Србију се вратио 

1861. године. Радио је у Министарству спољних послова до 1868. Послије убиства 

кнеза Михаила постављен је за предсједника београдског суда, а затим за предсједника 

суда у Горњем Милановцу. На тој дужности остаје до 1874. када се враћа у Београд. У 

министарству Аћима Ћумића (1874–1875) био је министар спољних послова, а након 

пада министарства враћа се у касациони суд.  

Публицистички рад започео је у листу Шумадија, у којем је објавио два чланка 

30. марта и 9. маја 1876. Имао је истакнуту улогу међу онима који су покренули 

Видело. Лист политички, економски и књижевни. Осим једног изузетка,
8
 све своје 

расправе и чланке између 1880. и 1890. објавио је у овом листу. Око Видела, првог 

опозиционог листа у тадашњој Србији, окупила се група интелектуалаца.  

Поред Пироћанца ту су били и Милутин Гарашанин, Стојан Новаковић, 

Чедомиљ Мијатовић, Милан Ђ. Милићевић, Милан Колунџија и Љубомир Каљевић. 

Група није била политички јединствена, али су 10. јануара 1881. формирали Српску 

напредну странку. Напредњаци су много полагали на слоган "закон, слобода, 

напредак", да би  касније избацили слоган "ред, рад и законитост".
9
  

Један од оснивача партије, Пироћанац је био и њен идеолог, али су у странци 

већи утицај имали практични људи.
10

 Пироћанац је након пада владе Јована Ристића у 

октобру 1880. формирао ново министарство. "Он (Пироћанац) није учинио никакав 

утисак на ширу публику која је сматрала Чедомиља Мијатовића у влади а Милутина 

Гарашанина у странци, важнијим чиниоцима од њега. Требало је да се повуче из 

активне политике, па да његова вредност скочи у очима публике. Није имао ни глас ни 

великог министра ни вође странке, али је цењен као политички мислилац, ретке 

оштроумности и оригиналности."
11

 

 Пироћанац се залагао за три ствари у унутрашњој политици: дводомни 

скупштински систем с ограниченим правом гласа, судску независност и политичке 

слободе. Писао је октобра 1882. краљу Милану да Србија, ако хоће да живи, мора бити 

напредна држава, "она мора служити за углед и центар привлачења за остале српске 

покрајине". Србија то мора да буде да би побудила и задобила симпатије образованог 

свијета, те да не би остала "пуста грабеж између два моћна уплива који су јој једнако 

опасни".
12

  

Пред његовим министарством стајале су реформе на свим пољима друштвеног 

живота, прије свега законодавни рад без којег се нису могле формирати нове 

институције нити успоставити међународни односи независне државе. Србији су, 

сматрао је Пироћанац, требали унутрашњи ред и спољна стабилност, које је имао да 

                                                 
8
 Објавио је једну рецензију у Годишњици Николе Чупића. 

9
 В. Крестић, Р. Љушић, Програми и статути српских политичких странака до 1918. године, 

Београд 1991, 110. 
10

 L. Perović, "Milan Piroćanac – zapadnjak u Srbiji XIX veka", Između anarhije i autokratije. Srpsko 

društvo na prelazima vekova (XIX–XXI), Ogledi br. 8, Beograd 2006, 191. 
11

 С.  Јовановић, Милан Пироћанац,  Сабрана дела 2, књига друга, Београд 1990, 307. 
12

 Белешке, 40–41. 
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утемељи нови устав. Априла 1881. и јуна 1882. Народна скупштина доносила је 

обавезујућа акта о промјени устава. Уставну реформу, међутим, није успио да 

спроведе. На путу су му се нашла два за њега јака противника – краљ Милан и 

Радикална странка.
13

  

Након пораза на изборима септембра 1883. поднио је оставку и до краја живота 

бавио се адвокатуром. Напредна странка је 1884. поново формирала владу на челу с 

Милутином Гарашанином.
14

 Пироћанац се с Гарашанином није слагао, тако да није 

имао утицаја на владин рад.  

Силазак с власти за Пироћанца није пуно значио. Имао је своју професију којој 

се вратио. Политика за њега није била само практиковање власти, те се он њом није 

престао бавити. Анализирао је догађаје и предвиђао њихове токове.
15

 Написао је 

неколико расправа: на француском Балканско полуострво (1889) а на српском 

Међународни положај Србије (1892), Кнез Михаило и заједничка радња балканских 

народа (1895), Неколике напомене поводом безимене брошуре "Српска народна мисао 

и М. Пироћанац" (1895), Белешке поводом једне "Дипломатске историје" (1896), Наша 

завршна реч поводом дискусије о политици кнеза Михаила (1896). 

Положај предсједника владе Пироћанац је преузео 12. октобра 1880. Затекао је, 

по својим ријечима, "скоро банкротирану земљу, држава није била у стању да плаћа 

своје дугове, трговина је била замрла". Аустроугарска је забранила увоз стоке из 

Србије и затворила своје границе.
16

 Влада на чијем челу је био остала је све до 21. 

септембра 1883. Из прве половине његове владавине нема биљежака.
17

 

Босну је Пироћанац први пут поменуо 30. маја 1882. у биљешци о изјави 

аустроугарског посланика
18

 око руске агитације из Бугарске према Босни и 

Херцеговини. Почетком 1882. године у Херцеговини је избио устанак.
19

 Пироћанчева 

влада је и јавно и дипломатским каналима изјављивала да не одобрава устанак и 

изражавала бојазан да ће народ страдати као и ранијих година. Отклањали су пред 

представницима сила било какву сумњу у то да ће Србија нешто предузети у корист 

устанка, поред осталог и због тога, како су говорили, да не би дошло до ширег покрета 

на Балкану.
20

 Словенфилски комитети су се ангажовали око помоћи устанку у људству 

и материјалу иако је руска влада одбацивала сваку везу с устаницима. Марта 1882. у 

Бугарској је организовано прикупљање и слање прве групе добровољаца за 

Херцеговину. Посао око пребацивања добровољаца из Бугарске за Херцеговину 

преузела су двојица официра у руској служби, Стеван Ивановић и Јован Поповић-

Липовац. У мају су Ивановић и Липовац с оружјем и добровољцима прешли српску 

границу у намјери да се пребаце у Херцеговину. Међутим, српске власти су их 

                                                 
13

 Краљу Милану одговарао је устав из 1869, а радикали су народно представништво замишља-

ли као конвент. 
14

 Милутин Гарашанин (1843–1898), министар унутрашњих послова у Пироћанчевој влади. 
15

 L. Perović, нав. дјело 192–199. 
16

 Белешке, 107. 
17

 Како је у предговору Белешки констатовала С. Рајић, празнина од тридесетак листова указује 

на то да је Пироћанац намјеравао да детаљније опише почетак своје владавине. 
18

 Рудолф Кевенхилер био је аустроугарски посланик у Србији од 1881. до 1886. 
19

 Види:  H. Kapidžić, Hercegovački ustanak 1882. godine, Sarajevo 1958. 
20

 М. Војводић, Србија и устанак у Херцеговини 1882., види у: Србија и Балканско питање 

(1875–1914) Нови Сад 2000, стр. 104–121, 107. 
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зауставиле. Ивановић је ухапшен у близини Чачка са 147 пушака, али је успио да 

побјегне и да се 20. маја пребаци у Херцеговину, док се Липовац 24. маја  предао 

властима у Ужицу.
21

 Због свега тога аустроугарски посланик је могао да извијести 

своју владу да не треба сумњати у лојално држање династије и режима у Србији.
22

 

Друга биљешка је од 24. јуна о извјештају Андрејевића
23

 из Земуна. "Како 

Тиса
24

 неће да чује ни за анексију ни за окупацију Босне и Херцеговине, и да они 

гледају да се с чашћу само из Босне повуку."
25

 Андрејевић је 27. јула пренио препис 

извјештаја о мњењу које влада у бечким круговима о Калајевој
26

 мисији. За Калаја је 

речено да је неспособан да у Босни заведе ред, те како ће Босна послије њега остати у 

још већем хаосу него што је била у вријеме војне управе, а замјерили су му и због 

лошег избора сарадника.  

Краљ Милан је у разговору с Пироћанцем примијетио да је прерано говорити о 

Босни и Херцеговини, али да има разлога да Аустроугарска може помишљати на 

напуштање тих провинција. Али, говорити о томе значило би излагати се опасности да 

се у Бечу пробуде сумње. Пироћанац је констатовао да, без обзира шта је циљ порука 

из Пеште, тј. да ли желе да испитају расположење у Београду или озбиљно раде да се 

заузете провинције уступе Србији, треба бити уздржан, али да се не може избјећи "да 

не кажемо шта ми мислимо. Ми знамо да Маџарска има великих интереса да се 

словенски живаљ не умножи, нарочито у делу царства где она влада."
27

  

Такође је закључио да ниједна влада у Србији, послије евентуалне 

аустроугарске анексије окупираних провинција, не би могла продужити с њом 

(Аустроугарском) политику коју данас води.
28

 Пироћанац је држао за корисно да се 

"уђе" у мађарске политичке комбинације у Босни, пошто је велики српски интерес не 

само да сазна расположење Пеште и Беча него и да их заустави на путу који српским 

интересима не одговара.
29

 Веома брзо је Пироћанац показао да није спреман да се 

трајно одрекне Босне. Објавио је у Келнским новинама августа 1882. један чланак, с 

намјером да на тај начин скрене пажњу европске јавности и да упозори Аустроугарску 

да евентуална анексија неће бити прихваћена као свршена ствар.
30

  

Добри односи Београда с Бечом били су приоритет Пироћанчеве спољне 

политике. Али то није подразумијевало да ће српска страна да испуњава све што Беч 

затражи. У августу 1882. српска влада одбила је један аустроугарски захтјев. Спорни 

су били "босански бјегунци", људи који су у Србији нашли уточиште. Аустроугарска 

је тражила да их српска влада изручи. Почасни савјетник аустроугарског посланства 

                                                 
21

 Д. М. Ковачевић, Србија и Русија 1878–1889. Од Берлинског конгреса до абдикације краља 

Милана, Београд 2003, 182. 
22

 Kapidžić, нав. дјело, 255–256. 
23

 Андрејевић је по Пироћанчевом сазнању био Тисин агент. 
24

 Калман Тиса (1830–1902 ) био је на челу мађарске владе 1875–1890. 
25

 Белешке,  31. 
26

 Бењамин Калај (1839–1903) је 4. јуна 1882. именован за заједничког министра финансија 

Аустроугарске. Министарство финансија је у својој надлежности имало и управу над Босном и 

Херцеговином. 
27

 Белешке, 33. 
28

 Пироћанчева спољна политика се, због јачања српске самосталности, базирала на политици 

добрих односа с Аустроугарском, која је требала служити као брана руском утицају у Србији. 
29

 Белешке, 33–35. 
30

 Ковачевић, нав. дјело 186.  
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Франц Шисл-Перстоф тражио је да се Конвенција за издавање криваца, закључена 

између Аустроугарске и Србије, прошири и на Босну и Херцеговину. Питање 

испоручивања лица из Босне било је правно замршено пошто је суверен Босне Турска 

(тј. султан). Тако је Беч практично тражио да му Србија изручује стране држављане.
31

 

Пироћанац, на основу правне процедуре, није удовољио аустроугарском захтјеву: "Ја 

сам предлог чисто одбио као неумесан, незгодан и кад се краљ вратио из иностранства 

он је мој поступак одобрио."
32

 

Током октобра Србија је преживјела политичку кризу, а Пироћанац је ипак 

остао на положају.
33

 Политичке комбинације с Босном настављене су током новембра. 

Генерал Стратимировић је по повратку из Беча говорио Чедомиљу Мијатовићу
34

 како 

би извјесна партија у бечком парламенту хтјела да, по доласку на власт, Босну уступи 

Србији. Црна Гора би по том плану добила Херцеговину до ријеке Неретве. Услов је 

да Србија с Двојном монархијом закључи конфедералну и војну конвенцију, која би 

обавезала Србију да у случају рата брани Монархију од сваког напада преко Србије.
35

 

Краљ Милан и Милан Пироћанац су 19. новембра разговарали о стању у земљи. 

Разматрали су и Андрејевићеву забиљешку о томе како је министарска сједница у 

Пешти примила експозе Бењамина Калаја,
36

 али да је одлучено да се питање анексије 

остави отворено. Андрејевић је писао и о томе како постоји спремност да се Босна 

уступи Србији, под условом да Србија и Аустроугарска уђу у савез у форми коју имају 

Баварска и Њемачка. Међутим, владар и Пироћанац нису дошли до било каквог 

закључка о свему изнесеном.
37

 

Босна наредних мјесеци није била тема Пироћанчевих биљешки. Тек 30. јула 

1883. пише да ће Аустроугарска, ако остане при освајачкој политици, скупо платити 

грешку коју је учинила, пошто ће Русија, да би онемогућила аустроугарску освајачку 

политику, искористити жељу за уједињењем коју српски народ гаји. "Увећање Србије 

са Босном и Херцеговином није само мамац и Шумадинци иако нису одвећ за 

ратовање ентузијастични, жртвовали би овој идеји све друго."
38

  

Пироћанац је крајем септембра одступио с положаја предсједника владе након 

убједљиве побједе радикала на изборима. Нови кабинет образовао је Никола 

Христић.
39

 

Маја наредне године, тачније 9. маја 1884, у разговору с Боргаровим
40

 

Пироћанац се поново дотакао будућности окупираних османских провинција. 
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 Белешке, 36. 
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 Исто, 300. 
33

 Јелена Марковић (удовица Јеврема Марковића погубљеног због Тополске буне) покушала је 
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 Чедомиљ Мијатовић (1842–1932) је у то вријеме био министар финансија. 
35

 Белешке, 50. 
36

 Калајев експозе је говорио о томе како је анексија окупираних провинција нужна. 
37

 Белешке, 53. 
38

 Исто, 94–95. 
39

 Никола Христић (1818–1911) је био министар унутрашњих послова 1860–1868, предсједник 

владе 1883, 1888–1889. и 1894. Владу коју је формирао октобра 1883. ускоро је замијенила вла-

да Милутина Гарашанина. 
40

 Белгијски посланик у Србији 
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Примијетио је да су Босна и Херцеговина Српству осигурани и да Аустроугарска ради 

у српску корист. Мислио је (показаће се погрешно) да ће под аустроугарском управом 

ишчезнути разлике религиозности, аграрно питање и да ће се остварити идеја 

народности. "И пошто су Босна и Херцеговина окружене чисто српским елементом, 

извесно је да је ни Немци понемчити ни Маџари помаџарити не могу."
41

 До краја те 

године Пироћанац више није спомињао Босну. Наредних година она ће ријетко када 

бити тема његових биљежака, а и тада само узгредна. 

Тако је сљедећа биљешка о Босни везана за краља Милана односно за нагле 

промјене владаревог расположења, које су се огледале и у промјенама погледа на 

будућност Босне. Краљ је почетком  јула 1885. изјавио "да се нада да ће ускоро добити 

Босну (sic)"
42

, да би десетак дана касније "рекао Владану Ђорђевићу,
43

 како Босна и 

Херцеговина нису никад биле српске и како је будућност земље на југоистоку...".
44

 

Средином јуна 1886. Пироћанац је коментарисао писање бечких новина о 

скором испоручивању босанских бјегунаца од стране српске владе аустроугарским 

органима и како нема правне основе за такав потез. Критиковао је страначког колегу 

Милутина Гарашанина како не води рачуна о достојанству и интересима земље: "Како 

сад Гарашанин може издавати кривце босанске без Конвенције, сувише је чудно".
45

 

Крајем априла 1887. осврнуо се на полемику
46

 њемачких, аустроугарских и 

руских листова о начину и путу којим је Аустрија дошла до окупације двије српске 

провинције. "Знало се у Београду за споразум царева у Рајхштату и да су Босна и 

Херцеговина тим споразумом биле уступљене Аустрији у случају успеха рата Русије 

против Турске. То је мени, а и сваком ко је хтио чути, казивао онда Вајт, енглески 

бивши агент у Београду."  

Пироћанчево мишљење је било да Русија, пошто је потиснута из Бугарске,
47

 

преко штампе потеже питање повлачења Аустрије из окупираних провинција да би од 

тих провинција затим начинила, уз пристанак Турске, независну краљевину. 

За Пироћанца је у питању било цјепкање српског простора у мање цјелине. "То 

је традиционална руска политика, да се више мањих држава образује од једног народа, 

те да се ови између себе гложе све дотле док не дође угодно време да Русија може 

свима наредити како њеним интересима одговара."
48

 

Посљедња биљешка о Босни је од 30. маја 1888, када је коментарисао 

преиспитивања краља Милана о питању Босне. Милан је, преиспитујући своје потезе, 
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 Полемике су биле посљедица заоштравања руско-аустроугарских односа током 1886. године. 

Због прекида односа с Бугарском, Русија се удаљила од потписница Тројецарског савеза Ње-

мачке и Аустроугарске. Аустроугарски министар Калноки (1832–1898) чак је пријетио Русији 

ратом уколико одлучи да окупира Бугарску. 
47

 Русија се противила уједињењу аутономне кнежевине Бугарске и аутономне провинције Ис-
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бугарских односа. 
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 Белешке, 350. 
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закључио да је погријешио 1876. када с противницима рата није издржао притисак 

Јована Ристића и либерала. Рат је за посљедицу имао аустроугарску окупацију Босне и 

Херцеговине, а то спољно питање "даје значајан покрет стварима у Србији". 

Пироћанац је читаву причу сматрао  бесмисленом. Закључио је да све то заправо значи 

"да је Босна за Србију изгубљена, и да се око тога више не треба замајавати".
49

 

До краја својих биљешки Пироћанац више није споменуо питање Босне и 

Херцеговине. Слабог здравља, дуго је боловао и умро 1. марта 1897. у Београду.  

 

 

Radovan Subic 

 

Bosnia in "Notes" by Milan Pirocanac 

 

Summary 

 

Milan Pirocanac (1837–1897) was a Serbian lawyer and politician. From 1882 to 

1894 he kept notes in the form of a diary. He served as a Serbian prime minister from Octo-

ber 1880 to September 1883. Most of the notes concerning Bosnia are from that period. 

Hungarian politicians have suggested that Serbia should acquire Bosnia under certain condi-

tions. From Vienna also were arriving signals that they are ready to withdraw from Bosnia. 

Pirocanac considered that there were two possibilities, that it was a way to examine the Ser-

bian attitude or it was a genuine offer, motivated by internal political situation in the Empire. 

In any case, Serbia should not stand aside. Pirocanac concluded that Serbia should find out 

what true intentions of Pest and Vienna are and stop them if in conflict with Serbian inter-

ests. At the end, these plans were never realized. 
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Banjaluka 

 

 

BANJALUČKI ITALIJANI 1883‒1941 
 

 

Apstrakt: Rad se bavi Italijanima koji su se naselili na područje Mahovljana kod 

Banjaluke. Na kolonizaciju su ih natjerale velike poplave koje su pogodile pokrajine Trento, 

Veneto i Furlaniju 1882. godine. Austrougarska okupatorska vlast je u okolini Banjaluke 

naselila Italijane koji su u Mahovljanima osnovali samostalnu opštinu Tirolska kolonija. 

 

Ključne riječi: Italijani, kolonizacija, Mahovljani, Tirolska kolonija, Banjaluka. 

 

 

Od početka 80-ih godina XIX vijeka počela je ekspanzija zapadnoevropskih nacija. 

Zemlje srednje Evrope koje nisu imale prekookeanske kolonije nastojale su da se prošire na 

evropskom kontinentu. Berlinskim kongresom je Austrougarskoj dato ovlašćenje da okupira 

Bosnu i Hercegovinu. Na taj način se ova monarhija priključila imperijalističkoj eri, 

obilježenoj osvajanjem, eksploatacijom okupiranih naroda i kolonizacijom. Uticaj Osman-

lijskog carstva se još uvijek intenzivno osjećao u Bosni i Hercegovini. Opravdanje za okupa-

ciju bečki dvor je pronalazio u kulturnom uzdizanju i prosvjećivanju turskih provincija. Ova 

civilizatorska misija je služila kao opravdanje i za kolonizaciju Bosne i Hercegovine. Isticani 

su privredni i kulturni ciljevi, dok su politički gotovo uvijek stavljani u drugi plan. 

Preseljavanjem stanovništva stvarane su kolonije, koje su kao pouzdani elementi na 

određenom području služile za sigurno postizanje političkih ciljeva. Jasni ciljevi procesa 

kolonizacije Bosne i Hercegovine su bili naseljavanje pustih šumskih oblasti u sjevernoj 

Bosni politički pouzdanim etničkim elementom i razbijanje dominantnih domicilnih etničkih 

elemenata na već naseljenim područjima. Cilj kolonizacije stranaca je da se unaprijedi 

razvoj zemaljske poljoprivrede, pošto se imalo pretvoriti zemljište koje nije davalo nikakvih 

prihoda u ziratno zemljište, a s druge strane su time dobili priliku domaći zemljoradnici da 

se upoznaju sa naprednijim načinom zemljoradnje, što ne odgovara istini. Da se nije radilo 

o tome, vidi se i po tome što nijesu naseobine podjednako raspoređene nego su isključivo 

metnute u krajeve, gdje Srbi pravoslavni žive u kompaktnim masama.
1
 Kolonisti su se 

naseljavali isključivo u grupama, formirajući tako nova naselja ili nove dijelove u već 

postojećim naseljima. 

 

Prva faza kolonizacije, koja je počela neposredno nakon okupacije, odvijala se na 

inicijativu katoličkih crkvenih krugova, uprave trapističkog samostana "Marija Zvijezda"
2
 

                                                 
1
  Šćepan Grđić, Kolonizacija u Bosni i Hercegovini, Pregled, Sarajevo 1912, 370. 

2
  Ključnu ulogu u kolonizaciji Tirolaca je imao osnivač trapističkog samostana Marija Zvijezda kod 

Banjaluke fra Franjo Pfanner (Franz–Wendelin Pfanner), koji je u časopisu Christlicher Pilger 

objavio članak u kojem je istakao prednosti Bosne kao teritorije za naseljavanje stranih seljaka. 

Članak je kasnije pretvoren u brošuru koja je korištena kao propagandni materijal za kolonizaciju. 
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kod Banjaluke i nekih muslimanskih zemljoposjednika koji su željeli prodati svoje zemljište 

ili kolonizatore primiti kao kmetove na svoje posjede. Druga faza, koja je trajala od polovine 

90–ih godina XIX vijeka, odvijala se uz napore bečkog dvora.
3
 

Prvu fazu kolonizacije su obilježili Tirolci, čije je preseljenje u njima relativno 

poznatu Bosnu podržavao ministar finansija Benjamin Kalaj. Velike poplave su pogodile 

Tirol 1882. Najviše su bile pogođene italijanske regije Trento, Veneto i Furlanija. Bujice su 

odnijele ne samo kuće nego i čitava imanja, ostavljajući za sobom samo pustoš, glad i 

beznađe. Tirolci su dobili prednost u kolonizaciji Bosne i Hercegovine. Zemaljska vlada je 

prvobitno planirala naseliti nenaseljene krajeve oko Tuzle, ali su finansije i nemogućnost 

dogovora bile razlog odustajanja od ovog plana. Oslobođeni turski posjedi oko Konjica i 

nenaseljeni prostor u Mahovljanima kod Banjaluke su prihvaćeni kao rješenje za 

naseljavanje oko 200 tirolskih porodica. Strogi državni propisi su ograničili broj porodica 

koje su se mogle naseliti kod Konjica, tako da je najveći dio porodica nastanjen u 

Mahovljanima. 

Prva grupa kolonizatora je stigla u Mahovljane u jesen 1883. Smješteni su u 

privremeno šatorsko naselje na Petrićevcu. Svaka porodica je potom dobila po 12 dunuma 

zemlje, koju je bilo potrebno iskrčiti i pretvoriti u tlo pogodno za poljoprivredu. Rok za 

formiranje obradivih površina je bio tri godine, tokom kojih su kolonizatori bili oslobođeni 

plaćanja poreza i nameta, da bi u slučaju ispravnog postupanja sa datom zemljom nakon 

deset godina dobijali zemlju u vlasništvo.
4 Tirolske je Talijane iz trentskoga kraja naselila 

vlada; sada iz početka još kojekako kubure no veoma marljivo rade i imućniji su. Vlada im je 

dala zemlju uz veoma malu otplatu koja docnije istom započinje a za obrađivanje je svakoj 

porodici dala kravu i vola i za prvu godinu potrebiti kukuruz. Druge su godine samo 

siromaci dobili potporu.
5
 

Na dolazak u Bosnu je čekalo još oko 200 tirolskih porodica koje su imale zadatak 

da osavremene poljoprivredu i uvedu bolje prehrambene navike ovdašnjeg stanovništva. 

Nakon druge faze kolonizacije u Mahovljanima je bilo naseljeno ukupno 320 osoba. Treća 

skupina Tirolaca, koju je činilo 30 porodica sa 169 članova, tokom 1884. je naselila 

Prnjavorski kotar.
6
 

Prema zvaničnim podacima, naseljavanje Tirolaca nije planski nastavljeno, ali su 

porodice stizale samostalno u krajeve gdje su kolonije već bile obrazovane. Tako je prema 

popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini od 10. oktobra 1910. godine, u Tirolskoj koloniji 

                                                                                                                                          
Njemačka je u to vrijeme bila znatno oslabljena ratom 1870/1871. a i sušama koje su uništile ljetinu. 

Stanovništvo je bilo prinuđeno da bolje uslove života i sigurnu egzistenciju potraži na drugom mjestu. 

U Bosnu je 13. septembra 1879. stiglo 20 njemačkih porodica koje su obrazovale koloniju Windhorst 

kog Gradiške. Nakon strahovitih poplava 1882. i Italijani iz Tirola su potražili spas na prostorima 

Bosne. Vidi: R. Zaplata, Postanak njemačkih naseobina kod Banjaluke, Glasnik Jugoslovenskog 

profesorskog društva, knj.  XIV, 1933–34, sveska 1–12, Beograd 1934, 921. 
3
 Đorđe Mikić, O kolonizaciji stranih seljaka u Bosnu i Hercegovinu u vrijeme austrougarske uprave, 

Materijali sa naučnog skupa Migracioni procesi u Bosni i Hercegovini od ranog srednjeg vijeka do 

najnovijih dana – njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji, 

održanog u Sarajevu 26. i 27. septembra 1989. godine, Institut za istoriju u Sarajevu, Institut za 

proučavanje nacionalnih odnosa, Sarajevo 1990, 182. 
4
 Šćepan Grđić, nav. rad, 372.  

5
 Henrik Renner, Herceg–Bosnom uzduž i poprijeko, Mitrovica 1900.  www.nova-topola.rs.ba             

(28.1.2013) ] 
6
 Đorđe Mikić, nav. rad, 185. 

http://www.nova-topola.rs.ba/
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u Mahovljanima bilo ukupno 504 stanovnika, od kojih 273 muškarca i 231 žena. Kuća je bilo 

78, od kojih tri nenastanjene.
7
 U Tirolskoj koloniji u Mahovljanima su prema popisu iz 1921. 

živjela 563 stanovnika. Italijana je bilo 538, dok su ostatak činili Čehoslovaci, Srbi, Nijemci 

i Poljaci. Prema vjeroispovijesti, rimokatolika je bilo 560, dok je po jedan stanovnik bio 

grkokatolik, pravoslavac i musliman.
8
 U statističkim podacima za 1931. navodi se da u 

Tirolskoj koloniji u Mahovljanima živi 750 stanovnika, od kojih je 390 muškaraca i 353 

žene, katolika, dvoje muških muslimana i pet muških evangelista.
9
 Tokom 1937. je u 

Mahovljanima živjelo 662 Italijana, a 1938. godine 775.
10

 

Rješenjem Upravnog odjeljenja Banske uprave Vrbaske banovine od 9. jula 1930. 

godine priznato je u Tirolskoj koloniji u Mahovljanima (opština Maglajani) državljanstvo za 

234 italijanske porodice koje su naselile ove krajeve još 1882. godine. Svi su stekli 

bosanskohercegovačko pripadništvo, a zavičajnost svojih italijanskih opština. Godine 1918. 

podnijeli su molbe za prijem u državljanstvo novostvorene Kraljevine Srba Hrvata i 

Slovenaca.
11

 

 

Tirolski Italijani koji su stigli 20. septembra 1882. u Mahovljane i obrazovali 

Tirolsku koloniju, odmah su počeli da šume pretvaraju u obradivo zemljište na kojem su se 

na savremen način bavili poljoprivredom i stočarstvom. Svako domaćinstvo je, osim 

povrtnjaka i voćnjaka, imalo i vinograd čije su čokote donijeli iz domovine. Od grožđa su 

pravili poznato vino. Unaprijedili su uzgoj stoke, a posebno preradu mesa i proizvodnju 

mliječnih proizvoda. Iako se kao cilj kolonizacije najčešće navodilo poljoprivredno 

uzdizanje domaćeg stanovništva, i privredno i industrijsko djelovanje kolonista je bilo 

vidljivo. Na području sreza Banjaluka su bile registrovane opekarske fabrike i zidarski obrti 

čiji su vlasnici bili Italijani iz Mahovljana. 

Nakon pretvaranja šumskih površina u obradivo zemljište, kolonisti su formirali 

poljoprivredna dobra na kojima su uzgajali povrće, voće i vinovu lozu. Kako bi se 

poljoprivreda dalje mogla razvijati i tako opravdati naseljavanje, u Mahovljanima je 1918. 

osnovana Seljačka kasa za zajmove i štednju. Zadatak je zadruzi da pomaže svoje zadrugare 

u njihovim gospodarstvenim potrebama, da u njima budi svijest za štednju i da ih upućuje da 

žive pošteno i valjano.
12

 Zahtjev za upis u trgovački registar Seljačke kasa za zajmove i 

štednju u Mahovljanima podnesen je Okružnom sudu u Banjaluci.
13

 Upis u Trgovački 

registar izvršen je 4. oktobra 1918. Na sjednici održanoj 30. juna 1918. za predsjednika Kase 

je izabran Emilliano Bassetti, a za zamjenika Pietro Aldrighetti. Članovi Upravnog odbora su 

bili Pietro Klasser, Jozef Marton i Luigi Baldo. Kasa je 1924. imala 40 članova, čiji je 

pojedinačni ulog bio 200 dinara, a 1926. godine dva člana više.
14

 Rad kase bio je ugrožen 

                                                 
7
 Rezultati popisa žiteljstva u Bosni i Hercegovini od 10. oktobra 1910. godine, Sastavio statistički 

odsjek Zemaljske vlade sa pregledom i kartom konfesija, izdanje Zemaljske vlade za Bosnu i Herce-

govinu, Sarajevo 1912, 154. 
8
 Zvanični rezultati popisa stanovništva od 31. januara 1921. godine, Sarajevo 1932, 132 

9
 ARSBL, KBUVBBL, (9), I, 23, 6. 

10
 ARSBL, (9), I, 23, 2. 

11
 Službeni list Vrbaske banovine, Banjaluka, god. II, 12. oktobar 1930, br. 47, 8. 

12
 ARSBL, OSBL, (23), 19, 126/18. 

13
 Isto 

14
 Isto 
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1924. zbog velikih poljoprivrednih šteta prouzrokovanih gradom koji je prethodne godine 

pogodio Mahovljane. Ipak, na sjednici od 21. marta 1924. odlučeno je većinom glasova da 

kasa nastavi sa radom, ali da se od države zatraži dodatno vrijeme potrebno za nabavku 

osnovnih sredstava za rad. Do 1931. kasa je imala do 42 člana. Članovi zadruge bili su jedan 

ili više predstavnika porodica Aldrighetti, Baldo, Bassetti, Bertotti, Bisesti, Bottura, 

Cappelletti, Cimadon, Klasser, Cortelletti, Coser, Cremerotti, Dalsasso, Degasperi, Fedrizzi, 

Fiala, Giovannini, Menegoni, Martinelli, Merler, Nardini, Paris, Piffer, Pedrotti, Zanotti i 

Zanluki. 

Po formiranju imanja, Italijani u Mahovljanima su započeli pripreme za izgradnju 

katoličke crkve, koja je dovršena 1887. Crkva je dograđena i preuređena 1902. U okviru 

crkve je 22. aprila 1894. otvorena Rimokatolička osnovna škola koju su vodile sestre 

Dragocjene Krvi Isusove. U Maglaju ima lijepa katolička crkvica i samostan školskih 

sestara ili nazarenki kako ih naseljenici zovu. Njima je u rukama i sva školska obuka. Jedna 

sestra poučava dječake a druga djevojčice. Je li uspjeh povoljan ne znam no ljudi vele da se 

ne mogu potužiti. Mogu samo reći što sam sam vidio a to je da su djeca što sam ih ispitivao 

lijepo znala čitati te znala govoriti njemački, hrvatski i ponešto i talijanski. Tako je to i s 

djecom tirolskih Talijana. Djevojke obično odlaze kada ponarastu na godinu dana u službu 

činovničkim porodicama u Banjuluku da se priuče boljemu radu.
15

 

U školi se osim srpskohrvatskog učio i italijanski jezik, a nastava je bila 

organizovana u četiri razreda. Prema naređenju Ministarstva prosvjete, Kraljevska banska 

uprava Vrbaske banovine je poslala izvještaj o radu manjinskih osnovnih škola u Vrbaskoj 

banovini tokom 1929. i 1930. Rimokatolička osnovna škola u Mahovljanima je radila po 

nastavnom programu na italijanskom jeziku. Školu je pohađalo 98 učenika, od kojih 40 

muške i 58 ženske djece. Pored djece italijanske nacionalnosti, u školu su u manjem broju 

išla i poljska i srpska djeca.
16

 U godišnjem izvještaju školskog nadzornika za Banjalučki srez 

navedeno je da su školske 1931/32. godine Rimokatoličku osnovnu školu u Mahovljanima 

pohađala 63 učenika italijanske pripadnosti.
17

 

Djeca italijanske pripadnosti su, osim ove škole, pohađala i Rimokatoličku osnovnu 

školu sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog u Banjaluci.
18

 Za neke od njih su dostupni 

padaci iz matičnih knjiga i razrednica: 

- Jolanda Bellina, kći građevinskog preduzimača Antonia, rođena u Comune di 

Venzone u Italiji, stanovala u Dobraševoj ulici 21 u Banjaluci, upisana 29. 

avgusta 1913. u četvrti razred osnovne škole.
19

 

                                                 
15

 Henrik Renner, nav. djelo 
16

 AJ, MPKJ, (66), 1359, 1585. 
17

 Isto, 1549. 
18

 Fra Franjo Pfanner je doveo prve tri sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskog u Banjaluku 20. oktobra 

1872. godine Škola se nalazila u Jukićevoj ulici. Nakon godinu dana su dobile prizemnu kuću sa 

velikim vrtom u blizini župne crkve u koju je preseljena škola. Godine 1875. je još jedna kuća 

adaptirana za potrebe škole. Tek nakon deset godina je od trapističkog reda otkupljena zemlja na kojoj 

su bile pomenute kuće. U školu su išla i muška i ženska djeca. Osim redovnih predmeta, sestre su 

podučavale klavir i ručni rad, te vodile konvikt i dječije zabavište. Uskoro su školske prostorije 

postale pretijesne za svu djecu, pa je 1910. započeta gradnja novih školskih zgrada koje su, uz velika 

odricanja sestara, završene 1911. godine.   
19

 ARSBL, OFDGŠBL (613), 31,  22. 
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- Ivan Bellina, sin građevinskog preduzimača Antonia, rođen 26. januara 1906. u 

Banjaluci, stanovao u Dobraševoj ulici 21 u Banjaluci, pohađao je prvi razred 

osnovne škole u Banjaluci 1913. i 1914. godine.
 20

 

- Anton Bellina, sin građevinskog preduzimača Antonia, rođen 26. januara 1904. 

u Banjaluci, stanovao u Dobraševoj ulici 21 u Banjaluci, upisan 30. avgusta 

1912. u drugi razred osnovne škole u Banjaluci. U istoj školi je 1913–14. godine 

pohađao treći i četvrti razred.
 21

 

- Rakela Bertotti, kći zidara Domenica, stanovala sa porodicom na Carskom 

drumu 2173 u Banjaluci, u treći razred osnovne škole upisana 31. avgusta 

1899.
22

 

- Alojz Bertotti, sin zidara Domenica, rođen 24. oktobra 1895. u Banjaluci, 

stanovao na Carskom drumu 2173, pohađao је 1902–04. godine prvi i drugi 

razred osnovne škole u Banjaluci.
23

 

- Karolina Bertotti, kći zidara Domenica, rođena 24. januara 1906. u Banjaluci, 

stanovala u Dobraševoj ulici 47 u Banjaluci, pohađala prvi razred u Banjaluci 

1913–14. godine.
24

 

- Ivan Bertotti, sin zidara Domenica, rođen 9. oktobra 1904. u Banjaluci, nadležan 

u Tirolu, Italija, stanovao u Dobraševoj ulici 47 u Banjaluci, pohađao prvi i 

drugi razred osnovne škole u Banjaluci 1912–14. godine.
25

 

- Ivan Fabro, sin zidara Leonarda, rođen 4. avgusta 1906. u Banjaluci, nadležan u 

Italiji, stanovao u Dobraševoj ulici 25 u Banjaluci, pohađao prvi razred u 

Banjaluci tokom 1915. i 1916. godine.
26

 

- Miroslav Leandrini, sin građevinskog preduzimača Angela, rođen 9. septembra 

1904. u Zagrebu, nadležan u Italiji, stanovao sa porodicom u Albrehtovoj ulici 

68 u Banjaluci, upisan u drugi rezred osnovne škole u Banjaluci 3. septembra 

1912.
27

 

- Mirko Orlando, sin ciglara Osvalda, rođen 1. oktobra 1894. godine, stanovao na 

Pavlovcu, pohađao prvi, drugi i treći razred osnovne škole u Banjaluci 1902–05. 

godine.
28

 

- Zorka Pascolo, kći ciglara Georga, rođena 1892. u Maglajanima kod Banjaluke, 

stanovala sa porodicom na Petrićevačkom putu 617 u Banjaluci, pohađala prvi i 

drugi razred osnovne škole 1899–1902. u Banjaluci.
29

 
- Kornelija Prister, kći veterinara Giulija, rođena 1902. u Prijedoru, pohađala prvi 

razred osnovne škole u Banjaluci tokom 1909. i 1910. godine.
30 

                                                 
20

 ARSBL, (613), 31, 21. 
21

 Isto, 101, 20. 
22

 ARSBL, ROŠMSVPBL, (629), 1, 157. 
23

 ARSBL, (629), 1, 3, 101. 
24

 Isto, 259.  
25

 Isto, 159, 86. 
26

 Isto, 260. 
27

 ARSBL, (613),  31, 244. 
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 ARSBL, (629), 1, 29, 68, 82. 
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 Isto, 279. 
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- Mira Prister, kći veterinara Giulija, rođena 15. januara 1899. u Posušju, pohađala 

je 1908. prvi razred osnovne škole u Banjaluci.
31

 

- Bruna Prister, kći veterinara Giulija, rođena 1898. u Posušju, pohađala je 1908. 

treći razred osnovne škole u Banjaluci.
32

 

- Đino Prister, sin veterinara Giulija, rođen 8. decembra 1900. u Codigaru u Italiji, 

pohađao osnovnu školu u Banjaluci 1908–10. godine.
33

 

- Eduardo Simonetti, sin ciglara Josipa, rođen 1897. u Pasianu u Italiji, tokom 

1904. i 1905. pohađao prvi razred osnovne škole u Banjaluci.
34

 
- Henrieta Zamollo, kći preduzimača Silvija, rođena 1902. u Comune di Venzone 

u Italiji, živjela u samostanu sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog u Banjaluci, 

u kojem je 1911–13. pohađala osnovnu školu.
35 

Nakon završene osnovne škole ženska djeca su išla u Višu djevojačku školu sestara 

Dragocjene Krvi Isusove i Rimokatoličku višu djevojačku školu samostana "Marija 

Pomoćnica". Obje škole su bile cijenjene jer su se u njima obrazovale i pripremale za život 

ne samo djevojke katoličke pripadnosti već i drugih konfesija, na čije se vjerske potrebe 

obraćala posebna pažnja.
36

 Podaci o učenicima ovih škola su sačuvani u razrednim knjigama 

i glavnim imenicima:  

- Marija Baldo, kći zemljoradnika Giulia, rođena 22. maja 1902. u Mahovljanima 

kod Banjaluke, rimokatolkinja, Italijanka, nadležna u Roveretu, Aldeno, Italija, 

pohađala peti i šesti razred u samostanu Nazaret u Banjaluci tokom 1915. i 

1916.
37

  

- Ana Barilli, kći carinskog činovnika Karla, rođena 13. januara 1908. u Zvorniku, 

pohađala prvi i drugi razred 1919–21. u Banjaluci.
38

 

- Adolfa Basetti, kći težaka Rudolfa, rođena 16. septembra 1915. u Mahovljanima 

kod Banjaluke, stanovala u samostanu Nazaret i tamo pohađala školu 1926–29. 

Adolfu je uz pomoć roditelja izdržavao samostan.
39

 

- Katarina (Katica) Bottura, kći udovice Ambrozije, rimokatolkinja, Italijanka, 

rođena 24. maja 1915. u Maglajanima kod Banjaluke, stanovala je u samostanu 

Nazaret i pohađala prvi i drugi razred 1927–30. godine.
40

 

- Otilija Capeletti, rođena 20. oktobra 1915. u Gračanici, rimokatolkinja, 

Italijanka, staratelj joj bio djed Josip (Giuseppe), gostioničar, stanovala je u 

samostanu Nazaret i tu pohađala prvi razred Više djevojačke škole školske 

1927/28. godine.
41

 

- Ernestina Cettolo, kći zidara Pietra, rođena 16. maja 1912. u Petrinji, rimoka-

tolkinja, Italijanka, pohađala je djevojačku školu u Banjaluci 1923–25. godine.
42
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- Margherita Dellamea, kći Viktora i majke Elizabete rođ. Fontanelli, porijeklom 

iz Chiusaforta kod Udina, rođena 22. novembra 1897. u Bihaću, rimokatolkinja, 

Italijanka, pohađala je šesti razred u Banjaluci tokom 1910. i 1911. godine.
43

 

- Ana Menegoni, kći postolara Ante, rođena 10. oktobra 1929. u Trnu kod 

Banjaluke, rimokatolkinja, Italijanka, pohađala je prvi razred školske 1941/42. 

godine. Razred je završila sa dobrim uspjehom. Porodica Menegoni se 2. marta 

1942. odselila u Italiju.
44

 

- Klara Menegoni, kći Domenica, rođena 12. jula 1907. u Mahovljanima kod 

Banjaluke, rimokatolkinja, Italijanka, pohađala je peti, šesti i sedmi razred škole 

u Banjaluci 1909–11. Tokom 1911. i 1912. pohađala je osmi razred kao časna 

sestra Fortunata Menegoni.
45

 

- Graciosa Nardini, kći težaka Osvalda, rođena 21. aprila 1900. u Mahovljanima 

kod Banjaluke, nadležna u Aldenu, Trento u Italiji, pohađala je peti i šesti razred 

u Banjaluci 1915–17. godine.
46

 

- Lina Orlando, kći zidara Kazimira (Mirko), rođena 4. marta 1921. u Tuzli, 

rimokatolkinja, Italijanka, stanovala sa porodicom na Pavlovcu br. 54. Prvi 

razred škole u Banjaluci je pohađala školske 1931/32.
47

 Pohađala je drugi, treći i 

četvrti razred škole u Banjaluci 1932–35. godine.
48

 

- Olga Orlando, kći zidara Kazimira, rođena 21. novembra 1926. u Banjaluci, 

rimokatolkinja, Italijanka, stanovala sa porodicom na Pavlovcu br. 54. Pohađala 

je prvi, drugi, treći i četvrti razred škole u Banjaluci 1937–41. U napomeni stoji 

da je bila veoma talentovana i "zauzeta za nauku", te da je razrede završila 

izvanrednim uspjehom uz sve pohvale.
49

 

- Ana Orlando, kći zidara Kazimira, rođena 7. juna 1919. u Tuzli, rimokatolkinja, 

Italijanka, stanovala sa porodicom na Pavlovcu br. 54. Pohađala je školu u 

Banjaluci 1930–34. godine.
50

 

- Franciska Pascolo, rođena 10. marta 1912. u Ljubljani, rimokatolkinja, 

Italijanka, pohađala je školu u Banjaluci školske 1923/24. godine.
51 

- Marija Pascolo, kći trgovca i posjednika Emericha, rođena 17. aprila 1906. u 

Banjaluci, rimokatolkinja, Italijanka, pohađala je školu u Banjaluci 1918–22. 

godine.
 
U napomeni stoji da je talentovana i marljiva učenica, da potiče iz 

porodice solidnog imovinskog stanja te da nema nikakvih vidljivih tjelesnih 

nedostataka i mana.
52
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- Ludmila Pascolo, kći trgovca i posjednika Emericha, rođena 24. decembra 1907. 

u Banjaluci, rimokatolkinja, Italijanka, pohađala je školu u Banjaluci 1918–22. 

godine.
53

 
- Felicita Piffer, kći zemljoradnika Leonarda, rođena 4. jula 1907. u Sanskom 

Mostu, pohađala je drugi, treći i četvrti razred u Banjaluci 1920–23. godine.
54 

Iz prvobitne Tirolske kolonije u Mahovljanima italijanski kolonisti su se naselili i na 

brdu Petrićevac, te u banjalučkim naseljima Budžak i Lauš. Za razliku od svojih sunarodnika 

iz Mahovljana, koji su se bavili poljoprivredom, "banjalučki" Italijani su se pretežno bavili 

zanatstvom. Bili su nadaleko poznat i cijenjeni kao zidari, građevinski preduzetnici i ciglari. 

Jedna od najpoznatijih porodica koje su se bavile građevinarstvom bila je porodica 

Soravia. Rodonačelnik banjalučkog ogranka ove porodice je Stefano Umberto Soravia, rođen 

u gradiću Valle di Cadore, oženjen Anom DalʹAsta, koja je, prema kazivanju potomaka, bila 

grofovska kći. Ovaj brak porodica nije odobravala, pa su Umberto i Ana otišli u Njemačku, 

potom Tuzlu i na kraju se nastanili u Banjaluci. Kao i mnoge druge italijanske porodice i ova 

je bila mnogobrojna. Umberto i Ana su imali šestoro djece: Stefana, Josipa, Emanuela, 

Adelu, Idu i Angela. Umbertovi sinovi su se, poput oca, bavili građevinrstvom. Jedno od 

najljepših zdanja koje su izgradili je banjski kompleks u Slatini kod Banjaluke. 

Josip Soravia, građevinski preduzimač u Banjaluci, rođen 30. marta 1876. u Vale di 

Cadori u Italiji, došao je u Banjaluku 1900. godine. U Banjaluci je 1911. registrovao zidarski 

obrt, a stanovao je u Pelagićevoj ulici 2. Nosio je revolver u vrijeme austrougarske uprave i 

za vrijeme vlasti Narodnog vijeća. Ubrzo mu je oduzeta i dozvola za nošenje oružja i samo 

oružje.
55

 U Banjaluci je 1932. registrovao zanatsko-preduzimačku građevinsku firmu, sa 

sjedištem u Princa Pavla ulici 2. Iste godine je u Pelagićevoj ulici 2 registrovao i firmu za 

izradu predmeta od cementa i vještačkog kamena. Ova firma je prestala sa radom 31. maja 

1948.
56

 Na osnovu ovlašćenja Uprave policije u Banjaluci od 26. januara 1939. godine, 

registrovao je firmu za izvođenje građevinskih radova "Soravia Josip – graditelj", sa 

sjedištem u Pelagićevoj ulici 2.
57

 Umro je 14. maja 1948. u Banjaluci. 

Emanuel Soravia, sin Stefana i Ane rođ. DalʹAsta, rođen 10. septembra 1884. u 

Minhenu u Njemačkoj, rimokatolik, Italijan, završio osnovnu školu, zidar, govorio 

italijanski, njemački i srpskohrvatski jezik, sa roditeljima je došao u Tuzlu 1888. godine. 

Oženio se Italijankom Madalenom rođ. Florida. U braku su stekli devetoro djece: kćerke 

Anu udatu Han (rođ. 1912), Jolandu (1915), Stellu (1920), Biancu (1921) i Linu (1925) i 

sinove Stefana (1914), Bruna (1917), Erna (1926) i Piera (1928). Zidarske poslove je radio 

od 1900. godine. Kod Josipa Soravije radio je zajedno sa sinom Stefanom od marta 1936. Sa 

porodicom je stanovao u Banjaluci u Ulici princa Pavla 41.
58

 

Guido Soravia, sin građevinskog preduzetnika Josipa, rođen 26. novembra 1903. u 

Tuzli, rimokatolik, Italijan, pohađao je četvrti razred Prve dječačke narodne osnovne škole u 

Banjaluci školske 1913/14 godine.
59

 Razred je završio sa dobrim uspjehom.
60

 Upisan je u I–b 

razred Gimnazije u Banjaluci školske 1914/15. godine.
61
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Etore Soravia, sin građevinskog preduzetnika Josipa i majke Tereze rođ. Bogušić, 

rođen 25. aprila 1905. u Tuzli, rimokatolik, Italijan, pohađao je četvrti razred Prve dječačke 

narodne osnovne škole u Banjaluci školske 1915/16. godine i završio ga sa dobrim 

uspjehom.
62

 Školovanje je nastavio u Realnoj gimnaziji u Banjaluci, gdje je maturirao 1927. 

godine.
63

 Parfimerijsku radnju registrovao je u Banjaluci 28. novembra 1942.
64

 Radnja je 

brisana iz sudskog registra 12. oktobra 1945. 

Stefan Soravia, sin Emanuela i Magdalene rođ. Florida, rođen 16. marta 1914. u 

Tuzli, rimokatolik, Italijan, govorio italijanski i srpskohrvatski, završio osnovnu školu, kao 

zidarski pomoćnik je radio kod svog strica Josipa Soravije od 1933. godine. 

Lina – Ines Soravia, kći zidara Emanuela, rođena 1. marta 1924. u Banjaluci, 

rimokatolkinja, Italijanka, stanovala u Ulici princa Pavla 41 sa porodicom, pohađala je prvi 

razred Ženske građanske škole sestara Dragocjene Krvi u Banjaluci školske 1936/37. 

godine.
65

 

Piero Soravia, sin zidara Emanuela, rođen 15. marta 1928. u Tuzli, rimokatolik, 

Italijan, stanovao u Ulici princa Pavla 41, pohađao je prvi razred Narodne osnovne škole u 

Banjaluci školske 1938/39. godine. Razred je završio sa dobrim uspjehom.
66

 

Emilio Soravia je 1932. otvorio zidarsku radnju u Banjaluci u Čondrića ulici 2. Istim 

poslom bavio se i 1942. godine.
67

 

Po graditeljstvu je bila poznata i porodica Ridolfo. Na područje Banjaluke su došla 

braća Antonio i Osvaldo, zidari. Njihovi potomci su nastavili porodični posao i postali 

priznati graditelji. 

Gildo Ridolfo, sin zidara Antonia, rođen 19. septembra 1892. u Maglajanima kod 

Banjaluke, sa stanom na Petrićevcu 44, tokom 1902. i 1903. je pohađao prvi razred osnovne 

škole u Banjaluci.
68

 

Jakov Ridolfo, sin zidara Antonia, rođen 8. septembra 1894. u Maglajanima kod 

Banjaluke, sa stanom na Petrićevcu 44, tokom 1902. i 1903. je pohađao prvi razred osnovne 

škole u Banjaluci.
69

 

Romana Ridolfo, kći zidara Osvalda, rođena 1900. u Banjaluci, sa stanom u Ulici 

nova varoš, pohađala je prvi i drugi razred osnovne škole u Banjaluci 1906–09. godine.
70

 

Jakov Ridolfo, sin zidara Osvalda, rođen 11. juna 1905. u Banjaluci, pohađao je prvi 

razred osnovne škole u Banjaluci tokom 1913. i 1914.
71

 

Alfonso Ridolfo zvani Fonzi, sin Josipa i majke Ele rođ. Majeron, rođen 1908. u 

Banjaluci, Italijan, nadležan u Italiji, stanovao u Banjaluci u Bešlagića ulici 1, zidar, slabog 

imovinskog stanja, neoženjen.
72
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Josipa (Jozefina) Ridolfo, kći zidara Josipa (Giuseppe), rođena 15. marta 1912. u 

Banjaluci, rimokatolkinja, Italijanka, sa stanom na Kraljevom drumu 65, pohađala je prvi, 

treći i četvrti razred Rimokatoličke ženske građanske škole samostana "Marija Pomoćnica" u 

Banjaluci 1926–30. godine. U napomeni stoji da je otac Josip nadležan u Italiji i da boravi u 

St. Louisu u Americi na privremenom radu.
73

 

Ida Ridolfo, kći zidara Osvalda, rođena 12. decembra 1914. u Budžaku, rimokatol-

kinja, Italijanka, pohađala je prvi razred Ženske građanske škole samostana Nazaret u 

Banjaluci školske 1926/27. godine.
74

 

Justina Ridolfo, kći udovice i domaćice Ane, rođena 15. jula 1925. u Banjaluci, 

rimokatolkinja, Italijanka, pohađala je prvi, drugi i treći razred Ženske građanske škole 

sestara Dragocjene Krvi u Banjaluci 1937–40. godine.
75

 

Adela Ridolfo, kći građevinskog preduzetnika Emilia, rođena 23. avgusta 1926. u 

Banjaluci, rimokatolkinja, Italijanka, stanovala u Ulici biskupa Markovića 41, pohađala je 

prvi, drugi i treći razred Ženske građanske škole sestara Dragocjene Krvi u Banjaluci školske 

1937–40. godine.
76

 

Marija Elizabeta Ridolfo, kći Jeronima, rođena 1. januara 1925. godine, rimokatol-

kinja, Italijanka, sa stanom u Ulici biskupa Markovića 41, pohađala je prvi, drugi, treći i 

četvrti razred 1935–39. u Ženskoj građanskoj školi sestara Dragocjene Krvi u Banjaluci.
77

 

Emilio Ridolfo je bio najpriznatiji zidar u porodici Ridolfo. Registrovao je 

građevinski obrt 1932. u Banjaluci u Biskupa Markovića ulici 41.
78

 Dozvole za obavljanje 

zidarskog posla je obnavljao tokom 1928, 1932, i 1938. Dozvola je obuhvatala posao 

zidarskog majstora za građenje prizemnih i jednospratnih građevina.
79

 

Porodica Stefanutti se takođe bavila građevinarstvom. U Banjaluku su iz mjesta 

Trasaghis stigli Giuseppe Stefanutti, rođen 1864, i Orsola Urban Stefanutti, rođena 1869. 

Porodičnu kuću su izgradili na brdu Lauš, na kojem i danas žive potomci ove porodice. 

Giuseppe je po zanimanju bio ciglar. Umro je u Banjaluci u 83. godini.
80

 Orsola je umrla 

1931. godine. 

Katarina Stefanutti, kći ciglara Josipa (Giuseppe), rođena 13. juna 1893. u 

Trasaghisu, Udine u Italiji, Italijanka, rimokatolkinja, stanovala na Pavlovcu u Banjaluci, u 

prvi razred Rimokatoličke osnovne škole sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog upisana je 

29. avgusta 1900. U istoj školi je pohađala drugi, treći i četvrti razred 1901–04. godine. U 

napomeni stoji da je za vrijeme školovanja stanovala u samostanu, da je bila nadarena i 

marljiva učenica i da je njena porodica bila lošeg imovinskog stanja.
81

 

Ivan Stefanutti, sin ciglara Josipa (Giuseppe), rođen 13. marta 1895. u Banjaluci, 

Italijan, rimokatolik, pohađao je prvi razred Rimokatoličke osnovne škole sestara 
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milosrdnica sv. Vinka Paulskog školske 1902/03. godine. U drugi razred je upisan 28. 

avgusta 1903.
82

 

Lucija Stefanutti, kći ciglara Josipa (Giuseppe), rođena 1897. u Banjaluci, Italijanka, 

rimokatolkinja, stanovala na Pavlovcu u Banjaluci, pohađala je prvi, drugi i treći razred 

osnovne škole 1903–06. godine.
83

 

Viktor Stefanutti, kći zidara Josipa (Giuseppe), rođen 1899. godine, Italijan, 

rimokatolik, pohađao je prvi razred osnovne škole školske 1908/09. godine. U drugi razred 

je upisan 31. avgusta 1909.
84

 

Anton Stefanutti, sin Ivana (Giovanija), Italijan, rimokatolik, rođen 5. februara 1914. 

u Pavlovcu, Banjaluka, Italijan, završio četiri razreda osnovne, tri razreda šegrtske tri razreda 

Majstorske djelovodne škole, građevinski poslovođa, živio je u Banjaluci. Zidarski zanat je 

učio od Emilia Ridolfa u Banjaluci od 5. decembra 1928. do 5. decembra 1931. Kao 

građevinski radnik i poslovođa radio je kod Josipa Soravije, ing. Ibrahima Alijagića, ing. 

Aleksandra Vulića, Hilmije Bešlagića, ing. Franje Mikuša, Emilia Soravije, Hama Begna, 

ing. Alekse Vučića, Rajka Dojčinovića, Mile Pucara, ing. Ivana Glaca i Ivana Malinovića u 

periodu od 5. decembra 1928. do 15. maja 1945.
85

 

Felka (Felicita) Stefanutti, kći zidara Ivana (Giovanni), rođena 11. marta 1920. u 

Banjaluci, Italijanka, rimokatolkinja, sa stanom na Pavlovcu 51, pohađala je prvi i drugi 

razred Rimokatoličke više djevojačke škole samostana "Marija Pomoćnica" u Banjaluci 

1931–33. godine.
86

 

Del Mestri je poznata porodica koja se bavila proizvodnjom cigle. Zajedno sa 

suprugom Marianom rođ. Degrazia, grof Gian Vito Del Mestri je u Banjaluku stigao iz grada 

Medea u provinciji Udine. Imali su šestoro djece: Vittoriu, Mariannu, Luigija, Giuseppea, 

Felicitas i Guida. Bez obzira na plemićko, Gian Vito i njegova supruga Mariana su bili bliski 

običnim ljudima i svakodnevno im pomagali. Na njihovom imanju su posao dobile mnoge 

italijanske porodice. Ciglanu su registrovali 13. avgusta 1892.
87

 Osim po proizvodnji cigle, 

bili su poznati i kao uzgajivači vinove loze i proizvođači vina. Fabriku za proizvodnju 

vinskog sirćeta su registrovali 25. januara 1918.
88

 Grof Del Mestri je često putovao u rodnu 

Italiju. U Protokolu za izdavanje pasoša stoji da je 8. septembra 1919. podnio zahtjev za 

produženje pasoša. Kao svrhu produženja je naveo odlazak u Italiju radi obilaska imanja kod 

Trsta i odlazak u Beč kao pratilac kćerke Felicitas koja je odlazila na studije.
89

 U periodu 

1908–11. na Petrićevcu su izgradili porodičnu vilu, koju je naslijedila kći Marianna udata 

Winkler. O vlasništvu nad porodičnom vilom su u postupku denacionalizacije svjedočili 

Guido Del Mestri, Vittoria Del Mestri i Herbert Winkler, Mariannin sin.
90

 Grof Del Mestri je 

umro u rodnoj Medei 1941. godine.
 
U Banjaluci se i danas može čuti priča o grofu i grofici 
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Del Mestri, koji su u porodičnoj kući imali salon za posjete, koje su se morale najaviti 

danima unaprijed. 

Među banjalučkim Italijanima zidari su bili još i Valentin Del Bianchi
91

, Beniamino 

Zucchiatti, Vittorio Dellamea, Osvaldo Orlando, Ludovico Missoni, Silvio Zamollo
92

, 

Leonardo Fabro, Domenico Bertotti, Giuseppe-Josip Urban
93

 i Valentin Tosson. 

Osim građevinskim, italijanske porodice su se bavile i drugim zanatima. Albert Di 

Giusto, sin Petra i Santine Tosson, bio je krojač. Prvo stalno zaposlenje je pronašao kod 

Jevreja Isachara Lichtensteina, kod kojeg je radio do 1936. godine.
94

 Krojač je bio i 

Celestino Klasser i to u trgovini Jevreja Isaka Poljokana.
95

 Antonio Bressan je bio poznat 

kao majstor umjetničke rezbarije. Antonu Chicchiju je 1909. u Banjaluci izdata 

jednogodišnja putno-tržna dozvola za draguljarsku robu.
96

 Zajedno sa Josefom Stehlikom, on 

je 1910. godine u Ferhadija ulici u Banjaluci otvorio trgovačku agenturu za posredovanje u 

trgovačkim poslovima i komisionu radnju.
97

 Rudolf Kantozzi je 24. septembra 1941. u 

Banjaluci u Arnaut-pašinoj ulici 58 otvorio trgovinu sitnom trgovačkom robom.
98

 

Kako su i njihova matična zemlja i Bosna i Hercegovina bile u sastavu 

Austrougarske, kolonisti su bili obavezni da se odazovu na poziv u monarhijsku vojsku 

tokom Prvog svjetskog rata. Po završetku rata ranjeni su tražili od Italije ali i Bosne i 

Hercegovine priznavanje statusa ratnih vojnih invalida. 

Faustino
99

 Segatta, sin Ignazija i Virginije rođ. Cainelli, rođen 1851.
100

 u 

Sopramonte, Venzzano, rimokatolik, Italijan, zidar, kao udovac se oženio Domenicom rođ. 

Zanotti u Tirolskoj koloniji u Mahovljanima 9. septembra 1895. Za vrijeme Prvog svjetskog 

rata bio u austrougarskoj vojsci. Poslije povratka sa Drine 1915. godine bio je stacioniran u 

vojnoj komori u Brčkom. Umro je u Brčkom od bronhitisa 10. januara 1915. Sljedećeg dana 

je sahranjen na brčanskom groblju. Zajedno sa njim na frontu i u Brčkom bili su Anton 

Pariz
101

 i Francesco Barttolometi, obojica iz Mahovljana. Porodica Segata primala je 

porodičnu vojnu invalidsku pomoć iza umrlog Faustina. 

Luigi Cramerotti, sin Iluminata, težak iz Mahovljana, bio je austrougarski vojnik u 

Prvom svjetskom ratu. Tražio je od Invalidskog suda Vrbaske divizijske oblasti u 

Banjaluci
102

 da mu prizna status ratnog invalida. Molba je odbijena 23. novembra 1932. 

Ličnu invalidninu tražio je nakon toga konzularnim putem od italijanske države.
103
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101

 Antonio Paris, sin Antonia, rođen 1895. godine, rimokatolik, oženjen, težak iz Mahovljana, srez 

Banjaluka. U Sreskom sudu u Banjaluci bio je saslušan kao svjedok 15. novembra 1928. u sporu koji 

je vodila Domenica Segatta u vezi sa porodičnom invalidninom iza umrlog Faustina Segatte. Potvrdio 

je vjerodostojnost izjave koju je pred istim sudom dao svjedok Francesco Bartolometti iz Mahovljana. 

[ARSBL, (23), 85, 1051] 
102

 U daljnjem tekstu: Invalidski sud 
103

 ARSBL, (23), 85, 541. 
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Probo Dallago, sin Viguilija, rođen 1890. u Aldenu, okrug Rovereto u Italiji, 

nastanjen u Mahovljanima, bio je austrougarski vojnik u Prvom svjetskom ratu. Služio je tri 

godine, pet mjeseci i 24 dana i učestvovao u ofanzivi 1914/15. godine na Rusiju. Kao ratni 

invalid, prema platnom nalogu izdatom u Beču 24. septembra 1915. godine, primao je 

invalidsku nadoknadu u iznosu od 96 kruna. Od Invalidskog suda tražio je priznavanje 

statusa ratnog invalida. Molba je odbijena 23. novembra 1932. Nakon toga, preko 

italijanskog konzulata tražio je isplatu lične invalidnine od italijanske države.
104

 

Petar Klazzer, sin Paula
105

 i Ane, rođen 25. januara 1890. u Mahovljanima, zavičajan 

u Roncegno Borgo, srez Tirol, okrug Trento, rimokatolik, Italijan, težak, završio osnovnu 

školu, vlasnik sedam dunuma zemlje u Mahovljanima, služio je austrougarsku vojsku u činu 

kaplara u 4. tirolskom carskom lovcu od 1911. do kraja 1917. Od početka Prvog svjetskog 

rata bio je na frontu u Crnoj Gori (tri mjeseca), Rusiji (osam mjeseci) i Italiji. Ranjen je 20. 

juna 1916. na Italijanskom frontu u mjestu Monte Pasubio od udara granate. Nakon 

ranjavanja i liječenja u Tirolu, Inzbruku, Lincu, Beču, Zagrebu i Banjaluci, ostao je bez 

lijevog oka i lijeve ruke. Nosio je umjetno oko i umjetnu ruku. Od banjalučke opštine tražio 

je 22. aprila 1923. duvansku dozvolu, novčanu i materijalnu pomoć za gradnju kuće, dodjelu 

državne zemlje i invalidske penzije. Više puta bezuspješno je tražio od Invalidskog suda 

priznanje statusa ratnog invalida i invalidsku nadoknadu. Iz Mahovljana se preselio u 

Banjaluku i živio na periferiji grada, u Đurđevskoj 2 (1936), Jularčevoj 6 (1939) i 

Hadžihalilovića ulici 14 (1939).
106

 

Verginio Coser, sin Angelina, težak iz Mahovljana, bio je austrougarski vojnik u 

Prvom svjetskom ratu. Tražio je od Invalidskog suda da mu prizna status ratnog invalida. 

Molba je odbijena je 23. novembra 1932. Potom je ličnu invalidninu tražio putem konzulata 

od italijanske države.
107

 

Giuseppe-Josip Martinelli zv. Možegot, sin Gianbattiste i Margherite rođ. Depaoli, 

rođen 23. oktobra 1897. godine, rimokatolik, Italijan, nadležan u Aldenu kod Trenta u Italiji, 

završio osnovnu školu, bio je oženjen Terezom rođ. Degasperi, sa kojom je stekao sina 

Guglielma i kćeri Emiliu, Angelinu i Filomenu. Govorio je italijanski, srpskohrvatski i 

njemački jezik. Za vrijeme Prvog svjetskog rata služio je austrougarsku vojsku na Ruskom 

frontu, gdje je ranjen. U ličnom opisu stoji da je bio sakat. Radio je kao nadglednik u ciglani 

Mirka Pascola od 1930. godine. Živio je u Banjaluci u Ulici vojvode Stepe 12.
108

 

Beniamino Martinelli, sin Giovanija, težak iz Mahovljana, bio je vojnik u Prvom 

svjetskom ratu u austrougarskoj vojsci u Tirolu. Tražio je od Invalidskog suda da mu prizna 

status ratnog invalida. Molba je odbijena 23. novembra 1932. Ličnu invalidninu potom je 

tražio putem konzulata od italijanske države.
109

 

Diodato Giuseppe Piffer, sin Giuseppea, težak iz Mahovljana, bio je vojnik u Prvom 

svjetskom ratu u austrougarskoj vojsci u Tirolu. Tražio je od Invalidskog suda da mu prizna 

                                                 
104

 Isto, 623. 
105

 U nekim dokumentima kao ime oca upisano je Petar ili Pavle. Otac Petar Paulo Klazzer, sin Pavla, 

doselio se u Mahovljane iz mjesta Roncegno, srez Trento, 1882. godine.  
106

 ARSBL, (23), 85, 577. 
107

 Isto, 561. 
108

 ARSBL, (9), VI, 4, 426. 
109

 ARSBL, (23), 85, 764. 
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status ratnog invalida (u ratu je izgubio vid). Molba je odbijena 23. novembra 1932. godine, 

nakon čega se sa istovjetnim zahtjevom konzularnim putem obratio Italiji.
110

 

 Prema Izvještaju Sreskog narodnog odbora,
111

 na teritoriji samostalne opštine 

Tirolska kolonija Mahovljani, srez Banjaluka, do 1939. je živjelo 75 porodica koje su 

posjedovale imanja. Sa porodicama su u Italiju otišli sljedeći vlasnici imanja: Arturo, 

Hijacinto, Luiđi, Milano, Rikardo i Šabo Aldrigeti, Bariko, Bepi i Đuzepe Baldo, Rudolfo 

Bazeti, Đovani i Pijetro Bizesti, Minko Butura, Albino, Đidioni, Florijan, Đuzepe, David i 

Pere Ćimadon, Probo Dalago, Karlo Dalšašo, Antonio, Đovani, Đuzepe i Emilio Degasperi, 

Đuzepe, Đovanini, Aurelio, Frančesko i Rigo Enderle, Alberto Kapeleti, Andrea, Bartoli, 

Benjamino, Domeniko, Đuzepe, Maurisijo, Pijetro i Stefano Klaser, Ćiprijano, Fortunato, 

Gvido i Romano Krameroti, Burtuk i Domeniko Kurteli, Franci Malfati, Santo Marki, 

Benjamino i Đuljermo Martineli, Gvido i Sperandio Menegoni, Đuzepe Merler, Enriko 

Montibeler, Valentin Musi, Bepi i Osvaldo Nardini, Anton, Efer i Marija Paris, Nardo, 

Đuzepe i Severino Pifer, Milijano Peroti, Semerino Sigismundi, Dolfo Španjoli, Dolfo 

Tomazi, Ćezare i Stefano Zanluki, Đuzepe, Nižio i Viđilio Zanoti i Jako (prezime 

nepoznato).
112

 

Prema podacima iz istog izvještaja,
113

 petnaest porodica je ostalo u Mahovljanima. 

Te porodice imale su dobro političko vladanje. Bila su to domaćinstva: 

1) Luiđi Dalšašo sa 11 članova 

2) Anđela Baštiani sa sedam članova 

3) Roza Šegata sa tri člana 

4) Đovani Pedroti sa četiri člana 

5) Alesio  Koser sa osam članova 

6) Mauricio Klaser, koji je prvobitno otišao u Italiju ali se vratio 1941. godine, 

živi sa 11 članova domaćinstva na imanju pok. Hinka Friša koje je potpalo pod 

agrarnu reformu 

7) Pepi Klaser, koji je prvobitno otišao u Italiju ali se vratio 1941. godine sa četiri 

člana 

8) Pepi Spanjoli sa tri člana 

9) Đildo Baldo sa pet članova 

10) Milutin Spanjoli sa pet članova 

11) Bazilio Spanjoli sa tri člana 

12) Suzana Baldo sa pet članova 

13) Minko Segata, koji se 1941. godine vratio iz Italije sa sedam članova 

14) Maževeto Menegoni sa dva člana 

15) Selesto Menegoni sa tri člana 

 

Na područje Banjalučkog sreza Italijani iz Tirola su stigli kako bi pronašli bolji život 

i osigurali budućnost svojim potomcima. Tu su pronašli zelene i plodne krajeve, ali i 

primitivnu poljoprivredu i stočarstvo koje je valjalo oplemeniti. Uz skromne vladine 

podsticaje prionuli su vrijedno na posao i oformili imanja na kojima su uzgajali povrće, 

                                                 
110

 Isto, 907. 
111

 ARSBL, NOSBL, (99), Odsjek za opšte poslove, broj 253/47, prilog br. 1. 
112

 Na spisku su imena i prezimena napisana fonetski (transkripcijom).  
113

 ARSBL, (99), Odsjek za opšte poslove, broj 253/47, prilog br. 2 
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voće, žito i neizbježnu vinovu lozu. Zajedno sa imanjima podigli su i crkvu i školu. Djecu su 

vaspitavali poštujući tradiciju i običaje svoje domovine. Iz Mahovljana su se polako 

naseljavali i u samu Banjaluku. Gradili su porodične kuće i započinjali poslove u kojima su 

bili poštovani i priznati. Posebno su bili dobri zidari i graditelji. Širom sreza su bili 

angažovani na izgradnji kako prostijih kuća za stanovanje tako i velikih građevina poput 

lječilišta i crkava. Iako su iz domovine otišli u potrazi za boljim, rat ih je natjerao da se vrate 

u rodne krajeve i počnu po drugi put sve iznova. Neki su ostali na svojim ognjištima i uspjeli 

sačuvati porodičnu tradiciju i običaje i kulturu svoje domovine. Njihovi potomci i danas žive 

na ovim prostorima i s ljubavlju čuvaju porodično ime i nasljeđe. 

 

 

Aleksandra Stosic 

 

The Italians of Banja Luka (1883-1941) 

 

Summary 

 

The beginning of colonist expansion of the European countries that had no overseas 

colonies is marked with the settling of the Tyroleans in the region of Bosnia and Herze-

govina, which according to the Congress of Berlin became part of the Austro-Hungary. 

Floods in 1882 hit the provinces of Trento, Veneto and Friuli and left behind hunger and 

hopelessness. Induced by difficult living conditions and ecclesiastical circles as well, and 

later by the government decision, the Italians were settling in Konjic and Mahovljani near 

Banja Luka. In the fall of 1883 they came to this region and founded the independent munic-

ipality of Tyrol colony Mahovljani. Along with the construction of houses and raising farms, 

they built a church within which an elementary school worked. From the original colony 

they were moving to the city of Banja Luka, where they were developing crafts by which 

they were known. A large number of Italians dealt with masonry construction and trade. 

They were also owners of brick factories, famous wine makers and tailors. Although they 

left their homeland in search of better, the war forced them to return to their hometowns and 

start for the second time all over again. Some however stayed in their homes, and managed 

to keep the family tradition, customs and culture of their homeland. Their descendants still 

live in this area and lovingly keep the family name and legacy. 
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ARHITEKTURA JOSIPA VANCAŠA U BANJOJ LUCI 
 

 

Apstrakt: U panorami arhitektonskih stilskih izraza austrougarskog perioda u BiH 

poseban izazov bila su nastojanja za stvaranjem regionalnog stila koji bi bio istovremeno i 

savremen i tradicionalan. Začetnik i glavni protagonista ove stilske orijentacije bio je arhitekt 

Josip pl. Vancaš, najznačajniji graditelj i stvaralac iz ovog perioda u BiH. Ovaj izuzetno 

angažovan arhitekta je svojim stvaralaštvom obilježio i izgradnju Banje Luke, gdje je 

projektovao kuću gradonačelnika i zgradu Filijale Zemaljske banke. Ovi objekti su među 

najboljim izrazima Vancaševih teoretskih stavova o mogućnosti i potrebi kreativne 

interpretacije baštine. 

 

Ključne riječi: Josip Vancaš, Banja Luka, austrougarski period, regionalizam, 

arhitektura. 

 

 

Uvod 

 

Zaposjedanje Bosne i Hercegovine od strane Austrougarske značilo je veliku 

prekretnicu u pravcu dinamičnog napretka zemlje, koja u sastav ove velike države, sa razvi-

jenim kapitalističkim odnosima, visokim ekonomskim i kulturnim razvojnim nivoom, ulazi 

kao njena najnerazvijenija provincija.  

Četrdesetogodišnji period austrougarske uprave (1878–1918) bio je veliki civili-

zacijski progres u graditeljstvu, kao i u cjelokupnom životu zemlje što, bez obzira na aus-

trougarske političke planove i ekonomske interese, moramo pozitivno ocjenjivati i visoko 

vrednovati. U duhu cjelokupnog napretka što ga je donijela nova uprava, po svom kultur-

nom, civilizacijskom i tradicijskom nivou antipodna prethonoj turskoj, bitno se mijenja slika 

naših gradova. Stoga je novoj upravi prvi i najvažniji zadatak i cilj bila temeljita sanacija i 

revitalizacija infrastrukturnih i prizvodnih kapaciteta koje je, kako se ubrzo pokazalo, 

najvećim dijelom zapravo tek trebalo razviti prema shvatanjima jedne moderne, bitno dru-

gačije doktrine upravljaja, društvenog uređenja i ekonomskog razvoja. Uvođenje industri-

jalizacije i kapitalističkog načina privređivanja presudno je djelovalo na pravac budućeg 

društvenog kretanja. Dolazi do razaranja starog feudalno-esnafskog uređenja i uspostavljanja 

novih građansko-kapitalističkih odnosa.  

Potrebe novog vremena drastično su se odrazile u prostoru. Otpočeo je period inten-

zivne graditeljske djelatnosti, velikih investicija i unosnih poslova. Sve to stvorilo je potrebu 

perspektivnog planiranja gradova i, s tim u vezi, donošenje tehničkih propisa o izgradnji, 

obezbjeđivanje i organizaciju stručnih kadrova koji su ovdje došli iz raznih zemalja 

Monarhije. 
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Obilježje ove arhitekture je da je personalizovana u velikim graditeljima. Poznavanje 

njihovog opusa je nužan preduslov za cjelovito sagledavanje i vrednovanje graditeljskog 

nasljeđa ovog perioda.  

Josip Vancaš se svojim mnogoznačnim djelovanjem u to vrijeme jasno izdvajao od 

svih ostalih graditelja. On je ne samo izuzetno plodan arhitektonski stvaralac već i pokretač i 

nosilac svih važnijih arhitektonskih zbivanja u Bosni i Hercegovini tog doba. Djelujući u 

kontinuitetu kao najaktivniji i najangažovaniji arhitekt, Vancaševo djelo na polju oblikovanja 

u nas u to vrijeme ima i poseban značaj. Snagom svog talenta, svojim izuzetnim obrazova-

njem i kulturom uopšte, a posebno enormnim radnim kapacitetom, Vancaš je predvodnik, 

primjer za ugled i ostalim arhitektima. Njegov umjetnički profil i djelatnost posve su u 

skladu s kulturno-duhovnom klimom tog vremena i logičan proizvod stanja i kretanja u 

evropskoj arhitekturi na prelazu vijekova. Uz to, on je sve ovo vrijeme aktivan sudionik 

cjelokupnog javnog, kulturnog, društvenog i političkog života tog doba.  

Sagledavanjem ostvarenja arhitekta Josipa Vancaša u Banjoj Luci dolazimo do 

zaključaka koji arhitekturu ovog grada u periodu austrougarske uprave kvalitativno svode u 

realne, do sada nedovoljno valorizovane istorijske i kulturno-umjetničke okvire. 

 

Ličnost Josipa Vancaša 

 

Arhitekt Josip pl. Vancaš rođen je 22. marta 1859. u Šoprunu (Ugarska)
1
. U Zagrebu 

završava osnovnu školu i realnu gimnaziju, a zatim odlazi u Beč, gdje se upisuje na Visoku 

tehničku školu kod profesora Heinricha baruna Ferstela (1828–1883), jednog od najplodnijih 

bečkih arhitekata tih godina. U julu 1881. studij završava sa odličnim uspjehom
2
 i, nakon što 

je položio državni ispit za arhitekturu, stupa u atelje bečkih arhitekata Fellnera i Helmera, 

gdje provodi jednu godinu građevinske prakse. Uz to, tokom praznika prakticirao je kod 

arhitekta Janka Grahora u Zagrebu. Od oktobra 1882. na bečkoj Akademiji likovnih 

umjetnosti pohađa školu za srednjovjekovno graditeljstvo kod čuvenog profesora Friedricha 

Schmidta, u to vrijeme prvog predstavnika istoricizma u arhitekturi, umjetnika široke eru-

dicije i prvorazrednog evropskog autoriteta u oblasti restauracije srednjovjekovnih spomeni-

ka, osobito sakralnih. Studij prekida već naredne godine, kada mu je, po Schmidtovoj pre-

poruci, povjerena izrada projekta i izvođenje katedrale i palate Zemaljske vlade u Sarajevu.
3
 

Sa ateljeom se 10. marta 1884. doseljava u Sarajevo
4
, koje će mu postati prebivalište u 

narednih 37 godina. Vancašev život u Sarajevu u znaku je neprekidnog profesionalnog rada i 

velike društvene afirmacije. Njegovo djelovanje u širokom rasponu mogućnosti i interesa, na 

visokom profesionalnom i kulturnom nivou, daleko iznad naših tadašnjih prilika, uz 

društvenost i prodornost koju je, kao nužni preduslov uspjeha, nosio u sebi, učinili su ga jed-

nom od tada najuglednijih ličnosti. Snažna društvena i stručna afirmacija djelovale su takođe 

povratno na veliki broj narudžbi i neprestani angažman, čime je stekao i znatan imetak. 

                                                 
1
  Božić, J., Arhitekt Josip Vancaš. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske, Istočno 

Sarajevo 2006. 
2
 Iz Vancaševe biografije. Rukopis u Zavodu za zaštitu spomenika kulture FBiH u Sarajevu. 

3
 Josip Vancaš: Kako sam kao arhitekt došao u Bosnu, "Večernja pošta", br. 2724/1930, 12.7.1930, 

str. 9. 
4
 Arhitekt Vancaš: Stolna crkva u Sarajevu, novinski članak u Vancaševoj ostavštini u Zavodu za 

zaštitu spomenika kulture FBiH u Sarajevu bez oznake datuma i naziva lista. 
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Vancaš je jedan od osnivača Tehničkog kluba, prvog strukovnog udruženja u zemlji 

i njegov član od osnivanja 1. decembra 1896.
5
 Tokom četiri godine, 1908–1912, je pred-

sjednik,
6
 a od 1911. godine i počasni član Kluba. Za njegove zasluge u osnivanju i kasnijem 

radu Tehnički klub mu je povodom proslave trideset godina stručnog rada 23. novembra 

1913. priredio počasno veče.
7
  

Na stručnom planu Vancaš svoj doprinos daje i kao pedagog. U Srednjoj tehničkoj 

školi u Sarajevu, od njenog osnivanja 1889. pa do 1898. godine, honorarni je nastavnik na 

predmetu Prostoručno crtanje,
8
 a od 1898. narednih deset godina predaje arhitekturu i ak-

varelisanje na sarajevskoj Preparandiji.
9
  

Vancaš, kao vrlo preduzimljiv čovjek, 1907. postaje direktor te godine osnovanog 

Bosanskohercegovačkog građevnog dioničkog društva i svoje dotadašnje lične poslove sada 

preuzima u svojstvu direktora Društva
10

. Kao direktor ovog građevnog društva postaje i član 

Društva industrijalaca Bosne i Hercegovine, osnovanog 1909. godine
11

. U prilog Vancaševoj 

izuzetnoj poslovnosti govori i podatak da je on od 1917. savjetnik uprave Privilegovane 

zemaljske banke Bosne i Hercegovine.
12

 

Godine 1896. je izabran za zastupnika Opštinskog zastupstva u Sarajevu,
13

 kada je 

carevim rješenjem od 17.2.1910. Bosna i Hercegovina dobila Ustav, a u politički život ze-

mlje uveden Sabor,
14

 Vancaš je na izborima održanim 25.5.1910. izabran za poslanika Sabo-

ra sa 1.861 glasom.
15

 U Saboru je Vancaš aktivan posebno kao predsjednik Građevinskog 

                                                 
5
 "Jahrebericht des Tehnichen club in Sarajevo für des XV Bestandesjahr 1911". Vorgelegt der 

Jahresversammlugn 1912. 
6
 "Viesti Društva inžinira i arhitekta u Hrvatskoj i Slavoniji", br. 2/1908, 25.3.1908. 

7
 "Sarajevski list", br. 252/1913, 24.2.1913, str. 2, Tehnički klub o Vancaševoj tridesetgodišnjici; 

"Hrvatski dnevnik", br. 271/1913, 26.11.1913, str. 3, Vancaševa slava u Tehničkom klubu. 
8
 Spomenica prigodom proslave 40-godišnjice opstanka (1889–1929) Državne tehničke srednje škole 

u Sarajevu, Sarajevo 1929. 
9
 Iz Vancaševe biografije. Rukopis u Zavodu za zaštitu spomenika kulture FBiH u Sarajevu 

10
 "Sarajevski list", br. 109/1908, 11.9.1908, Privredni život 

11
 "Sarajevski list", br. 46/1909, 16.4.1909. 

12
 Iz Vancaševe biografije. Rukopis u Zavodu za zaštitu spomenika kulture FBiH u Sarajevu. 

13
 "Večernji sarajevski list", br. 36/1896, 25.3.1896. 

14
 Bosna i Hercegovina je i poslije Ustava ostala corpus separatum, kako je bilo postavljeno i Za-

konom o upravljanju Bosnom iz 1880. godine, dakle podjednako zavisna od obje države Monarhije. 

Vrhovna uprava ostala je u nadležnosti Zajedničkog ministarstva finansija, kome je za upravu u zemlji 

bila odgovorna Zemaljska vlada. Ona je, po pravu prednosti, u svim svojim prijedlozima i pravu 

raspolaganja budžetskim izdacima stajala iznad Sabora. Sabor je imao vrlo ograničena legislativna 

prava. U njegovoj je nadležnosti bila saradnja sa Zemaljskom vladom samo na pitanjima zemaljskog 

značaja, dok su svi poslovi koji su se ticali Monarhije kao cjeline ili jedne od njenih država bili potpu-

no isključeni iz kompetencije Sabora. Zakonski prijedlozi, iako jednoglasno usvojeni u Saboru, pos-

tajali su zakon tek kad bi ih odobrile sve instance (austrougarska vlada, Zemaljska vlada, Zajedničko 

ministarstvo finansija i car), od kojih je svaka imala pravo veta. Predsjedništvo Sabora nisu, kao u 

drugim parlamentima, birali poslanici, već ga je na početku svakog zasjedanja vladar imenovao uka-

zom. 
15

 "Sarajevski list", br. 105/1910, 11.5.1910; br. 125/1910, 27.5.1910. Mandat saborskog poslanika 

trajao je pet godina. Sabor su činila 72 izabrana narodna poslanika po principu vjerskog ključa i 20 

virilista, članova Sabora po položaju. U prvo zasjedanje Sabor je 16.6.1910. sazvao car Franjo Josip I, 

patentom, kojeg je izdao za svog boravka u Sarajevu, 31. maja 1910. Posljednju, komemorativnu 
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odbora. Osobito se zalagao za bolji status činovnika tehničke struke, insistirao na donošenju 

zakona o zaštiti zvanja inženjera, zatim na donošenju novog građevinskog reda, reorgani-

zaciji tehničke struke, kako bi se omogućilo brže napredovanje i zapošljavanje domaćih 

školovanih ljudi. Poseban značaj ima njegova Rezolucija o čuvanju istorijskih spomenika, 

koju je podnio Saboru 1911. godine. 

Vancaš je, takođe, bio i član Gospodskog kluba, osnovanog 26.12.1898. godine
16

 sa 

svrhom da bude "središte društvenog života domaće inteligencije i doseljenika". Svestranim i 

neumornim angažovanjem Josip Vancaš je stekao visok ugled i vrijedna društvena i stručna 

priznanja. Već svojim prvim objektima u Sarajevu mladi Vancaš pokazuje visoke stručne 

kvalitete, te da je, iako bez veće arhitektonske prakse, sposoban da udovolji značajnim 

porudžbinama, poput katedrale i palate Zemaljske vlade. Zbog toga ga Zemaljska vlada, po 

otpisu Zajedničkog ministarstva od 5. maja 1889, imenuje "ovlaštenim civilnim arhitektom 

za Bosnu i Hercegovinu s uredovnim središtem u Sarajevu".
17

 Kasnijom djelatnošću stiče sve 

veću stručnu afirmaciju, pa mu car Franjo Josip dodjeljuje 3. juna 1906. zvanje građevinskog 

savjetnika.
18

 Vrhunac u hijerarhiji zvanja dostiže 1911. godine, kada mu je dodijeljeno 

najviše zvanje građevinskog nadsavjetnika,
19

 u kojem je i penzionisan 13. jula 1918. Za svoj 

rad je dobio i visoka stručna i društvena priznanja i odlikovanja. Najvidnije priznanje za 

zasluge dobio je odlukom sarajevskog Gradskog zastupstva da se jednoj ulici u gradu da nje-

govo ime.
20

 Posebno je zapaženo njegovo predavanje o bosanskom narodnom graditeljstvu, 

koje je 12. decembra 1928. održao u zagrebačkoj sekciji Udruženja jugoslovenskih inžinjera 

i arhitekata, i u Beču 1931. godine, na poziv društva građevinskih umjetnika "Bauhütte", ko-

je ga je u povodu sedamdesetog rođendana izabralo za svog počasnog člana.
21

 Sve vrijeme 

aktivno sarađuje sa raznim listovima – "Hrvatski dnevnik" i "Bosnische Post", te zagrebačke 

"Novosti", "Morgen", "Morgenblatt" i "Hrvatski Zmaj", u kojima se javlja člancima o ak-

tuelnim tehničkim pitanjima. Značajni su i njegovi radovi iz oblasti arhitektonske kritike. 

Po završetku Prvog svjetskog rata Vancaš napušta Sarajevo i u jesen 1921. seli se u 

Zagreb, gdje provodi ostatak života. Zbog znatno oslabljenog vida prestaje se baviti pro-

jektovanjem, provodeći zadnje godine života u studijama i sumiranjima svog višegodišnjeg i 

plodnog stvaralačkog djelovanja kroz javne istupe u štampi i predavanja.  

Povodom 70-godišnjice života, 1929. godine je izabran za dopisnog člana Jugoslo-

venske akademije znanosti i umjetnosti u njenom umjetničkom razredu. Iste godine je iza-

bran i za počasnog člana bečkog društva arhitekata "Wiener Bauhütte".
22

 

Umro je u Zagrebu 15. decembra 1932. godine. 

 

                                                                                                                                          
sjednicu u svom četvrtom zasjedanju, Sabor je održao svega nekoliko sati iza atentata. Rješenjem od 

9. jula 1914. zaključeno je IV zasjedanje a Sabor carskom odlukom raspušten 6.2.1915. godine. 
16

 "Sarajevski list", br. 153/1889, 25.12.1889, str. 3. 
17

 "Sarajevski list", br. 64/1889, 31.5.1889, str. 1, 
18

 "Sarajevski list", br. 74/1906, 27.6.1906, str. 1, 
19

 "Sarajevski list", br. 137/1911, 27.6.1911, str. 1. 
20

 Sarajevski list", br. 146/1908, 6.12.1908, str. 3. Sjednica gradskog zastupstva. Naziv Vancaševa 

ulica ostao je do 1919. godine. Danas, nakon posljednjeg rata, ova ulica ponovo nosi ime Josipa 

Vancaša. 
21

 Alfred Makanec, Josip pl. Vancaš Požeški, "Katolički tjednik", br. 52/1932, str. 3. 
22

 Ibidem 
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Značaj Vancaševog arhitektonskog djelovanja
23

 

 

Vancašev graditeljski opus uistinu je impresivan i obuhvata preko 250 projekata i 

realizacija u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji. Iskustvo stečeno temeljnim stručnim obra-

zovanjem umnogome će odrediti pravac kojim će Vancaš krenuti, osobito u prvim deceni-

jama stvaralaštva. Kao bečki đak, Vancaš je ostao uvijek u najužoj vezi s Bečom, odakle u 

naše krajeve prenosi sve savremene faze bečke arhitekture, prevodeći ih u našu sredinu u 

skladu s lokalnim mogućnostima, prilikama i potrebama i povezujući nas sa evropskim kul-

turnim kretanjima, pokazujući svojim vrhunskim ostvarenjima da nismo samo provincijski 

odjek evropskih umjetničkih zbivanja.
24

 

Izbor stilskih i programskih modela raznih istorijskih epoha za Vancaša je uvijek bio 

tematski, a interpretacija vezana uz princip forme i estetske funkcije arhitekture. On 

arhitekturu shvata kao monument, plastični ukras grada, pa otuda naglašena umjetnička i 

estetska komponenta njegove arhitekture. Sva Vancaševa neostilska arhitektura, monumen-

talna i vrhunska, ali i ona koja pokazuje znakove rutinskog rješavanja projektantskih zada-

taka, što je u tako razgranatom i intenzivnom djelovanju i logično, pokazuje visok stepen 

akademske discipline i preciznosti, što za rezultat ima stilsku jasnoću i čistoću. 

Krećući se unutar ustaljenih akademskih oblika i principa u rješavanju svojih objeka-

ta, Vancaš u odnosu na savremenu evropsku arhitekturu ne daje ništa novo i neočekivano. 

Opšti razvoj evropske arhitektonske misli i prakse nije ni omogućavao značajnije promjene i 

zaokrete, pa je ovaj segment Vancaševog stvaralaštva logičan proizvod opšte klime tog doba, 

ali s ostvarenjima na evropskom nivou i razlikama koje proizilaze iz prilagođavanja 

skromnijim uslovima domaće sredine. Novo u Vancaševom stvaralaštvu u odnosu na sred-

njoevropsku neostilsku arhitekturu u Bosni i Hercegovini je pojava pseudomaurskog stila, 

kao lokalnog vida eklekticizma i prvog rezultata nastojanja za stvaranjem regionalnog 

arhitektonskog izraza, što je dio opštih nastojanja tadašnje evropske umjetničke misli za 

stvaranjem nacionalnog izraza.
25

 

Vancašev naglašen osjećaj za duh mjesta i tematski izbor istorijskog stilskog izraza 

bili su razlog da on svoj stilski vokabular obogati novom temom  pseudomaurskog stila, pri 

čemu je njegov evolutivni put bio identičan putu ostalih arhitekata, ali znatno brži i kraći. 

Pseudomaurski stil, kao izraz težnje za regionalnim arhitektonskim diferenciranjem kroz sin-

tezu tradicionalnog i savremenog, zbiva se istovremeno sa sličnim nastojanjima u ostalim 

evropskim zemljama. Vancašev priklon ovoj stilskoj temi pokazuje da je on u toku najsa-

vremenijih zbivanja i da je njegova širina pogleda i arhitektonska sprema takva da on 

uspješno slijedi vrijeme. To će se naročito ispoljiti u velikim promjenama koje su nastupile 

na početku ovog vijeka, kada se objektivno našao u velikom raskoraku između progresivnih 

arhitektonskih ideja izraženih u arhitekturi secesije i svog akademskog obrazovanja, na ko-

jem je izgradio sopstvene estetske nazore i bogat opus, koji ga među sarajevskim arhitektima 

ističe kao najboljeg poznavaoca i vrhunskog interpretatora evropskih istorijskih stilova. Sto-

ga iznenađuje lakoća kojom Vancaš prihvata nove ideje, koje radikalnom negacijom tradi-

cionalnih postulata arhitekture najavljuju sasvim novi umjetnički period. On gotovo odjed-

                                                 
23

 Božić, J., Arhitekt Josip Vancaš. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske, Istočno 

Sarajevo 2006. 
24

 Ibidem 
25

 Božić, J.: Na putu traženja regionalnog izraza u arhitekturi Bosne i Hercegovine, "Arhitektura – 

urbanizam", Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, br. 7/2000, Beograd 2000, str. 95–103. 
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nom napušta arhitekturu neostilova, koja će u 20. vijeku kod njega biti prisutna samo još kod 

sakralnih objekata, i prihvata savremene principe oblikovanja i projektovanja. To pokazuje 

da je Vancaš, za razliku od ostalih arhitekata njegove generacije, sposoban da se brzo 

prilagodi, ostvarujući u ovom stoljeću značajan opus na temeljima secesije, gdje je ostvario i 

svoj vlastiti arhitektonski izraz. U prihvatanju progresivnih arhitektonskih ideja i kvalitetu 

ostvarenog ličnog opusa leži ona fundamentalna vrijednost Vancaševog stvaralaštva i nje-

govog doprinosa afirmaciji savremenih prostornih i oblikovnih ideja u našoj sredini.
26

 

Vancaševa secesija u prvim je godinama zasnovana na usvajanju bečkih primjera, 

što se ogleda u izboru dekorativnih motiva i njihovoj stilizaciji. Međutim, već nakon 1905. 

godine njegov je secesijski izraz već sasvim samostalan i stvaralački. Iako vrlo rano uspijeva 

proniknuti u suštinu secesijske umjetnosti, Vancaš nerijetko pravi kompromis s istoriciz-

mom, i to uvijek u slučajevima kada su to opravdavali zahtjevi za poštovanjem konteksta u 

koji se interpolira, želja da naglasi značenja objekta ili postigne monumentalni i reprezenta-

tivni izraz na javnim objektima.
27

 

 

Vancaševa ideja i praksa očuvanja i kreativne interpretacije graditeljske baštine 

 

Poseban značaj i vrijednost ima Vancašev rad na idejnoj i praktičnoj afirmaciji re-

gionalne arhitekture. Ova stilska orijentacija rezultat je kritičkog preispitivanja dotadašnje 

arhitektonske prakse utemeljene na zapadnoevropskim obrascima i njenom odnosu prema 

zatečenoj graditeljskoj baštini, čije se vrijednosti počinju valorizovati. Prve projekte kojima 

nastoji ostvariti spoj savremene arhitekture i tradicionalnih graditeljskih elemenata radi u 

oblasti stambene arhitekture, gdje se veza s tradicionalnim i najlakše uspostavljala. 

U klimi opšte modernizacije i "evropeizacije", sa pratećim zapostavljanjem i čak 

omalovažavanjem tradicionalnog graditeljstva, Vancaš se veoma aktivno angažuje na zaštiti 

spomenika kulture, te je jedan od utemeljitelja i u toj oblasti.  

Kada se na prelomu vijekova, u živom kretanju evropske umjetničke misli, izlaz iz 

akademskih oblika traži u nacionalnom i regionalnom arhitektonskom izrazu, nakon lutanja 

kroz pseudomaurska stilska ostvarenja, težnja za stvaranjem autentične arhitekture doživlja-

va svoju novu afirmaciju krajem prve decenije 20. vijeka. U težnji da idejno i realnim pro-

jektima definiše stilski izraz koji bi bio istovremeno i savremen i regionalan, posebno se 

izdvajaju stavovi arhitekta Vancaša, koji daje teoretsku formulaciju, osnovni sadržaj i 

obilježje ovoj osobenoj stilskoj pojavi u panorami evropskih stilova tog doba.  

Kao neposredni podsticaj ovoj novoj orijentaciji Vancaš navodi posjetu holandskog 

ministra građevina, koji je boraveći u Sarajevu 1903. godine pred njim primijetio "da se u 

Bosni suviše gradi tuđinskim građevnim slogovima, a premalo cijeni, uvažuje i upotrebljava 

narodni bosanski način građenja".
28

 Godine 1908. njemački istoričar umjetnosti i ugledni 

konzervator Cornelius Gurlitt, pozvan u Zagreb kao predsjednik Ocjenjivačkog suda za 

rekonstrukciju Kaptola, održao je zapaženo predavanje u kojem se zalaže da "arhitektura 

mora da se razvija iz narodne duše, tj. iz narodnog osjećaja za građenje, a ne iz tuđih običaja 

                                                 
26

 Božić, J., Svjedoci istorije. Arhitektonsko nasljeđe austrougarskog perioda u Bosni i Hercegovini,  

Urbanistički zavod Republike Srpske, Banja Luka 2001. 
27

 Božić, J., Arhitekt Josip Vancaš. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske, Istočno 

Sarajevo 2006. str. 29. 
28

 Jos. Vancaš: Bosansko narodno graditeljstvo, "Tehnički list", br. 24/1928, 31.12.1928, str. 353. 
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i iz dalekih krajeva".
29

 Vancaš ističe da mu je Gurlitt, boraveći u Bosni sa svojim studentima 

drezdenske Visoke tehničke škole, koji su ovdje snimali arhitektonske objekte, "izjavio svoje 

veliko udivljenje nad ljepotom narodnog bosanskog graditeljstva".
30

 Sve je to djelovalo na 

Vancašev novi odnos prema graditeljskom nasljeđu, posebno ako se ima u vidu i njegov uvi-

jek naglašeno pozitivan odnos prema kontekstu u koji se interpolira i već dostignut određen 

nivo u interpretaciji elemenata autohtonog graditeljstva, evidentan i u nekim ranijim realiza-

cijama pseudomaurskog stilskog izraza. 

U tom pravcu od posebnog je značaja Vancaševo učešće na VIII internacionalnom 

kongresu arhitekata u Beču 1908. godine, sa temom "Zaštita domovinske umjetnosti i narod-

nog graditeljstva". Zaključci ovog Kongresa najdirektnije su uticali na formulisanje stavova 

Rezolucije za čuvanje karakterističnih istorijskih bosanskih i hercegovačkih građevina i 

spomenika, koju će Vancaš kao saborski poslanik podnijeti Saboru na sjednici od 29. marta 

1911. Rezolucija, čija je svrha "sačuvati ono što je naše, njegovati naše starine i ugledati se u 

valjane domaće uzore",
31

 u Saboru je jednoglasno prihvaćena i pozdravljena od Zemaljske 

vlade, koja se na sjednici 15. oktobra iste godine obavezala da će donijeti pravilnik za orga-

nizaciju jedne centralne komisije za zaštitu spomenika, sastaviti katastar i opise spomenika 

koji će se staviti pod državnu zaštitu i donijeti zakonsku osnovu za novogradnje u tradicio-

nalnom stilu.
32

  

Učestvujući u obje ankete za novi građevinski red (1909. i 1910), Vancaš se kao 

pročelnik zalaže za zaštitu tradicionalnog načina gradnje kuća, koji "skoro niko ne štiti i ne 

dotjeruje".
33

 U prijedlogu novog građevinskog reda, ovaj stav je ugrađen u odredbu 19: "...ne 

smiju se bez posebne građevinske dozvole preinačiti tako ovozemne građevine koje imadu 

osobitu karakterističnu vanjštinu ili istorijsku vrijednost...".
34

 Važan preduslov zaštite i inter-

pretacije graditeljske baštine bilo je njeno temeljito upoznavanje i proučavanje. Stoga 

Vancaš s grupom sarajevskih arhitekata počinje "studirati i skicirati ljepote domaćih 

građevina i dekorativnih ukrasa raznih zanatlijskih radova",
35

 nastojeći ih prenijeti u sa-

vremene objekte i enterijere i, kako sam navodi,
36

 prvi je počeo projektovati u regionalno 

prepoznatljivom savremenom stilskom izrazu. 

Za kreativan i bitno nov način interpretacije autohtonog graditeljstva značajna pret-

postavka bila su secesijska ostvarenja u kojima je Vancaš pokazao visok nivo strukturalnog 

poimanja novog stilskog pokreta, sa centralnom organizacijom prostora, koja se reflektuje i u 

vanjskom oblikovanju volumena a ne samo novim dekorom. Na ovim iskustvima i bogatom 

znanju, već 1909. a naročito intenzivno u 1910. godini, daje zrela i osobena rješenja, koja s 

nasljeđem uspostavljaju kreativnu vezu i logičnu sintezu funkcije, oblika i konstrukcije. 

Prve projekte u regionalno definisanom stilu (tzv. "bosanskom slogu") Vancaš daje u 

oblasti stambene arhitekture, gdje se veza s istorijskim uzorima najdirektnije mogla 
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 Ibidem 
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 Ibidem 
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 Stenografski izvještaj XXXIII sjednice Sabora Bosne i Hercegovine, održane 29. marta 1911. u 

Sarajevu, str. 1798. 
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 Jos. Vancaš: Bosansko narodno graditeljstvo, "Tehnički list", br. 24/1928, 31.12.1928, str. 353. 
33

 Stenografski izvještaj XXXIII sjednice Sabora Bosne i Hercegovine, održane 29. marta 1911. u 
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uspostaviti. Uradio je nekoliko projekata za individualne i kolektivne stambeno-poslovne 

zgrade. Prve projekte u ovom stilu, kojim nastoji ostvariti spoj savremene arhitekture i re-

gionalnih tradicionalnih elemenata, Vancaš daje 1909. godine. To su najamne stambeno-

poslovne zgrade J. A. Saloma (Sarajevo, Kaptol 4),
37

 Zadika H. Levija (Sarajevo, ugao M.M. 

Bašeskije i Gazi Husrevbegove) i uglovnica poznatog srpskog trgovca Aleksandra Jeftano-

vića (Sarajevo, Safvet-bega Bašagića 1). Naredne godine radi projekat stambene dvospratne 

zgrade Teodora Todeschinia (Sarajevo, Bolnička 13),
38

 kompoziciono i oblikovno uteme-

ljene na principima tradicionalne stambene zgrade, ali s uočljivim secesijskim elementima. 

Na sličan način rješava i trospratnu Palatu pravoslavne crkvene opštine (konkursni rad iz 

1910), u neposrednoj blizini Stare pravoslavne crkve u Sarajevu. Činjenica da se radi o zgra-

di namijenjenoj Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini, potvrđuje Vancaševo shvatanje 

"bosanskog sloga" kao izraza regionalnog a ne nacionalnog, kao i njegov pozitivan odnos 

prema neposrednom okruženju u koje se zgrada interpolira. 

Zajednička karakteristika svih ovih rješenja je tipična vertikalna raščlanjenost na 

masivno prizemlje i lakšu zonu spratova, glatkih zidnih ploha, perforiranih jednostavnim, 

pravouglim prozorima i plastično naglašenim volumenima u formi doksata. Kompoziciju, u 

pravilu, zaključuje snažno istaknutom strehom masivnog krova velikog nagiba, na kojem su 

tradicionalni krovni prozori (badže). Svim ovim elementima postiže slikovita rješenja s 

prepoznatljivim odlikama regionalne arhitekture.  

Daleko viši nivo kreativnosti u ovoj orijentaciji Vancaš pokazuje projektom 

porodične kuće banjalučkog gradonačelnika Husedžinovića, izgrađene 1913. godine (Ulica 

Slavka Rodića br. 1).
39

  

Koncipovana je u duhu tradicionalne gradske kuće s prostranim dvorištem prema 

Vrbasu iza kuće i zidom sa kapijama na uličnoj strani. Centralno razvijena dispozicija sa 

funkcionalnim i prostornim diferenciranjem na javni i intimni, porodični dio, poštuje tradi-

cionalnu kulturu stanovanja. U isto vrijeme objekat svoju pripadnost ranoj moderni pokazuje 

vanjskom arhitekturom, koja je odraz centralno koncipovane unutrašnje dispozicije. Tradi-

cionalnu raščlanjenost kuće na zatvoreno, teško, masivno kameno prizemlje i laganu, 

rastvorenu zonu spratova u bondruku, ovdje uspostavlja kamenom oblogom u zoni prizemlja, 

kombinovanom sa glatko malterisanim površinama zidova sprata. Oblikovni akcenat uličnog 

pročelja je centralno postavljen erker salona na spratu, koji naglašava bliskost objekta sa in-

terpretiranom domaćom kućom, uspostavljajući tako skladan odnos sa okolnim urbanim 

tkivom. Kompoziciono i oblikovno utemeljena na vernakularnom graditeljstvu, kuća 

Husedžinović pokazuje i uočljiv secesijski manir markiranja parapetnih polja u zoni erkera 

pravouglim okvirima. 

Tlocrt sprata centralne holske dipozicije sa salonom, ponavlja i u osnovi prizemlja, 

gdje projektuje još i stan za sluškinju. Dva bočna prolaza (javni – muški i privatni – ženski) 

vode prema odvojenim ulazima u prizemlju kuće. Svaki prolaz u dvorište naglašen je nad-

strešnicom nad ulazima, takođe u tradicionalnoj formi strehe, što s pročeljem kuće čini cje-

lovitu oblikovnu kompoziciju. Masivnost prizemlja dodatno naglašava širokim, polukružno 

                                                 
37

 Nacrti u Arhivu Zavoda za planiranje Sarajeva, datirani 14.10.1909, potpisan Vancaš. 
38

 Nacrti u Arhivu Zavoda za planiranje Sarajeva, datirani oktobra 1910, potpisan Vancaš. 
39

 Familienwohnhaus des Herrn Hamidaga Husedžinović in Banjaluka, "Der Bautechniker", br. 

25/1915, 18.6., str. 193–194. Od enterijera danas je sačuvan namještaj u stilu kasnog empira i zidne 

dekoracije s odlikama Art Nouveau-a. 
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nadsvođenim prozorskim otvorima i segmentno završenim otvorima ulaznih kapija. Jed-

nostavnom profilacijom uokvireni prozori na spratu nose istaknute klupice na konzolama sa 

plastičnim geometrizovanim dekorom. Simetričnu kompoziciju pročelja uokviruje završnim 

plitkoreljefnim geometriziranim zidnim vijencem i zaključuje masivnim korpusom krova sa 

badžom prema ulici i tradicionalno oblikovanim kapama dimnjaka. Ovi prepoznatljivi detalji 

lokalne stambene arhitekture bitni su elementi plastične igre na simetričnom, u osnovi na 

secesijski način riješenom pročelju.  

 

Vancaševa projektna skica kuće Husedžinović
40

 

 

 

Kuća Husedžinović. Osnova prizemlja (lijevo) i sprata (desno).
41

 

                                                 
40

 "Der Bautechniker", br. 25/1915, 18.6. 
41

 Jos. Vancaš: Bosansko narodno graditeljstvo, "Tehnički list", br. 24/1928, 31.12.1928, str. 355. 
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Kuća Husedžinović je do danas uglavnom sačuvala izvorne karakteristike, uklju-

čujući i originalnu zidnu dekoraciju, namještaj i opremu. Međutim, značajne promjene desile 

su se u dvorištu i na dvorišnom pročelju, sa karakterističnom terasom na spratu oblikovanom 

u maniru moderne. Nekada lijepo uređeno dvorište sa kružnom fontanom, uokvireno balus-

tradnom ogradom, potpuno je uništeno izgradnjom niza pomoćnih objekata. 

 

Nekadašnji pejsažno lijepo uređen vrt sa fontanom, uokviren balustradom 

  

Kuća Husedžinović danas 
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Detalji sačuvanog autentičnog enterijera kuće Husedžinović 

Individualna stambena arhitektura bila je najpodesniji medij za savremenu interpre-

taciju tradicionalne arhitekture, jer se dijalog sa nasljeđem mogao direktno uspostaviti. 

Međutim, investitori su se nerado odlučivali da grade u ovom stilu. "Došljaci nisu priznavali 

ljepotu tog sloga, a domaći su kazivali prošao je stari vakat (vrijeme) i željeli su da im se 

projektira sve á la franca".
42

 

Izdašnog investitora Vancaš je našao u Privilegovanoj zemaljskoj banci za Bosnu i 

Hercegovinu
43

, za koju je 1910. godine projektovao zgrade njenih filijala i ispostava u Ba-

njoj Luci, Bihaću, Šamcu i Derventi. To su u cjelokupnoj produkciji i najkvalitetnija rješenja 

ovog "stila", tim prije što je njegova primjena na javnim, u odnosu na individualne stambene 

objekte, bio i mnogo složeniji zadatak. Vancaševi projekti pokazuju očiglednu sličnost 

arhitektonskog oblikovanja: veliki polukružni prozori šalterskih sala u prizemlju, a na spratu, 

iza malih jednostavnih pravouglih prozora, kancelarije i uprava. Koristeći strukturalne prin-

cipe tradicionalnog građenja – zatvoreno kameno prizemlje, rastvoreni spratovi, erkeri, 

snažno izbačene strehe strmih, masivnih krovova sa krovnim prozorima – stvara arhitekturu 

prepunu asocijacija na autohtonu, ne samo na nivou dekorativnog već kao sinteze funkcije, 

materijala i konstrukcije, što i jesu principi moderne. 

Oblikovni naglasak zgrade Filijale Zemaljske banke u Banjoj Luci
44

 (nalazila se na 

uglu današnjih ulica Kninske i Marije Bursać) je na ugaonom erkeru, u zoni sprata, koji je 

projektovan kao pentagonalan, prozorima bogatije rastvoren prema sačuvanoj projektnoj ski-

ci nego kod izvedenog objekta. Odstupanja od projektne skice su i u broju i rasporedu pro-

zorskih osi prizemlja i sprata. Pandan ugaonom doksatu je tradicionalno oblikovan drveni 

erker/doksat, kao zaključak ovog horizontalno razvijenog pročelja u današnjoj Kninskoj uli-

ci. Drugo ulično pročelje plastično je oblikovano trostranim erkerom nad ulazom u objekat. 

                                                 
42

 Jos. Vancaš: Bosansko narodno graditeljstvo, "Tehnički list", br. 24/1928, 31.12.1928, str. 355. 
43

 Privilegovana zemaljska banka za BiH Sarajevo (1895–1918),  kasnije Zemaljska banka za BiH 

(1919–1954) sa sjedištem u Sarajevu imala je filijale u Banjoj Luci, Bijeljini, Brčkom, Mostaru, Tuzli 

i Splitu i ispostave u Bihaću, Gradišci, Novom Gradu, Šamcu, Derventi, Doboju, Livnu, Metkoviću, 

Prijedoru, Travniku, Trebinju, Višegradu, Zenici, Zvorniku. 
44

 Nacrti u Vancaševoj ostavštini u Zavodu za zaštitu spomenika kulture FBiH u Sarajevu. 
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I ovdje nalazimo isti oblikovni vokabular – vertikalne podjele pročelja na masivno 

kameno prizemlje sa širokim, lučno zasvođenim prozorskim otvorima, plošno riješenu 

spratnu zonu plitko urezanih uokvirenih pravougaonih prozora sa klupicama i masivni, 

snažno istaknuti krov sa krovnim prozorima i dimnjačkim kapama. U svemu promišljeni 

kontrast volumena, oblika, tekstura, materijala i boja, punog i praznog, igra svjetla i dubokih 

sjenki, čine ovaj projekat kvalitetnim po sebi, a i unutar ovog stilskog opredjeljenja. 

Nažalost, nakon oštećenja u zemljotresu 1969. godine objekat je porušen, a Banja Luka je 

nepovratno izgubila vrijedno ostvarenje najznačajnijeg arhitekte tog doba. 

U navedenim objektima koji su među njegovim najboljim ostvarenjima, elemente 

autohtone arhitekture Vancaš kreativno transponuje, ostvarujući zrelost individualnog izraza 

i oblike koji dijalog s tradicijom uspostavljaju kroz logičnu, tradicionalnu vezu funkcije, ma-

terijala i konstrukcije. Volumenima koji su rezultat ukupnih unutrašnjih prostornih i 

funkcionalnih odnosa, Vancaševi projekti i realizacije regionalne arhitekture na liniji su nas-

tojanja čije je finale u formulaciji moderne, koja je, na ideji tradiranog i na iskustvima se-

cesije, u Bosni i Hercegovini imala specifičan evolutivni tok.
45

 

 

Vancaševa projektna skica Filijale Zemaljske banke u Banjoj Luci
46

 

 

  

Zgrada Filijale Zemaljske banke u Banjoj Luci 

                                                 
45

 Božić, J., Na putu traženja regionalnog izraza u arhitekturi Bosne i Hercegovine, "Arhitektura – 

urbanizam", br. 7, Beograd 2000, 95–103. 
46

 Skica u Vancaševoj ostavštini u Zavodu za zaštitu spomenika kulture FBiH u Sarajevu. 
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Zaključak 

 

Već u Vancaševim pseudomaurskim objektima nalazimo prepoznatljive elemente 

domaće arhitekture, kada je ideja regionalnog, kao antiteza internacionalnom istoricizmu, 

prvi put konkretizovana. Bila je to samo pripremna faza za konačnu formulaciju regionalnog 

stila, koji se u interpretaciji vernakularnog oslanja na secesijske postavke i arhitekturu mo-

derne. 

Ipak, broj izgrađenih objekata projektovanih u regionalnom stilu bio je iznenađujuće 

mali, pogotovo ako ih uporedimo s ostvarenjima istoricizama i secesije. Istina, i vrijeme od 

svega nekoliko godina pred Prvi svjetski rat bilo je prekratko da se ova stilska orijentacija do 

kraja afirmiše. Pored toga, kod domaćih ljudi nije postojalo raspoloženje da svoje kuće pro-

jektuju u ovom stilu, "jer vele da je prosto".
47

 Kasnije, sumirajući svoj rad, Vancaš je 

zapisao: "Mi bosanski arhitekti smo dakle lijepo nastojali da udovoljimo patriotskoj dužnosti 

za razvoj i unapređenje ... načina građenja, u čemu čak ni tadašnja Zemaljska vlada sama nije 

zaostajala... Dobra volja bila je tu".
48

 Ipak, spremnost za regionalnu stilsku opredijeljenost 

pokazali su istaknuti pojedinci i institucije, tako da je projektovan i realizovan dovoljan broj 

objekata koji dokazuju ispravnost ovog usmjerenja arhitekture kao obilježja sredina naglaše-

nih kulturnih tradicija.  

Vancaševo stvaralačko djelovanje pokazuje da je on bio aktivan faktor u afirmaciji 

savremenih tokova i njihov glavni nosilac u našoj sredini. Uz izvanredan smisao za realnost, 

uvijek je bio u toku aktuelnih umjetničkih zbivanja. Brzo je reagovao na nove i napredne 

ideje, zbog čega među onovremenim arhitektima jedino kod njega susrećemo tako veliki 

stvaralački raspon, od istoricizama sa pseudomaurskim stilom do secesije i arhitekture 

tradiranog. U svakoj od ovih stilskih orijentacija nalazio je osoben i prepoznatljiv izraz, a 

njegova arhitektura u cjelini sadrži nesvakidašnji stepen oblikovnih kvaliteta i profesional-

nost u pristupu svakom projektantskom zadatku. 

Zbog svega toga ova Vancaševa arhitektonska ostvarenja imaju posebno mjesto, ne 

samo u njegovom opusu već i kao nezaobilazni faktori našeg graditeljskog nasljeđa, kulture i 

pamćenja. 

 

 

Jelena Bozic 

Architecture of Josip Vancas in Banja Luka 

 

Summary 

 

Josip Vancas (1859–1932) is the most significant architect in Bosnia and Herze-

govina during the period of the Austro-Hungarian Monarchy. He was educated at the Poly-

technic School (in the class of Heinrich Ferstel) and at the Academy of Fine Arts in Vienna 

(in the class of Friedrich Schmidt). Even though Sarajevo was the center of his work and that 

he had produced most of his work within the borders of Bosnia and Herzegovina, he also 

worked a lot in Croatia, today’s Slovenia, and in Italy. Vancas argued that true architectural 

modernity was grounded in the specifics of locality, society and emotional response rather 

than stylistic gestures. This paper is about his approach that strives to counter placelessness 

                                                 
47

 Stenografski izvještaj LXXXII sjednice Sabora BiH od 29.3.1911, str. 1798. 
48

 Jos. Vancaš, Bosansko narodno graditeljstvo, "Tehnički list", br. 24/1928, 31.12.1928, str. 356. 
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and lack of identity in modern architecture by using the building's geographical context. 

Husedzinovic's house and Branch of the National Bank in Banja Luka are examples where 

Vancas founded his alliance of modern and vernacular. In these projects he reshaped region-

al and vernacular influences in modernism. 

 

Key words: Josip Vancas, Banja Luka, Austro-Hungarian period, regionalism, archi-

tecture. 
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НОВИНСКА ЧИТУЉА КАО ИЗВОР ЗА УПОЗНАВАЊЕ 

ЖИВОТА ПРАВОСЛАВНОГ СВЕШТЕНСТВА ─ 

ПРИМЈЕР ЧАСОПИСА "ИСТОЧНИК" 
 

 

Апстракт: Проучавање историјске улоге православног свештенства у Босни и 

Херцеговини у XIX вијеку повезано је са низом тешкоћа. Физичко страдање српског 

народа у Босни и Херцеговини током Другог свјетског рата пратило је затирање 

његове духовности и културе. На простору Босне и Херцеговине уништено је више 

десетина манастирских и парохијских библиотека и архива, чиме је трајно изгубљена 

огромна архивска грађа неопходна за упознавање овог друштвеног сталежа. Зато се 

сваки истраживач поменутог питања, између осталог, мора ослонити и на сачувану 

црквену периодику, посебно читуље објављиване у штампи поводом смрти појединих 

свештеника. Читуље из часописа "Источник" (1887–1911) садрже у себи низ значајних 

информација уз помоћ којих се дјелимично може реконструисати живот православног 

свештенства у Босни и Херцеговини крајем 19. и почетком 20. вијека. 

 

Кључне ријечи: читуља, православно свештенство, "Источник", штампа, Босна 

и Херцеговина. 

 

 

Српска православна црква у Босни и Херцеговини је током аустроугарске 

владавине издавала три периодична часописа намијењена свештенству и вјерницима, 

од којих је Дабро-босански источник био једини који је штампан крајем XIX вијека. У 

односу на Вјесник (1909–1921) и Српски свештеник (1912–1914), часопис Источник 

(1887–1911) је имао дужи вијек трајања и пока-зао највећу вриједност. Назив листа је 

више пута мијењан – прве три године звао се Дабро-босански источник, од 1890, када 

постаје званични орган свих босанскохерцеговачких митрополија, мијења име у 

Босанско-херцеговачки источник, да би 1898. скратио назив у Источник.
1
 Лист је на 

својим страницама, поред службеног дијела у којем су објављиване посланице, 

окружнице и наредбе, доносио и чланке из свакодневног свештеничког живота, 

поучне текстове, црквене бесједе, животописе светитеља и разне књижевне чланке, 

углавном мање вриједности. Посебан значај имало је објављивање народних умотво-

рина, етнографско-историјских чланака, те описа старих цркава, манастира, парохија и 

народних обичаја.
2
 Часопис су редом уређивали: Ђорђе Петровић, Васо С. Поповић, 

Стево Н. Давидовић, Теодор Јунгић, Иларион Радонић, др Симеон Поповић и др Томо 

Поповић.
3
 Већ у првом броју часописа уредништво је нагласило како ће Источник 

                                                 
1
 Бранко А. Цисарж, Један век периодичне штампе Српске православне цркве, Београд 1986, 46. 

2
 Тоdor Kruševac, Bosansko-hercegovački listovi u XIX vijeku, Sarajevo 1978, 153.  

3
 Бранко А. Цисарж, нав. дјело, 46–47. 
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бити корисно помоћно средство у испуњавању свештеничких свакодневних послова. 

Како је издавање часописа помогла Земаљска влада у Сарајеву, у уводнику првог броја 

је изражена захвалност "премилостивом" цару Фрањи Јосипу, под чијом су владави-

ном и Срби из Босне и Херцеговине добили прилику да се развијају и усавршавају у 

"источно-православној прађедовској вјери и милој нам народности српској".
4
 

Источник је на посљедњим страницама редовно доносио читуље преминулих 

православних свештеника, претежно оних са простора Босне и Херцеговине. Читуље 

су објављиване на првим страницама часописа само изузетно, у случају смрти неке 

истакнуте црквене личности. Тако је 1888. на насловној страници објављена читуља 

епископу херцеговачко-захумском Леонтију Радуловићу (1835–1888).
5
 На чак четири 

странице је 1903. штампана читуља митрополиту херцеговачко-захумском Серафиму 

Перовићу (1827–1903), са обиљем детаља из његовог живота.
6
 У истом броју је штам-

пана и двострана читуља поводом смрти некадашњег дабробосанског митрополита 

Саве Косановића (1839–1903).
7
 Велику пажњу Источник је посветио смрти митропо-

лита зворничко-тузланског Григорија Живковића (1839–1909). Уз слику покојника, 

што је била ријеткост, штампан је, између осталих, и говор који је на његовом опијелу 

одржао митрополит бањолучко-бихаћки Василије Поповић.
8
 Источник је 1907. на 

првој страници објавио и краћу читуљу поводом смрти митрополита дабробосанског 

Николаја Мандића (1840–1907).
9
 

Све до краја турске власти у Босни и Херцеговини православно свештенство је 

у структури махом сеоског становништва, са ријетким српским занатлијама, 

учитељима и трговцима, било на челу многих друштвених покрета тог доба. Црква и 

свештенство окупљали су око себе народ, физички га штитили и духовно уздизали. 

Православна црква је од почетка српских ослободилачких покрета у XIX вијеку била 

снажно укључена у ту националну борбу у којој су православни свештеници често 

имали улогу вођа и инспиратора. Описујући његову улогу у Босанском устанку 1875–

1878. године, у Источнику се за подградачког свештеника Стеву Поповића (1838–

1908) наводи да се у устанку истакао "као храбар вођа својих другова у многим 

бојевима, (...) тако да се и данас о његовом јунаштву по цијелој Крајини зна и 

приповједа".
10

 У читуљи свештенику Васи Хаџићу (1849–1904) пише како се у 

устанку, раме уз раме, борио уз свог далеко познатијег брата Кирила Хаџића.
11

 Са 

војводом Петром Мркоњићем у Босанском устанку тијесно је сарађивао и свештеник 

Петар Репац (1835–1896) из Глиничке парохије у Бихаћком протопрезвитерату. 

Прикупљао је оружје и људе за Мркоњићеву чету.
12

 Из читуље протопрезвитеру Петру 

Ђенићу (1854–1904) сазнајемо да је овај некадашњи бањолучки богослов био 

добровољац у српско-турском рату и борио се у биткама на Ђунису, Шуматовцу и 

                                                 
4
 Дабро-босански источник, Сарајево, год. I, бр. 1, 1887.  

5
 Босанско-херцеговачки источник, Сарајево, год. II, бр. 10, 1888.  

6
 Источник, Сарајево, год. XVII, бр. 4, 1903, 49–53. 

7
 Исто, 54–55. 

8
 Источник, Сарајево, год. XXIII, бр. 9–10, 1909, 130–143. 

9
 Источник, Сарајево, год. XXI, бр. 14–15, 1907, 1.  

10
 Источник, Сарајево, год. XXII, бр. 3, 1908, 46. 

11
 Источник, Сарајево, год. XVIII, бр. 11–12, 1904, 188–189. 

12
 Босанско-херцеговачки Источник, Сарајево, год. X, св. 5, 1896, 179.   
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Делиграду.
13

 У доба устанка много је страдао машићки парох Јово Миладиновић 

(1842–1889). Током трогодишњих борби опслуживао је неколико парохија чији су 

свештеници избјегли у Славонију. На богослужбене обреде није смио ићи сам, већ је 

плаћао Турчина да га прати, јер су га глобили и Турци и устаници.
14

 У дужој читуљи 

објављеној поводом смрти херцеговачког војводе и свештеника Богдана Зимоњића 

(1813–1909) детаљно је наведено његово страдање током покрета Луке Вукаловића 

1852–1862, те Зимоњићево учешће у Херцеговачком устанку 1875–1878. Зимоњић, 

кога аутор читуље назива "храбрим и ненадмашним јунаком", стекао је велику славу у 

биткама на Вучјем долу, Муратовици, Равном, Дуги, Крстацу и другима.
15

 

Проучавањем садржаја појединих читуља пажљиви читалац може пронаћи 

доста података који указују на рђав материјални положај и сиромаштво у којем су 

живјели парохијски свештеници. Брекињски парох Спасоје Недимовић (1849–1891), из 

Костајничког протопрезвитерата, умро је у таквом сиромаштву да је прото Јован 

Зечевић међу парохијанима сакупљао милостињу за трошкове погреба.
16

 Пароха Тому 

Михаиловића (1852–1891) из Дервентског протопрезвитерата, парохијани су због 

велике биједе у којој је живио сахранили о свом трошку.
17

 Послије смрти драгељског 

свештеника Петра Гаковића (1862–1893) сва његова имовина распродата је како би се 

намирили трошкови сахране, али и дугови које је имао према неким трговцима.
18

 Иза 

покојног шљиванског пароха Остоје Милетића (1839–1895) остала је породица у тако 

сиромашном стању да "када би дужници сваки своје наплатио, њима не би остала ни 

коса на глави".
19

 За сарајевског пароха Герасима Лалића (1831–1891) наведено је како 

је посљедње мјесеце живота провео у неимаштини, те да је иза себе оставио ожалош-

ћену породицу и велики дуг.
20

 Трновски свештеник Петар Максимовић (1856–1909), 

према тексту читуље, иза себе није оставио никаквог иметка. Дјеца и удовица су оста-

ли без опскрбе јер се покојник није уписао за члана Мировинског фонда за свештенич-

ке удовице и сирочад.
21

 Илуструјући скроман живот возућког пароха Павла Поповића 

(1856–1897), часопис Источник је навео како покојник "од својих парохијана никада 

није изискивао својих свештеничких заслуга, него ако би и колико би ко хтио и платио 

би, а он би и примио, а који није плаћао, он није много ни тражио".
22

 

За разлику од својих митрополита, у народу омражених фанариота, српско 

парохијско свештенство XIX вијека је потицало из исте друштвене средине као и 

њихови парохијани. Њихов свакодневни живот није се много разликовао од живота 

                                                 
13

 Источник, Сарајево, год. XVIII, бр. 13. и 14, 1904, 218–219.    
14

 Дабро-босански Источник, Сарајево, год. III, бр. 23, 1889, 365. 
15

 Источник, Сарајево, год. XXIII, бр. 3, 1909, 44–45. 
16

 Босанско-херцеговачки источник, Сарајево, год. V, бр. 4. и 5, 1891, 211.  
17

 Босанско-херцеговачки источник, Сарајево, год. VI , бр. 3, 1892, 128. 
18

 Источник сликовито описује сиромаштво у којем је Гаковић живио: "Имао је једну малу 

кућицу, једна трошна кола, два стара и мршава коња, а такође и нешто јадног и кукавног 

покућства, које кад се пред котарским уредом у Градишци продавало, свијет се у чуду питао: 

та, је ли могуће, да је то намјештај једног свештеника"; Босанско-херцеговачки источник, 

Сарајево, год. VII, бр. 4. и 5, 1893, 199.   
19

 Босанско-херцеговачки источник, Сарајево, год. IX, св. 7, 1895, 280.  
20

 Босанско-херцеговачки источник, Сарајево, год. V, св. 6–7, 1891, 311–312. 
21

 Источник, Сарајево, год. XXIII, бр. 15–16, 1909, 245. 
22

 Босанско-херцеговачки источник, Сарајево, год. XI, бр. 6, 1897, 240. 
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окружења; низак ниво културе и прост начин живота био је уобичајен код знатног 

дијела свештенства. Читуље из Источника пружају обиље податакa који потврђују 

тезу о ниском образовном нивоу српских свештеника. Бочачки свештеник Стеван 

Млађеновић (1830–1895) примјер је старог припростог свештеника који је, иако 

неписмен, у народу био вољен и поштован. Писати је једва знао, па је често уз себе 

морао имати неког писара, јер и оних неколико ријечи што би понекад написао знао је 

само он прочитати.
23

 Свођански парох Тривун Лазаревић (1826–1903) из Костајничког 

протопрезвитерата, осим часловца и псалтира није похађао никакве школе, али је 

"обреде свештеничке вазда уредно и са највећом побожношћу свршавао".
24

 У читуљи 

поводом смрти пароха из села Сасе Обрада Симића (1828–1892) пише да је покојник 

предано служио цркви и народу, премда никакве науке није учио нити се њима 

бавио.
25

 За мајевичког пароха Симеона Поповића (1825–1892) се наглашава како је, 

иако готово неписмен, опажао потребу проповиједања те није пропуштао да у цркви 

поучи народ.
26

 Анализом појединих читуља стиче се увид у начин на који су неки 

парохијски свештеници стицали прва знања, с обзиром на то да се свештенички чин у 

многим српским породицама из Босне и Херцеговине често преносио с кољена на 

кољено кроз више генерација. Прво или основно образовање син би често добио од 

свог оца или дједа свешетника, па би даљње школовање, уколико је било услова, 

наставио на вишим школама. Тако је герзовачки окружни протопрезвитер Шпиро 

Бубњевић (1835–1907) уз свог дједа свештеника научио азбуку и савладао основе 

писмености. "Имајући јаке воље за књигом, а нагнан тешким приликама у којима се 

налазио, пригрли сам књигу, и будући од природе даровит, сам научи писати и читати 

ћирилицу и латиницу, па чак и турску азбуку", наводи се у читуљи.
27

 

Висок степен необразованости, живот у сиромашним и заосталим срединама и 

удаљеност од средишта духовних власти у Босни и Херцеговини условили су да 

црквена дисциплина код појединих парохијских свештеника не буде на оном нивоу на 

којем је требала бити. У читуљи свештенику Сими Берићу (1870–1896) из Јајачког 

котара изричито се наводи да је Берића смрт затекла "ради страсти опијања".
28

 Уви-

ђајући како дисциплина међу православним духовништвом није на задовољавајућем 

нивоу, црквена штампа је често објављивала службене окружнице и текстове којима 

су свештеници упозоравани на поштовање својих грађанских дужности и обавеза. "Од 

њих нико не може учинити више добра, ако испуњавају своју високу друштвену 

мисију, нити више зла – ако је забораве и занемаре", писао је 1892. Источник.
29

 

Аутори су имали обичај да читуљу завршавају устаљеним фразама у којима се 

похвално и са много величања говорило о личним врлинама и пастирској служби 

преминулог свештеника. Тако често срећемо израз: "Љубав и поштовање које је 

покојник стекао код својих парохијана, остаће међу њима у лијепој успомени"
30

, или: 

                                                 
23

 Босанско-херцеговачки источник, Сарајево, год. IX, св. 4, 1895, 159; Шематизам Православ-

не митрополије и архидијацезе Дабро-босанске за годину 1884, 1885. и 1886, Сарајево 1886, 44.  
24

 Источник, Сарајево, год. XVII, бр. 3, 1903, 46. 
25

 Босанско-херцеговачки источник, Сарајево, год. VI, бр. 2, 1892, 88. 
26

 Босанско-херцеговачки источник, Сарајево, год. VI, бр. 3, 1892, 127. 
27

 Источник, Сарајево, год. XXI, бр. 7. и 8, 1907, 186. 
28

 Босанско-херцеговачки источник, Сарајево, год. X, бр. 4, 1896, 140.  
29

 Босанско-херцеговачки источник, Сарајево, год. VI, св. 10. и 11, 1892, 489–492.  
30

 Босанско-херцеговачки источник, Сарајево, год. III, бр. 2, 1889, 32.  
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"У њему су парохијани изгубили ревног пастира и искреног пријатеља народног, а 

супруга честитог друга".
31

 Типичан примјер је читуља херцеговачком свештенику 

Прокопију Јанковићу, преминулом 1890, која завршава ријечима: "Цркву и народ је 

вјерно послужио, вршећи своју дужност свесрдно без притворства, те због тога у 

народу је стекао поштовања и био је омиљен".
32

 У читуљи фатничком пароху Јовану 

Гаћиновићу (1861–1906) пише како покојника "оплакује и сав народ Билећког котара, 

јер у њему губимо узор свештеника, примјерна хришћанина и вриједна Србина".
33

 

Читуља сарајевском пароху и вјероучитељу Петру Петровићу (1840–1892), родом из 

Фоче, врви од похвала на рачун његове личности и црквене дјелатности. "Служећи 

пуних 28 година у цркви и народу као учитељ и свештеник, народ је и младеж на пут 

поштења изводио, ревно у вјери прађедовској утврђивао, брижљиво у очувању српског 

имена и народности соколио у свако вријеме, а у даној прилици на послушност према 

претпостављеним властима ријечју и примјером одушевљавао", наводи се у читуљи.
34

 

Смрт вишеградског пароха Милана Стевановића (1879–1910) у Источнику је 

оцијењена као велики губитак за српску цркву, која "губи у њему честита и вриједна 

дјелатеља у винограду Господњем; достојна носиоца свештеничког звања, а такођер и 

достојна проповједника Слова Божјег, (...) једном ријечју покојник бијаше жива књига 

свих врлина и племенитих осјећаја и као свештеник и као човјек".
35

 Свештеник и 

учитељ Лука Карановић (1869–1894) из угледне крајишке свештеничке породице, иако 

је преминуо веома млад, упамћен је као изузетан просвјетни радник и васпитач. 

Богослов и учитељ из Санског Моста Јован Марјановић описао је Лукин живот 

сљедећим ријечима: "Неоцјењиве су и ријетке особине, које су вазда красиле душу 

нашег омиљеног и незаборављеног друга Луку, не само као ђака у кругу својих 

другова, но још више као учитеља и васпитача српске младежи и као свештеника и 

пастира свог духовног стада".
36

 Аутори читуља нису пропуштали прилику да укажу 

како су поједини свештеници дио свог иметка тестаментом оставили у хумане сврхе, 

најчешће локалним школама или занатлијским удружењима.
37

 

Дужина објављених читуља варира од оних скромнијег садржаја, од свега 

неколико редова, до читуља које су заузимале и по више страница Источника. По 

правилу, обимније читуље објављиване су о угледнијим свештеницима или онима о 

чијем се животу и раду могло сазнати више детаља. Такав је примјер читуља 

чајничком протопрезвитеру Атанасију Комадановићу, преминулом 1890. године. У 

oквиру ове опширне читуље објављено је чак и писмо саучешћа које је епископ 

Серафим Перовић упутио породици преминулог свештеника.
38

 Поводом смрти 

архимандрита Нићифора Дучића (1832–1900) објављена је дужа читуља у којој је 

указано на сва вриједна дјела које је овај истакнути свештеник, национални радник и 

књижевник учинио током живота.
39

 Двије странице посвећене су смрти угледног 

                                                 
31

 Босанско-херцеговачки источник, Сарајево, год. III, бр. 13–14, 1889, 231. 
32

 Босанско-херцеговачки источник, Сарајево, год. IV, бр. 2, 1890, 94. 
33

 Источник, Сарајево, год. XX, бр. 3, 1906, 92. 
34

 Босанско-херцеговачки источник, Сарајево, год. VI, св. 6, 1892, 245–247. 
35

 Источник, Сарајево, год. XXIV, бр. 8, 1910, 127. 
36

 Босанско-херцеговачки источник, Сарајево, год. VIII, св. 2, 1894, 87–88.   
37

 Источник, Сарајево, год. XXIV, бр. 6, 1910, 95. 
38

 Босанско-херцеговачки источник, Сарајево, год. V, св. 3, 1891, 122–123.  
39

 Источник, Сарајево, год. XIV, бр. 5, 1900, 78–80. 
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приједорског пароха Илије Зеленике (1852–1908), неуморног радника на пољу 

просвјећивања парохијана и подизања српских школа.
40

 Супротно томе, поједине 

читуље садржавале су тек неколико реченица у којима, осим године и мјеста рођења 

те рукоположења за свештеника, није било других важнијих информација.
41

 Смрт 

доњотузланског пароха Цвијетина Поповића (1835–1908) оглашена је 1908. са само 

три реченице, уз уобичајени закључак да покојника оплакује многобројна породица.
42

 

Садржајније читуље редовно су доносиле краћи извјештај са укопа покојника и 

именима познатих личности из црквеног или свјетовног живота који су укопу 

присуствовали, чиме је наглашаван углед који су поједини свештеници уживали у 

друштву. Тако се на сахрани подградачког свештеника Стеве Поповића (1838–1908) 

окупило преко 300 парохијана, док су истом приликом чинодејствовала четворица 

свештеника.
43

 Граховског свештеника и познатог устаника Илију Билбију (1838–1908) 

на вјечни починак испратило је чак пет свештеника уз многобројан народ.
44

 

Уредништво Источника се бираним ријечима на пет страница опростило од гатачког 

војводе, устаника и свештеника Богдана Зимоњића (1813–1909). У тексту се наводи 

како се на Зимоњићевом испраћају, на којем је чинодејствовало пет свештеника, 

окупило око 1.500 људи и како такву сахрану "Гацко још никад до сад запамтило 

није".
45

 Интересантно је како је Источник смрт угледног свештеника Стеве Трифко-

вића (1860–1908) огласио веома скромном читуљом, на свега пола странице, тек са 

основним биографским подацима. Изненађење је тим веће ако знамо да Трифковић 

припада групи најистакнутијих српских свештеника с краја XIX и почетка XX вијека у 

Босни и Херцеговини као један од носилаца борбе Срба за црквено-школску 

аутономију 1896–1905, који се, између осталог, опробао и на књижевном пољу. У 

читуљи се нигдје не спомиње да се због свог родољубља Трифковић често налазио на 

удару аустроугарских власти.
46

 Једнако томе, ни у читуљи некадашњем митрополиту 

дабробосанском Сави Косановићу (1839–1903) нигдје се не спомиње негов дуготрајни 

сукоб са аустроугарским властима у Босни и Херцеговини и, посебно, сарајевским 

надбискупом Јосипом Штадлером, што је у вријеме када се одиграо био прворазрeдан 

политички догађај. Аутор читуље такође није желио да улази у разлоге због којих је 

Косановић поднио оставку на свој положај. Само се кратко наводи да "баш у доба 

најинтензивнијегa рада свога поднесе благопокојни Сава оставку на служби и затражи 

мировину, која му г. 1885. на највишем мјесту буде и одобрена".
47

 

Источник је повремено објављивао и читуље угледних свештеника који нису 

живјели и радили на тлу Босне и Херцеговине. За рашко-призренског митрополита 

Дионисија наводи се како је његовом смрћу српска црква претрпјела велики губитак 

"јер је у њему изгубила добра и пожртвована архипастира".
48

 

                                                 
40

 Источник, Сарајево, год. XXII, бр. 23. и 24, 1908, 373–374. 
41

 Источник, Сарајево, год. XV, бр. 8, 1901, 190. 
42

 Источник, Сарајево, год. XXII, бр. 8, 1908, 127. 
43

 Источник, Сарајево, год. XXII, бр. 3, 1908, 46. 
44

 Источник, Сарајево, год. XXII, бр. 13. и 14, 1908, 215–216. 
45

 Источник, Сарајево, год. XXIII, бр. 3, 1909, 44–48. 
46

 Источник, Сарајево, год. XXII, бр. 5, 1908, 79. 
47

 Источник, Сарајево, год. XVII, бр. 4, 1903, 54–55.  
48

 Источник, Сарајево, год. XIV, бр. 23, 1900, 367. 



БОРИВОЈЕ МИЛОШЕВИЋ, Новинска читуља као извор за упознавање живота...  

 205 

Године 1892. штампана је читуља поводом смрти православног будимског 

епископа Арсенија Стојковића (1804–1892).
49

 У истом броју Источника објављена је и 

читуља православном свештенику др Владимиру Гетеу (? – 1892), за кога се наводи да 

је био "познати борац за православље на западу".
50

 Источник је изузетну пажњу 

посветио смрти архиепископа београдског и митрополита српског Михаила (1826–

1898), кога је непотписани аутор читуље назвао "великим поборником православља", 

"љубитељем мира" и "звијездом претходницом на небу запуштене црквене просвјете 

српске". У наставку читуље дата је веома детаљна Михаилова биографија на пет 

страница.
51

 Године 1905. читаоци су обавијештени о смрти скопског митрополита 

Севастијана (1869–1905): "Смрт његова зави у голему тугу и жалост сестринску нам 

цркву и српски народ у Турској – Старој Србији. Губитак је ово неизмјеран, губитак 

тежак, јер је братски нам народ тамошњим његовом смрћу изгубио многозаслужног, 

узорног и пуног врлина Архипастира, који је истински љубио мили народ свој и за 

стадо своје и за стадо своје и душу своју полагао."
52

 

У Источнику се, иако веома ријетко, могу пронаћи читуље објављене поводом 

смрти неких римокатоличких свештеника. Такав је случај са петроварадинским 

свештеником Илијом Округићем (1826–1897), чија је читуља штампана очигледно зато 

јер је био члан Књижевног одјељења Матице српске у Новом Саду, те одликован од 

стране црногорског кнеза Николе Петровића Орденом Даниловог реда.
53

 Источник је 

1907. објавио читуљу професору црквене историје на Богословском факултету у 

Тибингену Фрањи Ксаверу Функу, ауторитету на пољу проучавања старохришћанске 

литературе.
54

 Готово по правилу, уз читуље нису објављиване фотографије покојника, 

што је разумљиво, што због ондашњих техника штампања новина, што због чињенице 

да су слике парохијских свештеника из XIX вијека сасвим ријетке. Већина читуља је 

непотписана. Понекад се срећу тек иницијали аутора, док је велика ријеткост да се 

испод текста налази пуно име и презиме аутора читуље. Информације о смрти 

свештеника завршавале су најчешће устаљеном формулацијом: "Бог да му душу 

прости и помилује", или: "Вјечни му спомен и блажени покој!". 

Без обзира на аутора читуље, њену дужину и садржај, биографски подаци о 

појединим преминулим свештеницима из Источникових читуља често се разликују од 

података о истим свештеницима које налазимо у другим историјским изворима. 

Разлози су вишеструки и крећу се од необавијештености аутора текста па до његове 

пристрасности. Стога је нужно садржај таквих читуља узимати са резервом, или га 

пажљиво упоредити са подацима из архива, шематизама и друге доступне црквене или 

свјетовне периодике и литературе. 

 

                                                 
49

 Босанско-херцеговачки источник, Сарајево, год. VI, св. 6, 1892, 245. 
50

 Гете је најприје радио као католички свештеник, да би 1862. прешао у православље и потом 

као православни свештеник дуго службовао у Руској цркви у Паризу; Исто, 247–248. 
51

 Источник, Сарајево, год. XII, бр. 3, 1898, 34–38. 
52

 Источник, Сарајево, год. XIX, бр. 1, 1905, 27–28.  
53

 Босанско-херцеговачки источник, Сарајево, год. XI, св. 6, 1897, 237–238.  
54

 Источник, Сарајево, год. XXI, бр. 7. и 8, 1907, 182. 
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Боривоје Милошевић 

 

Новинска читуља као извор за упознавање живота 

православног свештенства – примјер часописа "Источник" 

 

Закључак 

 

У недостатку архивске грађе и извора који би расвијетлили живот 

православног свештенства у Босни и Херцеговини с краја XIX и почетка XX вијека, 

истраживачи су принуђени да се, између осталог, ослоне и на црквену периодику из 

тог времена. У том смислу је незаобилазно проучавање листа Источник, који је под 

разним именима излазио у Сарајеву од 1887. до 1911. Источник је редовно, најчешће 

на посљедњим страницама, објављивао читуље преминулих православних свештеника, 

највише оних из Босне и Херцеговине, а само изузетно, уколико се радило о угледним 

духовницима, и из околних земаља. Иако су често оптерећене фразама уобичајеним за 

посљедњи поздрав преминулој особи, па и претјеривањима, ове читуље обилују 

подацима о материјалном положају, степену писмености, те просвјетно-културном и 

националном раду православног свештенства. Како је часопис био дијелом 

финансиран и подржан од Земаљске владе у Сарајеву, уредништво је водило рачуна о 

томе да се у читуљама не поткраду било какви негативни или злонамјерни коментари 

уперени против аустрогарских власти. Дужина објављених читуља је варирала од 

неколико редова до неколико страница, а најчешће је зависила од угледа који је неки 

свештеник уживао у својој средини.    

 

Borivoje Milosevic 

 

Newspaper Obituary as a Source for Exploring the Life of the Orthodox Clergy –  

an Example of Journal "Istocnik" 

 

Conclusion 

 

In the absence of archival records and sources that would light up life of the Ortho-

dox clergy in Bosnia and Herzegovina from the late XIX and early XX century, researchers 

are forced to, among others, rely on the church periodicals of the time. In that sense, the in-

evitable is to study journal Istocnik, which was published under various names in Sarajevo 

since 1887 to 1911. Istocnik, usually on the last pages, regularly published obituaries of the 

deceased Orthodox priests, most from Bosnia and Herzegovina and only exceptionally, if it 

was respectable clergymen, from neighboring countries. While they were often burdened 

with the usual phrases of farewell to a deceased person, even with exaggerations, these obi-

tuaries were full of data on financial status, level of literacy, and educational, cultural and 

national work of the Orthodox clergy. As the journal was partially funded and supported by 

the National Government in Sarajevo, the editorial board considered not to creep in obituar-

ies any negative or malicious comments directed against the Austro-Hungarian government. 

Length of published obituaries varied from a few lines to a few pages, and often depended on 

the prestige a priest enjoyed in his environment. 
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САРАЈЕВСКИ ЛИСТ  О ОДЛАСКУ БАРОНА АПЕЛА И 

ДОЛАСКУ БАРОНА АЛБОРИЈА НА ЧЕЛО ОКУПАЦИОНЕ 

УПРАВЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 1903. ГОДИНЕ 
 

 

Апстракт: Сарајевски лист је у четири броја из новембра/децембра 1903. 

године у опширним текстовима објавио вијести везане за пензионисање барона Ивана 

Апела и долазак новог шефа Земаљске владе за Босну и Херцеговину барона Еугена 

Алборија. 

 

Кључне ријечи: Земаљска влада, Босна и Херцеговина, Сарајевски лист, барон 

Апел, барон Албори. 

 

 

Сарајевски лист
1
 је у свом броју од 6. децембра / 23. новембра 1903. године 

објавио текст под насловом Опроштај поглавара земље преузв. ген. коњ. барона Апела. 

Церемонија у част одласка барона Апела
2
 са функције шефа Земаљске владе у 

Босни и Херцеговини одржана је 5. децембра / 22. новембра у дворани војене касине у 

Сарајеву. Том приликом у име 15. збора опроштајни говор у част барона Апела 

одржао је подмаршал Варешанин, који је истакао значај Апела као војника, генерала, 

јунака и витеза, указавши на његове заслуге као заповједника и човјека за примјер 

када су у питању била вршења државних дужности у циљу јачања царске и краљевске 

круне.
3
 

Након подмаршала Варешанина збору се обратио и сам Апел, захваљујући се 

на оданој подршци у протеклим годинама заједничке службе, те на личном повјерењу 

и на многим доказима пријатељске привржености и симпатије од стране подређених 

чиновника, војника, подофицира и официра.
4
 

Након војне церемоније од барона Апела су се опростили и цивилни кругови 

Земаљске управе, испред којих је опроштајни говор одржао барон Кучера, који се 

осврнуо на цјелокупан војнички и политички ангажман барона Апела у служби царске 

и краљевске круне. Кучера је у свом обраћању, а у вези са заслугама Апела у 

устројству окупационе управе у Босни и Херцеговини, између осталог истакао: ...Нема 

наиме ни једног поља јавног живота, а да за вријеме потоње двије десетине година 

није на њему наступио силан преокрет, а да нијесу поникле дивне творевине и у 

                                                 
1
 Излазио у Сарајеву од 1878. до 1914. године, штампан ћирилицом и латиницом.  

2
 Барон Иван Апел, генерал аустроугарске војске, био је шеф Земаљске владе за Босну и 

Херцеговину од 1882. до 1903. године, када је пензионисан.  
3
 Сарајевски лист, бр. 144, 6. децембар / 23. новембар 1903. 

4
 Сарајевски лист, бр. 144, 6. децембар / 23. новембар 1903. 
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живот ступиле трајне темељне установе за даљи развитак...
5
 Прије свега, Кучера је 

похвалио његово залагање на пољима везаним за организацију војске, јачање здрав-

ствене заштите становништва, отварање школа, јачање финансија и изградњу путне 

мреже. 

Барон Апел отпутовао је из Сарајева 12. децембра / 29. новембра у пратњи 

личног побочника капетана Маретића. Како је Сарајевски лист пренио, Апел није 

желио да му се организује свечани испраћај, па су се на сарајевском колодвору у 

делегацији за испраћај, поред барона Кучере, нашли митрополити Летица, Мандић и 

Зимоњић, те градски подначелник и цјелокупан генералитет главног града.
6
 

Нови шеф Земаљске владе барон Еуген Албори стигао је у Босну и 

Херцеговину 20. децембра / 7. децембра. На колодвору у Босанском Броду дочекали су 

га грађански доглавник Кучера, подмаршал Варешанин, генералштабни пуковник 

Лангер и командант босанскохерцеговачког оружаног збора пуковник Апел. 

Барон Албори је пут Сарајева кренуо сутрадан, а воз којим је путовао зау-

стављао се у Дервенти, Добоју, Маглају, Жепчу, Зеници и Високом да би му шефови 

мјесних области, свештенство и народ указали добродошлицу.
7
 

Жељезнички колодвор у Сарајеву, у част доласка новог поглавара, био је 

окићен зеленилом и заставама. На перону на којем је пристао влак образована је 

дугачка колона у којој су стајали чланови генералитета, штабни и виши официри, те 

градско поглаварство. У Одбору за дочек налазили су се поглавари свих вјерских 

заједница у Босни и Херцеговини: надбискуп др Јосип Штадлер, реис-ул-улема Х. 

Мехмед Теофик еф. Азабагић, архимандрит Венијамин Николиновић, евангелистички 

парох Шефер и рабин др Весел. У име градских власти барона Алборија су поздравили 

градски начелник Х. Незир еф. Скалић и подначелник Петар Т. Петровић, док су му у 

име вјерских заједница добродо-шлицу пожељели надбискуп др Јосип Штадлер и 

реис-ул-улема Х. Мехмед Теофик еф. Азабагић.
8
 

Приликом званичног пријема новог шефа Земаљске управе у сали Земаљске 

владе барон Кучера је у име чиновништва поздравио новог шефа сљедећим ријечима: 

Ваша Преузвишености! Чиновништво бос.–херц. земаљске владе као и свијех 

уреда у главном граду искупило се овдје, да честита Вашој Преузвишености на 

наименовању поглавицом земаљске владе за Босну и Херцеговину и да при томе изрази 

надање, нека би Вашој Преузвишености досуђено било, да Вашим претходником исто 

мудро колико вјешто инаугурисано дјело консолидације и напредног преображаја ових 

земаља благословеном крају приведете. 

Као син сусједне Далмације Ваша Преузвишеност је од вајкада стојала у 

блиском додиру с окупираним земљама, па како лично при окупацији тако и послије 

при мирном уобличењу прилика имали сте изврсна утицаја на судбу овијех земаља. 

Вијест о наименовању Ваше Преузвишености поглаваром земље за Босну и 

Херцеговину примљена је с тога правим одушевљењем свагдје у земљи и свеколико 

чиновништво гледа у особи Ваше Преузвишености поуздано јемство за успјешно 

спровођење оних задатака ове управе, које још ваља ријешити. Ја молим Вашу 

Преузвишеност, да будете увјерени о ревној и оданој потпори бос.–херц. земаљских 

                                                 
5
 Сарајевски лист, бр. 144, 6. децембар / 23. новембар 1903. 

6
 Сарајевски лист, бр. 147, 13. децембар / 30. новембар 1903. 

7
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8
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чиновника, које је обикло, да са ријетком службеном ревношћу посвети сву своју снагу 

задацима, што су му постављени. 

Но Ваша Преузвишености нијесу само поглавар земље за Босну и Херцеговину, 

већ уједно и заповједник 15. збора, те према томе спајате у својим рукама управу 

свијех војених и грађанских послова. Ово сједињење свијех власти у једном 

заједничком врху посвједочило се за вријеме од преко четвртине вијека као веома 

благотворна установа. Јер само сложном, свијесном сарадњом свијех фактора могла 

је аустро-угарска управа да тако сјајно изврши своју мисију на овом браништу на 

Балкану. 

Да тако и у будуће буде, поздрављам на почетку управе Вашу Преузвишеност 

старом римском ријечи: "Quod felix faustumque sit!"
9
 

Након Кучерине добродошлице ријеч је узео Албори, који је у свом првом 

званичном говору рекао: 

Од срца благодарим Вашој Преузвишености на љубазним, по мени часним 

ријечима, чији значај у потпуној мјери знам цијенити. Сретан сам, што ми је пало у 

дио да барем за неко вријеме могу рачунати на изврсну, пуно засвједочену снагу Ваше 

Преузвишености. У првом стадијуму мојег уредовања доиста не бих могао имати 

бољег ослонца од Ваше Преузвишености, јер је Ваша Преузвишеност најмоћнија луча 

ове земаљске владе. И тако бих измолио себи Ваше дубоко познавање земље, Ваше 

искуство и Ваше таленте за даљу корист овијех земаља. 

А Ви, господо моја, примите моје најусрдније поздравље! Ја међу Вама бројим 

много старих познаника, који су прије 25 година отпочели своју каријеру у Босни, па 

се сада находе у високим положајима. То је за мене добротворан и важан фактор. 

Као што ме је мој одлични и веома заслужни претходник увјерио, чиновничко је 

тијело у цијелом окупационом подручју консолидовано, за послом вољно и поуздано, те 

тако с умирењем могу приступити повјереној ми задаћи. 

Земљиште, на којем ми се сада ваља кретати, није за мене сасвијем ново. У 

прво доба окупације, кад је управа дјелимице била војништву повјерена црпао сам из 

богата врела искуства и знања оних стручњака, којима бијаху повјерени послови 

политичке управе, правосудства, финансија и.т.д. Дакако да онда још све бјеше у 

зачетку, али сам ипак упознао основе управе. Нијесам никад трпио једностраност, па 

сам и у својој породици, из које су поникли високи чиновници, вазда тежио за тијем, 

да научим много шта и из других струка. 

Благодарећи веома интелигентној, практичној управи земље у потоњој 

четвртини стољећа за ово се доба у окупираним крајевима извршио зачудан 

преображај, који је изазвао свестрано дивљење. Мучно да ће ико тако као ја бити у 

том положају, да успореди прошлост са будућношћу. Већ на мојем јучерашњем путу 

савладао ме је колосални културни преокрет, а мушко и при томе симпатично 

држање чиновника на свијем станицама задовољило ме је у велике. Лојалан, срдачан 

пријем у овоме модерноме граду, обавезао ме је особитом захвалношћу и ја ћу га 

убројити у најљепше успомене мојега живота. 

За ових 25 година житељи су постали повјерљиви, држање им је у свему пра-

вилно, те тако може сада свако лакше дисати. Но то још не искључује, сувише је то 

пријека потреба, да са највећом пажњом пратимо евентуална покушавана роварења. 
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А што се тиче чиновничкога тијела, мислим да могу рећи, да се исто под 

вјештим и енергичним вођством Њег. Преузвишености и уза сарадњу изврсних 

мужева тако консолидовало, да се с повјерењем могу на њ поуздати. Држећи се 

начела и основе управе ваља порадити око самосталности сваког појединца, како би 

се у њему развила радост у дужности, која јамчи за потпун успјех. А ја ћу сваког 

ревносног и поузданог чиновника вазда радо саслушати и топлим срцем му на сусрет 

излазити. 

Ја сам од вајкада непријатељ кастинском духу и обикао сам, да опћим с 

образованим људима од сваког сталежа, па ћу према томе срећан бити, ако се добар 

споразум међу цивилом и војништвом, који већ сада влада, и даље буде подржавао. 

При концу апелујући наново на засвједочену снагу Ваше Преузвишености, 

надам се, да ћете ми Ви, господо моја, духом, радом и приврженошћу олакшати мој 

тешки задатак и ставити ме у положај да оправдам ово повје-рење које је Његово 

Величанство у мене ставило. С Вами Бог!
10

 

Након одржане бесједе Кучера је Алборију представио шефове одјељења 

Земаљске владе, да би онда они поименице представили присутне чиновнике својих 

одјељења. 

По завршетку церемоније у сали Земаљске владе, Албори је отишао у Градску 

вијећницу, гдје су га дочекали градски начелник Х. Незир еф. Скалић и градски 

вијећници. 

У свом поздравном говору начелник Скалић је рекао: 

Преузвишени господине! Изволите, преузвишени господине, примите 

благодарност градског заступства и цијелог сарајевског грађанства на одликовању, 

које сте нашем граду подијелили тиме што сте благоизволили одмах први дан Вашег 

сталног боравка међу нама наш дом посјетити. 

У Вашем посјету назријевамо не само припознавање од Ваше стране 

важности грађанског сталежа као подлоге државног устројства, већ такођер и 

Вашу племениту намјеру, да желите ступити у ближи и непосредни дотицај са 

житељством Вашој управи повјерених земаља. 

Увјерен сам, преузвишени господине, да ћете за кратко вријеме стећи у 

грађанству онакову љубав, какову сте стекли у мјесту Вашега пошљедњега боравка, 

и још већу, јер Вас, преузвишени господине, као свог почасног грађанина већ одавна у 

нашим срцима држимо. 

Његово царско и краљевско Апостолско Величанство, којему наша домовина 

захваљује на свом изванредном напретку и благостању, пружило нам је нови доказ 

своје неизмјерне љубави и очинске бриге напрам овим покрајинама наименовавши баш 

Вашу Преузвишеност поглаваром Босне и Херцеговине, пошто сте Ви онај муж, који, 

посједујућ све врлине човјека и државника, познаје уз то од дуље времена нашу земљу, 

наше житељство и његов карактер. С тога ћете, преузвишени господине, најбоље 

знати средства и путеве, којим би требало наставити сјајно започети изванредни 

културни напредак наше домовине. 

Увјерени смо да ћете, преузвишени господине, као поглавар земље међу 

босанским становништвом стећи она иста поштовања и оданост, као Ваш 

незаборављени предшастник преузвишени господин барон Апел. 
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Ми пак обећавамо Вашој Преузвишености, да ћемо Вам бити одани и да ћемо 

Вас у Вашем тешком звању свом снагом потпомагати, да се на тај начин постигне 

свеопћи жељени успјех, срећа и напредак ових земаља. Примите преузвишени 

господине, од нас и цијелог житељства поново срдачни поздрав: 

Добро нам дошли и живили!
11

 

На ову добродошлицу, пропраћену громогласним аплаузом присутних, Албори 

је одговорио: 

Хвала Вам на пријатељској бесједи. Ја сам већ јучер имао срећу, да видим и 

поздравим господу. Ја се надам да ћемо се у сваком погледу добро слагати.
12

 

 

 

Bosko M. Brankovic 

 

Sarajevo Newspaper on Baron Appel Departure and Arrival of Baron Albori 

as the Head of the Occupation Government in Bosnia and Herzegovina in 1903 

 

Summary 

 

Sarajevo Newspapers conveyed in comprehensive articles news of the ceremony in 

honour of departure (retirement) of baron Appel as of the Chief of the National Government 

of Bosnia and Herzegovina and the arrival of a new chief, baron Albori. Faithfully were con-

veyed speeches of occupation authorities’ officials during these ceremonies, as well as local 

city representatives at the presentation of Baron Albori in Sarajevo.  
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КРИТИКА БОСАНСКОГ УСТАВА 

У БОСАНСКОМ САБОРУ 1910. ГОДИНЕ  
 

 

Апстракт: У Босанском сабору, као и пре завођења уставности у Босни и 

Херцеговини, највише и најјаче су се аустроугарској освајачкој и колонијалној поли-

тици супротстављали српски посланици. Иако су и Устав и Сабор имали очигледне 

недостатке, ипак су они код политичких Срба и дела народних посланика и Срба и 

Муслимана и Хрвата "унели извесно олакшање у земљи" и изазвали "појачану поли-

тичку активност". При томе су и српски посланици прихватили и Устав и Сабор "као 

базу за бољу будућност и за буђење наде за коју се веровало да ће бити остварена у 

бољој будућности". У узбурканим душама су и припреме Устава и успостава Сабора 

отварали путеве свима оним који су се јавили на пољу народне борбе и стварању 

"омладинских идеала". Тако су српски политички представници и саборски посланици 

сматрали Сабор за "крчиоца просветног и привредног напредка народног". Прво 

саборско заседање 1910. значило је за Босну и Херцеговину једну значајну и важну 

етапу у политичком развитку. Од тада она престаје себе сматрати једино објектом 

борбе против разних политичких идеја и интереса и постепено улази у улогу субјекта. 

Иако је Сабор по Уставу имао ограничен делокруг рада, посланици су се у 

њему борили да одлучују бар о једном делу његових послова. Они су, према Стено-

графским белешкама Сабора, у првим саборским седницама изнели гледишта својих 

националних странака према Аустроугарској. Изгледало је, ако се рад Сабора буде 

тако развијао, да ће морати доћи до даљњих измена босанскохерцеговачког "Штату-

та". Од тих саборских заседања била је значајна и карактеристична Пета седница. На 

њој је, после опширне дискусије о односу Босне и Херцеговине према Аустроугарској, 

једногласно примљена Резолуција. У њој су се посланици и у оквиру ограничене 

законодавне улоге Сабора борили за побољшања његовог рада, у циљу унапређења 

политичког и економског стања покрајина. У резолуцији са ограниченом формом, 

једногласно је речено да "Устав не даје довољно подлоге за плодан и користан рад". 

 

Кључне речи: Босански устав, Босански сабор, Сабор, Босна и Херцеговина, 

Босна, покрајине, Аустроугарска, Аустрија, Угарска, Мађарска, Монархија, Словени, 

Срби, Муслимани, Хрвати, Балкан, Турска, буџет, колонија, колонијализам, 

делегације, Урош Круљ, Симо Ераковић, др Јосип Јанкијевић, Шефкија еф. Глухић, 

Васиљ Грђић, Милан Сршкић, Никола Мандић, Оскар пл. Сомођи, др Никола 

Стојановић, Ђуро Џамоња. 

 

 
Посланици првог Босанског сабора из 1910–1914. године, поред задовољства 

због доношења Устава и завођења уставности у Босни и Херцеговини, критикујући у 

Сабору многе делове Устава били су у почетку пуни наде да ће он довести до остваре-
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ња њихових и народних жеља. Највећи критичари Устава, српски политичари, прихва-

тили су Устав и Сабор "као нови оквир делатности".
1
 

Полазећи од историјске хронологије и предметног садржаја речи у Босанском 

сабору, у критици аустроугарске колонијалне политике у Босанском уставу др Урош 

Круљ се ставио на чело посланика. По њему се аустроугарска власт у Босни и 

Херцеговини пре и после уставности није разликовала, јер ју је "одређивало њемачко 

аустријско биће". 

Због тога је сматрао да ни после Устава босанскохерцеговачка влада "није 

имала политички програм" и да је била "само извршни орган аустријске владе, 

односно Аустро-Угарске Монархије". По њему је "политички програм била у стању 

дати само једна самостална влада, која има посла са народним представништвом и 

владаром". Апсолутистички режим, који је трајао до прокламовања Устава, није могао 

да остане у ранијој мери, због тога што је "ступио у живот уставни статут и састао се 

Сабор, који утиче и дели власт са владом". 

Круљ је држао да би "посланици могли просудити политику која се води у 

Босни и Херцеговини", да би "могли знати систем којим се управља", они би морали 

"прије знати политику Аустро-Угарске са њеним намјерама које је у тој политици 

руководе". У вези са тврдњама да је Босна и Херцеговина у подређеном положају 

према Аустроугарској, Круљ је истицао да је она "једна колонија", чије је суштинско 

питање то што је оцртавала "историју аустроугарске државе". Та историја му је 

говорила "да се Аустрија почела да развија као једна германска држава", тј. као 

држава, која стоји под "хегемонијом германског племена и која служи искључиво 

германској идеји". Таква њена политика је "нарочито карактеристична по колониза-

торској политици под Маријом Терезијом и Јосифом II." На основу такве политике 

изгледало му је "да се историјска мисао Аустрије састоји у томе да словенске народе 

држи раздвојене" и да их "задржи да се не могу у потпуној мјери политички развијати 

и културно напредовати" и да се она, као држава "са германским духом, носила миш-

љу да преузме што више вођство међу њемачким државама, чију је међугерманску 

борбу прекинуо 1866. излазак Бизмарка са својим великогерманским планом". Он је 

тада, као победник, ставио пораженој Аустрији до знања да она "по етничком саставу 

и географском положају није била позвана и кадра да преузме вођство њемачких 

држава". По Бизмарковом плану добила је Аустрија маршруту "Drang nach Osten" и 

била "присиљена на савез са Немачком". 

У оживљавању тога новог плана Аустрија је уз Бизмаркову подршку, после 12 

година, добила Босну и Херцеговину. Истовремено је Аустрија после неуспеха у рату 

са Пруском пришла важним променама у својој унутрашњој политици, стварајући 

нову основу и за Аустрију и за Угарску, односно аустроугарску политику. Аустрија је 

на попуштање да се германизацијом и централизацијом створи од Аустрије и Угарске 

једна јединствена држава са искључиво германском хегемонијом била приморана када 

је Метернихова реакционарна централистичка влада скршила Мађарску буну 1848/49, 

кад је Бахов систем најгорег угњетавања и најгорег апсолутизма био прекинут талијан-

                                                 
1
 Милорад Екмечић, Национални покрет у Босни и Херцеговини, у: Историја српског народа, 

VI–1, Београд 2000, 640; Опширније: Ђорђе Микић, Босански сабор 1910–1915, у: Култура и 

образовање – детерминанте друштвеног прогреса (достигнућа, домети, перспективе), 

Зборник радова са научног скупа (Бањалука, 3–4. децембар 2010), Филозофски факултет у 

Бањалуци, Научни скупови, књ. 11, Бањалука 2010, 103–121. 
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ским ратом и када она код куће заводи уставни режим и са Мађарима, по дуалис-

тичком споразуму, дели власт у Аустроугарској, нарочито над Словенима. 

Са дуализмом је ударена основа унутрашњој и спољној политици Аустроугар-

ске монархије која је трајала и у време окупације и завођења уставности у Босни и 

Херцеговини. Аустријско давање власти у Монархији Мађарима, подела власти изме-

ђу Немаца и Мађара на рачун Словена, није ишло безгранично и безусловно. Аустрија 

је знала да ту постави извесне границе, па су сва настојања Мађара да се потпуно 

отргну од савеза са њом била безуспешна. Она је ставила Мађаре у дилему: "или слу-

жити германској идеји или одрећи се тежње за независношћу". 

Аустроугарску политику уперену против Словена је после дуалистичког спо-

разума 1867. године потврђивао познати заједнички министар спољних послова Мађар 

Ђула Андраши. Сводећи ту политику на "потискивање Словена уза зид", он је после 

Берлинског конгреса, када је окупација Босне и Херцеговине била готова, изрекао 

познату истину: "Сад сам змији словенској стао на главу!". То је после анексије и 

уставности Босне и Херцеговине довољно показивао и положај свију Словена у Аус-

троугарској и њихова борба на свим линијама за равноправност. 

Са влашћу подељеном између Немаца и Мађара, Аустроугарска је, више Биз-

марковом вештином него својом способношћу, заузела Босну и Херцеговину политич-

ки и донекле пришла асимилацији њеног народа као најважнијој методи у даљњем 

продирању. Тенденција експанзивности осећала се и код Немаца и код Мађара. Нем-

цима су економски интереси налагали да се што више примакну Истоку, "да свој пут 

на исток што више прикрате". Код њих се одавно опажала тенденција да допру на 

Јадранско море, а Трст био главна тежња. И Мађари су, кад су добили своју самоупра-

ву и кад су се почели економски и политички развијати, опазили да су "затворени са 

свију страна другим народима, да живе у земљи, која не допире директно до мора", па 

су "увидјели да главни услов њиховог напретка лежи у допирању до мора". 

Пут и Немаца и Мађара на море ишао је преко јужнословенских земаља, а 

продирање се извршавало спорадичном и концентричном колонизацијом, која је била 

лагана и која је раздељивала густе народне масе. То етничко продирање најбоље и 

најлакше се опажало у процентуалном опадању становништва – Срба и Хрвата у 

Хрватској и "аутохтоног елемента" у Босни и Херцеговини. У методе аустријске 

политике првенствено спада стварање антагонизма међу народима и конфесијама, за-

вађање Хрвата и Срба, помагање мањини против већине, како би се она лакше 

савладала. Важан метод су обећања и давања ситних концесија: Мађарима којекаквих 

амблема, заставе, Босни и Херцеговини – играчку – Босанско краљевство, племство, за 

Хрвате удицу – тријализам, који је за Хрвате у Аустроугарској "најгоре прошао". 

"Основана на превласти Немаца и Мађара и уперена против Словена", 

дуалистичка монархија је "ставила погерманчење у своју мисију", у чије је име извр-

шила окупацију, анексију и држала их у нади да ће се "од тих земаља створити једна 

велика хрватска држава". Круљ је наглашавао да "нико више од Срба не би желео да 

Хрватска добије што више слободе, да постане слободна земља", али да он, "имајући у 

виду суштину аустроугарске политике, њену државну идеју – тријализма у хрватском 

смислу" – сматра да она "није ништа друго него једна утопија, показивање месеца у 

води". То је потврђивао ступањем Аустроугарске помоћу Хрвата на Балкан, тј. у Босну 

и Херцеговину, али се показало "да то није учињено у њихову корист, него против 

њих". Тиме је сада Аустроугарска пред собом имала Србе, у вези са којима су се пред 
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њеним амбицијама на Балкану отварала два пута: или са Србима, или против њих, од 

чега је зависила даљња политика, и српска и хрватска. 

Круљ је видео "да се главни циљ и садржај аустроугарске политике, њена 

државна идеја, њена политика у Босни и Херцеговини, сама од себе разјашњавала и 

стајала као отворена књига, из које се могло сасвим слободно читати", да 

аустроугарско 32-годишње управљање Босном и Херцеговином није значило ништа 

друго "него тјерање политике економског експлоатисања и политичко-националног 

угњетавања". По њему је сваки полицајац имао више власти и угледа него најуглед-

нији грађанин, сваки странац био је више заштићен и уживао већа права него домаћи 

човек, сваки културни и просветни, а посебно политички покрет се спречавао, затвара-

ле школе, оснивања друштава спречавала, људи за ситнице глобили, затварани и 

прогањани, а сељак, сматран робом, морао да ради за другог. Као земља са 90 одсто 

сељачког становништва, Босна и Херцеговина није привлачила бригу аустроугарских 

управљача да помогне овом најмногобројнијем сталежу, о којем се најмање водила 

брига, а који је највише експлоатисан. 

Разлог којим је Аустроугарска оправдала окупацију Босне и Херцеговине – 

аграрно питање – она не само да није решила него га је погоршала. Од тога социјалног 

и економског питања направила је политичко питање, којим је она "у политичке сврхе 

оперисала тако, да су тежаку аграрни односи били много тежи и несноснији, него за 

турске управе". Ни после уставности "није Аустро-Угарска показивала озбиљну вољу 

да оконча аграрно питање, ни у интересу државе ни народа, већ да се њиме 

експериментише, што је изазвало страх, да попут Андрашија на Берлинском конгресу, 

кад је услед несносних аграрних прилика добио мандат над Босном, сада нека друга 

сила каже, да у интересу културе и европског мира, заведе сређење аграрних односа!". 

Поред погрешака у вези са најбројнијим, сељачким сталежом у Босни и 

Херцеговини, Круљ је сматрао да је Аустроугарска грешила и у вези са шумским 

односима, шумским глобама, истеривањем са читлука и одузимањем крчевина. У вези 

са шумским односима и глобама, он је навео како је грађански доглавник говорио "да 

их је босанскохерцеговачка управа ублажила у односу на турске законе", напоме-

нувши да је то формално тачно, а да је суштински сасвим другачије, јер је Турска због 

рђаве управе и изгубила ове покрајине. Круљ је нагласио да су неколико деценија 

спровођене реформе у Турској и да нису спроведене, а да су издавани закони врло 

слабо и мањкаво примењивани. Те турске законе Аустроугарска је задржала, а није их 

модернизовала јер су јој одговарали. Исто је и са другим законима, нарочито аграр-

ним, који је за сељаке био неиздржив јер је служио аустроугарској управи да "тјера 

кметове са чифлука" и да их сведе на "просјачки штап". Све је то, по Круљу, била 

"страшна иронија задатка културне мисије који је Аустроугарска узела, да би ушла у 

Босну и Херцеговину". Налазио је он да је "још жалоснија чињеница аустроугарске 

управе одузимање крчевине сељацима, који су рађањима умножавали своје породице, 

које су деобом или неким другим начином, сиромашили, да се нису могли 

прехранити". Таквог сељака, који би искрчио комадић ерарног земљишта и посејао не-

што жита, обично би "затварали, глобили, и на крају пустили да то земљиште 

обрађује". Држава, уместо да иде на руку таквој сиротињи, да обрађене земље има 

више и да тиме добије више пореза, она сиротињу гони у беду, на некултуран начин 

јој руши ограде, уништава летину, обара куће подигнуте на искрченом земљишту. 

Према Круљу, правна држава се свугде бринула за своје држављане, нарочито 

сиромашне, да би могли живети и развијати се економски и културно, да се у култур-
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ном свету државе брину за своје тежаке и да их унутрашњом колонизацијом спасава 

да не падну на просјачки штап. У радничким земљама, када радници остану без зара-

де, држава брине и за њих. Круљ је навео пример како "некултурна Турска" даје босан-

ским мухаџерима (исељеницима) бесплатно земљиште, гради им куће, даје оруђе и 

марву, а "културна Аустро-Угарска" одузима сиромашним босанским сељацима "и 

онај комадичак земље, који га храни, руши му куће и уништава љетину", што је "чудна 

културна мисија, којом се просто потпомаже сеоба и осиромашење народа". За 32 

године окупације сељак се није подигао "ни за један ступањ". Због несређених 

аграрних односа и огромних терета, стање не само да се није нимало поправило већ се 

"стање сељаштва знатно погоршало", јер се рађањем множило. То је довело до сеобе 

становништва ван своје отаџбине, а у њу је досељаван страни колониста. 

И поред тога се аустроугарска управа у Босни и Херцеговини политички 

рекламирала и политички експериментисала пред Европом "како је брзо постигла у 

Босни резултате", оснивајући "са скупим новцем установе, које дају спољашњи изглед 

цивилизоване и културне државе, без обзира на економске интересе земље". Отварала 

су се купатила, градили хотели, приређивале трке и изложбе на рекламни начин. 

Аустроугарска управа у Босни и Херцеговини, носећи у себи "тип једне 

колонијалне управе" и "економског експлоатисања", запостављала је домаћи елемент у 

корист аустроугарских држављана. У покрајинама је њена управа била "још гора од 

обичне колонијалне политике других колонијалних држава" јер се није "ограничавала 

на економско искоришћавање земље, него на њу товарила терете у корист цијеле 

Монархије". Убирала је и од Босне и Херцеговине "ђумручки новац" за своје џепове 

како би у покрајинама градила стратешке железнице у корист Монархије. Те железни-

це нису грађене само босанскохерцеговачким новцем, већ је подмириван годишњи де-

фицит "од неких пола милиона круна". 

Било је разумевања да Монархија у пограничној земљи држи силан број 

жандара, али не и да их држи туђим новцем. То је било "недостојно једне велесиле" и 

било без права у земљи коју Аустроугарска "није задобила ратом, него ју је Европа 

уступила". 

Према Круљу, све што је Аустроугарска учинила у Босни и Херцеговини није 

чинила "у интересу самог народа, него више у својем интересу". У расправама у 

аустроугарским делегацијама могло се запазити, осим неколико часних изузетака, да 

се ни аустријски ни угарски чланови "нису залагали за Босну ради ње саме, него за 

своје интересе, њихову индустрију и њихове раднике у њој". 

У вези са овим Круљ је закључио следеће: ако би се овако наставило, пишући 

историју аустријске управе у Босни и Херцеговини историчар ће моћи рећи: "Аустро-

Угарска је култивисала земљу, али је упропастила један народ".
2
  

Круљ је сматрао да се чином од 5. октобра 1908, тј. прогласом Устава у Босни 

и Херцеговини, није њен положај према Аустроугарској променио, осим што је она 

променила свога суверена. Остајући према Аустроугарској у истом односу, Босна и 

Херцеговина је и после анексије и даље била подређена колонијална земља, са 

промењеним називом окупације у анексију. Са променом суверенства уследило је 

завођење "једне врсте уставности", или боље рећи "једне скучене самоуправе". 

Говорећи у Сабору приликом доношења Резолуције о Уставу – "о уставном 

статуту", Круљ је навео да устав није "поклон", јер у политици, нарочито 

                                                 
2
 Стенографски извјештај Сабора Босне и Херцеговине, XIV, 19. јул 1910, 11–16. 
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аустроугарској, нема поклона већ концесија, момената кад се дође у положај да се 

мора учинити уступак, јер онај "који има власт, не пушта је из шака и не поклања 

ништа". Тако је, каже Круљ, "уставни статут резултат борбе за уставна права која су се 

била у велико размахала". Он је тврдио, будући да је и промена суверенитета била 

закључена ствар, да је Аустроугарска употребила давање Устава као главни разлог за 

анексију, без које се није могао давати Устав једној провинцији под туђим 

суверенитетом, и да је то говорило, иако је "Устав врло мањкав", иако је ова "самоу-

права, само једна сјенка од праве самоуправе", да је Статут ипак "једно оружје у 

народним рукама". Јер, у дотадашњем двобоју народа са управом, он је био "голорук", 

а сада је "добио бар неко оружје, ма какво оно било". Наглашавао је да ће од 

способности домаћег рада зависити да ли ће се та саплитања заоштрити, да ће од 

способности зависити хоће ли се моћи савладати противник са много бољим оружјем, 

хоће ли се бар моћи одбити његови удари, хоће ли се моћи бранити. 

У завођењу неке врсте самоуправе у Сабору Круљ је видео могућност да се у 

њему рачуна "о државном економисању" кроз тзв. "буџетирање". Он сматра да је то у 

неку руку резултат 32-годишњег управљања и црна слика оног режима и политике 

којом се кроз то време управљало. Он је у Сабору видео "буџетирање као огледало, 

отисак старог доба", у којем су се јасно виделе све мане у управи, а видео се и правац 

и циљ политике која се до тада водила. Њему је економисање у буџету 1910. 

представљало такву дисхармонију између економске снаге народа и цифара које су се 

у њему налазиле, да су пружиле "неутешиву перспективу за будућност", јер се оне 

"које су стављене нису могле тако брзо мијењати и према економској снази народа 

дотеривати". Зато, и са буџетом и буџетирањем, Круљ је сматрао да ће "требати дугог 

и озбиљног рада да се буџет стави у онај облик, који одговара економским 

приликама". Сви приходи у буџету који нису теретили директно народ, представљали 

су врло незнатну цифру кад је Буријан 1903/04. дошао на чело управе и, због слабости 

са економисањем, завео систем штедње. Он и после уставности није имао услова за 

државно рационално економисање. Царински приходи за Босну и Херцеговину изно-

сили су 740.000 круна, а за Аустроугарску неколико милиона. Приходи од железница 

били су мали јер оне у Босни и Херцеговини нису грађене за економске циљеве већ за 

војне, са дефицитом од 470.000 круна, за које је Босна и Херцеговина, уместо 

Аустроугарске, морала да сноси пасиву од пола милиона круна. Пошта и телеграф, 

којима је Босна и Херцеговина давала 180.000 круна, као извори прихода нису били у 

државним већ у војним рукама. Босна и Херцеговина је била оптерећена зајмовима за 

изградњу стратешких железница од 170.000.000 круна. Покрајина је била оптерећена 

са 11 милиона круна за војску и индустрију. Њена индустрија је била у страним 

рукама, чији су власници уживали велике повластице. Велепоседи су плаћали сразмер-

но мале порезе, тако да је сав терет лежао на земљорадњи. За буџет је велико оптере-

ћење био и превелик број виших чиновника, двострука централна управа и многа 

непотребна путовања. Само пензије, 32 године после 1878, износиле су 1.700.000 

круна. Нусклађеност буџета са приликама у земљи нарочито су показивали владини 

одсеци здравства и пољопривреде. Услед мизерне економије, недостајао је сваки услов 

за здравствени рад: храна слаба, а станови, првенствено сељака, слаби.
3
 

Посланик Симо Ераковић, говорећи о буџету и полазећи од логике "да свако 

финансијско газдинство мора да има тачну и исправну основу", сматрао је да у Босни 

                                                 
3
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и Херцеговини ни буџетска подлога ни развитак управе нису ишли упоредо са 

"економским и културним развитком народа". Чиновништво је стварано "по мјери 

западноевропских држава" и није се водило рачуна о потребама земље, јер копирањем 

туђих узора се добило много чиновника и много нових и великих звања – барона. У 

односу на друге европске државе, које су задњих 30-ак година повисиле свој буџет за 

50 одсто, Босна и Херцеговина је била у томе повишењу рекорд, са повећањем од 350 

одсто, док је нпр. пољопривредна производња повећана за око 100 пута. 

Говорећи о колонијализму, Ераковићу је баш сам Устав "био најбољи доказ да 

ће од њега окупациони колонијализам бити као и до њега". Он је из самог Устава 

видео схватање аустријске и мађарске владе и њихових парламената и делегација "да 

је Босна и Херцеговина фактички једна колонија и земља, која мора служити као 

пијаца за производе из Монархије, а исто тако да мора служити као земља, у којој се 

има експортирати пролетаријат земљораднички и индустријски". Њему је слика 

економске политике босанскохерцеговачке управе показала "да је она потпуно 

одражавала унутрашњу државну политику и потпуно одговарала у свему њеном 

економском и културном програму". Он је увидео да је политика босанскохер-

цеговачке управе била "само рад на парче, рад без сврхе и циља и рад без икаква 

програма". Такав рад "довео је до трошења милиона без позитивног резултата". Пре 

решења аграрног питања стваране су пољопривредне станице, постављени економски 

учитељи, сељачки учитељи, гајили се племенити магарци и арапски коњи, а све то је 

говорило да је сав рад државне управе на подизању сељака био само такозвано 

"сипање луга у очи", јер 30-годишња "економска политика управе није истисла из 

употребе ни дрвене ралице". 

Као "кочићевац" и следбеник његове сељачке и аграрне политике, Ераковић је 

сматрао да је рад на подизању сељака требало почети решавањем кметовског питања 

за здраву основу "народној економији". По њему је друга етапа у решавању аграрног 

питања морало бити "обезбјеђење тежачког посједа", чиме би се "спријечило пролета-

ризовање у масама", а закони о наследству би спречили "комадање земље", које је 

"вукло за собом егзекутивно обрађивање". Права економска политика "тражила би 

довођење пореза на земљу у склад с другим порезима у земљи". То би, према Ерако-

вићу, омогућило сељаку "прелаз из натуралног господарства у господарство новчано, 

чиме би се пружила прилика вољеном сељаку да ради интензивније и боље, па да при-

купи неки мали капитал, који би уложио у своју земљу и лакше је онда обрађивао". 

Иза реформе пореза долазило би питање решења кредита, спасавање од 

зеленаштва, пољопривредна настава и, најзад, мелиорација у Херцеговини, где су, уз 

земљорадњу, задржана многа нерешена питања у сточарству, а највише би се 

решавала "питања испаше". 

У вези са односом државе према радиности, Ераковић је истакао да она према 

радиности није ништа радила, да је за трговину и занатство одређено 1910. године 

300.000 круна и да су се све гране дотирале и у напретку и у опадању. За радиности 

занатске, индустријске и трговачке постојале су две занатске школе, једна у Сарајеву, 

друга у Мостару, а обе су показивале слаб успех. При томе је управа колонизовала 

30.000 занатлија, а домаћи свет "ишао је на страну, што је карактеристичан знак 

колонијалне управе", коју је нарочито одликовала тарифна политика на железницама, 

која није олакшавана у извозу домаћих производа ни отежавана у увозу туђих. 

Железнице су углавном служиле аустроугарској оружаној сили и експлоатисању 

конзумне моћи домаћег народа и занемаривању економског и културног напретка 
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сељака. Иако је програм владе поставила једна стара цивилизована и просвећена 

Монархија, и то још хришћанска, Ераковић је на крају рекао да је садржај тога 

програма био "експлоатисање Босне и Херцеговине и искорјењивање народа до 

просјачког штапа, којег ће замјенити својим туђим елементом".
4
 

По посланику др Јанкијевићу, Хрвату, буџет Босне и Херцеговине за 1910. био 

је "жалостан у формалном и материјалном смислу": у формалности није одговарао 

најпримитивнијим потребама буџетирања, а у материјалном није пружао праву кон-

тролу. Буџет је са 13 милиона у 1881. порастао на 74 милиона у 1910. години. Напада-

јући тадашњи буџет, он се послужио критиком буџета бившег аустријског министра 

трговине Бернрајтера, који је једном рекао да се влада у буџету "слабо бринула за 

сељаштво".
5
 

Критикујући рад владе, муслимански посланик Шефкија еф. Глухић је рекао да 

се она "више трудила да оправда ранији окупациони систем, многим обећањима, него 

да уреди ново раздобље", да се при томе "стари систем није дао оправдати, јер је 

земља стално експлоатисана, народ био само објекат, а права мала и скучена" и да је "у 

уставном раздобљу од његовог почетка постојала борба народа са управом, због чега 

је и даље било потребно једно оружје за борбу". С друге стране су се стално борили 

аустријски и угарски парламенти, као нпр. око пословања Привилеговане аграрне 

банке за упражњено место високог финансијског чиновника. 

Наглашавајући да се "сав цивилизовани свијет осмјехнуо на Босански устав", 

Глухић је нагласио "да ће морати и домаћи у врло благој – најљепшој форми осудити 

тај устав, тај уставни штатут", истакавши да су на "само устајање да се нешто 

проговори и оправдано нешто потражи, одмах полузванични листови устали против и 

упозорили да говорници нису они који смију праштати, него они, који треба да 

слушају". Он је сматрао "да се сва обећања неће испунити, јер на основу дотадашњег 

стања неће престати експлоатисање Босне и Херцеговине", па зато "мора бити 

некултуран, мора бити аналфабета, мора се држати велико оружништво да се народ 

држи у покорности". По Глухићу, ова карактеристична колонијална политика код свих 

држава у њиховим колонијама, па ни аустроугарска у Босни, није давала народу култу-

ру већ "којекакве ђиђе". Јер, у промењеним економским и друштвеним приликама 

Босне и Херцеговине, из турске у аустроугарску окупацију, народ је дошао у сукоб са 

елементима који су од њега били много јачи, културнији и окретнији, па су домаће 

занатство и трговина, мало-помало, почели пропадати. Дошли су са аустроугарском 

окупацијом много већи терети модерне управе, па је народ био све сиромашнији и 

сиромашнији. Осим тога, у односу на турско време погоршали су се аграрни односи и 

пољопривреда. Влада је својим покушајима примене турских закона те законе погор-

шала. Док турски закони нису бранили да сељак намири своје најпретежније потребе 

"из мајке природе", дотле су "ублажени аустроугарски закони" то забрањивали. Обра-

дива земља је остала иста, а терети су постали већи. Гладни су постали и кмет и ага, а 

трпели и сељак и земљовласник. Глухић је сматрао да је сиромашење земље и ствара-

ње бескућника услед дизања кметова са чифлука, које је било засновано на закону, 

последица непоштовања тога закона. Тврдећи да је Турска донела законе само у 

корист кметова и да се аграрни односи нису поштовали због лоших економских 

прилика, он је нагласио да босанска влада "није никада по праву и правици решавала 

                                                 
4
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5
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те ствари, већ је увек гледала на своју корист и политику, а ако је хтела угњетавати 

аге, право је добио кмет, а ако је хтела кмета, право је добио ага". Влада је ради 

лакшег управљања створила "мржњу и раздор међу агама и кметовима", а истовремено 

са стварањем мржње међу појединим људима, она је то чинила и са појединим 

конфесијама, једне фаворизујући а друге запостављајући, као православне и 

муслимане у односу на католике. То је муслиманима дало повода да се селе у Турску, 

а није ништа учињено да се то спречи. Чак се чуло из новина да се три године после 

анексије може сваки муслиман слободно селити и своју имовину реализовати, а после 

тога не може добити ништа од имања. Повод исељавању није била верска осетљивост, 

већ сиромаштво до којег је дотерала неправедна управа.
6
 

Посланик Васиљ Грђић је сматрао да је буџет повећаван мимо сразмера са 

економским стањем народа који је сиромашио. Буџет је у већини трошен на непродук-

тивне ствари, војску и полицију, а у мањој мери на народну просвету, народну прив-

реду и народну културу. И Грђић је, на основу буџета, сматрао Босну и Херцеговину 

колонијом Аустроугарске монархије. По њему су влада и управа кроз 30-ак година 

бринуле једино да се "сачува предност", да се "сачува господарство Аустро-Угарске 

Монархије", а не да се "подигне народ", његова "цивилизација и култура", за које јој је 

дат "европски мандат". Он је сматрао да и оно што се "радило није се радило од 

темеља већ се радило одозго и наопако". Навео је као примере изградњу Илиџе, Јајца и 

давање за Земаљски музеј 2,5 милиона круна, док је у земљи одржавано само 300 

основних школа. У вези са свом наопакошћу рада, Грђић је нагласио: "Са темеља се 

градило оно што је било у интересу Беча и Пеште, а не Босне и Херцеговине. А одозго 

се решавало нерешено аграрно питање, које је било повод окупацији Босне и 

Херцеговине и трошење за просвјету око 4,500.000 круна".
7
 

Говорећи о надама и разочарењима у Устав и Сабор, Милан Сршкић је 

нагласио да је "цијели народ полагао велике наде у нову еру првог уставног живота и 

грађанску слободу", а да се нада "претворила у неочекивано разочарење када је устав 

проглашен". Наводећи да устав "није ни приближно испунио оне оправдане захтјеве 

цијелог народа", Сршкић је тражио да Сабор буде "без разлике партијске боје 

једнодушан да крњи устав добије достојно становиште". То је образлагао тиме што је 

"устав рађен у доба унутрашњих и међународних неприлика", кад су се "над земљом 

навлачили црни облаци најстрашнијих искушења", када је "државни режим тражио 

вјештачко стварање велеиздајничких афера", када је "државна власт мислила да је 

народ немиран и бунтован, способан да руши и обара, и да није могла да мисли да у 

народу има елемената способних за стваралачки рад". Мислећи политички, Сршкић је 

истакао "да у наведеним предрасудама, властодршци нису могли да дају други устав, 

јер су стрепели да не дају народу у руке један инструмент народног суверенитета, који 

имају други народи у Монархији". Овим погрешним предрасудама у вези са доделом 

"грађанских слобода и уставних права народу", Сршкић каже да су се опирали "задњи 

крњи остаци апсолутистичког бирократског режима који се бојао да народ не заузме 

удела и учешћа у управи, и трубио urbi et urbi, да народ није дорастао за политичка 

права". 

Нетачност ових погрешних предрасуда о односу народа према Уставу, Сршкић 

је побијао "народним достојанством на изборима и савлађивањем свих страсти 

                                                 
6
 Стенографски извјештај Сабора Босне и Херцеговине, XV, 21. јул 1910, 5–9 

7
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партијских разлика". По њему се са "скраћивањем давања народу потпуне дозе 

политичких права, мешао јак обзир према прохтјевима обију влада монархије", које су 

"и даље осигуравале интегрална права у покрајинама, тако да се у њима делило 

суверено право не онако како је у свим уставним државама обичај између монарха и 

народа, него између монарха, двеју влада и народа". У вези са "осакаћивањем устава", 

Сршкић је навео мишљење "једног савременог научника", који је говорио да је "с 

једном руком право дато, а у исто доба му је објема рукама одузето!". 

Без обзира "колико је устав ограничавао дјелокруг Сабора, ограничавао гра-

ђанске слободе и колики су делатници постали проглашењем Устава", Сршкић је 

сматрао "да је била пријека потреба да се народу донесе успјех у Сабору, ублаже 

тегобе и искористе ове грађанске слободе устава". При томе је истакао да се "не смије 

не заузети становиште према овом ограничавању права, прије него се ступи у 

позитивни рад, јер посланици нису имали уставотворне иницијативе". Сва права 

посланика била су у адресама и резолуцијама, којим су та права била ограничена. С 

обзиром на то да је проглашењем анексије и устава Босне и Херцеговине царска круна 

над њом протегла потпуно своја суверена права и покрајина ступила у тешњи држав-

ноправни однос према Монархији, требало је да Закон из 1880. остане неодржив. Он је 

задржан јер је утврђивао "право обију влада у стварању правца и начела управе у 

покрајинама" и "придруживао и једној и другој влади један дио суверених права, која 

је иначе вршио монарх с народом". Тако је овим Законом ограничен "онај дио сувере-

них монархових права, која је у уставним државама вршио само монарх". 

Поред ограничења монарха, овим Законом је "утврђена над босанско-херцего-

вачком управом несносна и тијесна куратела". По Сршкићу је то најбоље "изражавао 

онај дио Устава, по којем је свака законска основа морала најприје да иде на одобрење 

обију влада, а неке законске основе и на претходно одобрење". Не слажући се са тим, 

Сршкић је наглашавао "да на свијету није било нигдје да законске основе морају 

пријећи пет санкција, ако се хоће да ступе на снагу" и да "није било зајемчено да и 

једна и друга влада, приликом санкције партијске и политичке струје не дају санкције 

закона потребних народу". На овај начин, док је год био на снази овакав закон, 

Сршкић је сматрао да "није могло бити ни говора о потпуној одговорности босанско-

херцеговачке владе". 

Као и Закон из 1880, тако је и Закон од 20. децембра 1879. стављао Босну и 

Херцеговину у подређен, нарочито економски подређен положај према Монархији, с 

којом је била део заједничког царинског подручја. Овим Законом је, према Сршкићу, 

морала Босна и Херцеговина Монархији да плати годишње преко један милион круна, 

јер су њени приходи од ђумрука (царина) остајали у Монархији. То је спречавало 

подизање народа у Босни и Херцеговини у политичком, културном, економском и 

социјалном погледу, а био је порески преоптерећен.
8
 

Задржавање окупационих закона у уставном раздобљу, према посланику 

Хрватске народне заједнице Николи Мандићу, дало је у уставном раздобљу још веће 

тешкоће, више ограничавало народне слободе и народна уставна права, тако да су 

народ, власт и министарство претрпели copitis deminutin. Он није имао ништа против 

Закона од 20. децембра 1879. о царинском савезу са обе половине Монархије, када би 

се дало заступничко начело праведности, а не "минималан аверзум од 600.000 форин-

ти у злату, које се није више добијало", а "само приходи од кафе од око 60.000 бала 
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доносили су три милиона круна ђумрука. Тако је, према Мандићу, "заслужено зарађе-

ни новац трошила аустро-угарска бирократија за стерилну државну рекламу Калајевог 

система а не за народни привредни и културни напредак". Тешку неправду је 

"изражавала чињеница да је на индиректне порезе – шећер, ракију, пиво – ишло то што 

је на њих ишло преко четвртине буџета", што је Босну и Херцеговину "чинило 

колонијом обје половине Монархије". Обе су оне на основу Наредбе од 30. јуна 1880. 

имале право да се шире над свим деоничарским и  осигуравајућим друштвима, али не 

и на она у Монархији чија су друштва била експлоататорска. У уговору од 20. 

децембра 1907, којим су уређене прилике трговачко-прометних веза обе половине 

Монархије и Босне и Херцеговине, у 20 чланова се говорило о експорту марве између 

обеју држава, али не и о статутарском реципроцитету привредних односа између обеју 

половина и Босне и Херцеговине. Али то није никада извршено, па покрајине нису 

могле извозити стоку, или су то чиниле врло ретко на тржиште Угарске, а у аустријску 

половину са великим проблемом. Он је у Сабору показао статистику извоза свиња из 

1894. и 1908, која је говорила да је прве године извезено 360.000 а друге само 10.000 

круна, што је доносило финансијски губитак од 17 милиона. За Закон од 22. децембра 

1880, који је остао и у уставним уредбама, Мандић је рекао да је "четвереструко газио 

Босну и Херцеговину". На основу свега овога, он је у Сабору апеловао "на осјећаје 

правде парламената у Бечу и Пешти", полазећи од тога што у њима те 1910. 

"анексиона законска основа није била озакоњена!". Мандић је сликовито навео да су 

покрајине Босанским уставом "стављене стрмоглавце и одузети им сви критеријуми 

једног устава, да су падале под најмању сеоску општину и нису могле се ни најмање 

аутономијом подичити!". Апеловао је обама централним парламентима да у 

легислативним расправама законских основа из Босанског устава потпуно елиминишу 

или ограниче Закон из 1880. године, како не би било препрека за напредак Босне и 

Херцеговине. 

Мандић је узрок називања Босанског устава "крњим уставом" видео у "уну-

трашњој структури Монархије, чије су се двије централне владе зближиле у вјечитим 

трзавицама и кризама", а у Босни и Херцеговини "укрштале и прале несносним 

посљедицама дуализма". Због тога је Мандић, као хрватски либерал, заснивао успешан 

рад у Сабору и на санирању јавних прилика на принципу "народног јединства између 

Срба и Хрвата, који се могао постићи само културним и привредним развитком обају 

народа, који су једни по крви и једни по језику, а разни по имену".
9
 

Посланик Оскар пл. Сомођи, Хрват, говорио је да Босански устав није устав 

када Беч и Пешта могу запретити чисто уставним законима, као што је случај са 

пензионим законом за чиновнике. Негирајући тврдње у делегацијама да Босна није 

колонија, он је своје ставове потврђивао тиме што она није била заступљена баш у тим 

делегацијама, у којима су биле заступљене све друге покрајине у Монархији. 

Према Сомођијевим речима министар Билински је правдао изостанак Босне и 

Херцеговине из делегација државноправним разлозима, јер би се за то морала проме-

нити "бар два до три устава". Он је сматрао да се, за тада, питање уласка Босне и 

Херцеговине у делегације могло решити тако што би Босански сабор изаслао своје 

посланике у аустријске и угарске делегације као потпуно равноправне чланове, чиме 
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се не би "прејудицирало дефинитивно ријешење државно-правног питања Босне и 

Херцеговине".
10

 

Како Босна и Херцеговина и после завођења уставности није била државоправ-

но уређена и није имала никакво држављанство, хрватски посланик Јозо Сунарић ју је 

сматрао и даље колонијом Аустроугарске монархије, позивајући притом на универзи-

тетског професора на катедри Правног факултета у Бечу др Фридриха Тезнера.
11

 

Мисаони парламентарац и писац др Никола Стојановић је у задржавању Зако-

на из 1880. видео то да су обе владе, и аустријска и угарска, "показале само своју 

неспособност и ништа више". Наводећи да у раздобљу окупације Босне и Херцеговине 

"није могло бити једнаког права са другим покрајинама Монархије, јер је она била под 

турским суверенитетом", он је сматрао да сада, када је аустроугарски суверенитет 

проширен и на покрајине, "више није било разлога за различито право њих у односу на 

друге покрајине Монархије". Он је био тада за "одржавање дотадашње хисторијске 

познате индивидуалности Босне и Херцеговине" док се не постигне самоопредељење, 

па да се тада "дебатује о њеној даљој будућности". Критикивао је Калаја "што је у 

Босни и Херцеговини иницирао систем коме је главно било спољашност, а стварна 

садржина ништа". Он је видео да је Калајево дело у Босни и Херцеговини "зидано без 

темеља народног благостања", да су те спољашње зграде "требало да покажу свијету 

како је Босна и Херцеговина лијепа". Тврдећи да је "отац овога система Калај био 

организатор", а да је "Босна и Херцеговина требало да има превасходно реформатора, 

па тек онда организатора", Стојановић је истицао да се за реформом "осјећала потреба 

на сваком кораку, означеном једном пирамидалном политиком, управо једном рефор-

мном политиком". Уместо тога, управа у Босни и Херцеговини стално је стајала на 

становишту продужења Калајевог режима, а уколико и није, није се усуђивала да од-

ступи од принципа његовог система, а и када би управа одступила, говорила је "да је 

одступила од старог система" и "да подржава Калајев систем", што је "нарочито код 

Срба будило непријатно расположење, за које су се у своје време имале речи, споме-

нуло се, не повратило се!". 

Стојановић је сматрао да је "признање у Сабору, и на једној и на другој 

страни" да се "гријешило", могло да буде "први корак поправљању", али уместо тога 

обе стране упутиле су се у старе погрешке: "влада вјечитим истицањем да подржава 

стари систем, да је Устав само једна форма, у коју ће се обући стари режим, а 

посланици тиме што је код њих прошлост играла велику улогу". Он је држао да "један 

народ, који је хтио да напредује и да држи корак са другим европским народом", 

морао да "изоставља прошлост". Ту велику улогу спречавала је управа својим 

принципима "подијели па владај" и "стварно незнање", у којем су "посматрана 

извјесна питања" која су "свима била заједничка, а специфично националног или 

социјално вјерског гледишта". 

Гледајући "кроз наочале", Стојановићу је било "смјешно" питање изградње же-

лезнице Бугојно–Аржано, регулисање Саве или исушивање неког блата. Њему је "рад 

и вриједност појединаца било важније од његовог политичког или вјерског освједо-

чења". Он у Босни и Херцеговини "није видио специјалне интересе за поједине вјере, 

већ интересе по сталежима и покрајинама". По њему се морало "у првом реду да ство-

ри међусобна заједница интереса, која ће морати да створи заједницу патриотизма из-

                                                 
10

 Стенографски извјештај Сабора Босне и Херцеговине, VIII, 28. јануар 1914, 46–47. 
11

 Стенографски извјештај Сабора Босне и Херцеговине, V, 23. јун 1910, 14. 
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међу свих". Сматрао је "истицање у двадесетом вијеку појединих, нарочито вјерских 

питања као главну лозинку врло опасним, а нарочито код елемената, који су слаби у 

отпору" – "Због тога су се муслимани, код којих је вјерска осјетљивост развијена до 

краја, све више селили у Турску". Стојановићу је "чување своје вјере и поштовање ту-

ђе био знак културе, а претјеривање у вјерским осјећањима као и у националним, ус-

љед опште слабости према другима", било је због тога што је Босна и Херцеговина 

третирана увек као "разбојиште разних вјерских струја и разбојиште између Истока и 

Запада". 

Сматрао је да циљ њих посланика и њихове владе "треба да буде да се од њих 

створи тврђава културе и слободе, заснована на вјерској равноправности, да се створи 

слобода грађана, која ће створити слободну, јаку и културну државу". То је сматрао 

"првим и најближим задатком", а истицање "неког даљег циља значило би потиски-

вање овога". Њему је наглашавање "историјско-државног права имало мање смисла", 

јер "историјска права вриједе толико, колико човјек снаге има", а она се "није могла 

добити ако се држи подијељеност". У вези са тим је наглашавао да су само "просвјеће-

ни умови једног народа могли имати шире концепције, велику идеју, које се не могу и 

не требају да уносе у народ прије него дође вријеме". За тада су "сви морали у првом 

реду радити на утврђивању и проширивању тадашње уставне аутономије која је у 

неколико постојала", а касније да се "слободни грађани слободне Босне и Херцеговине 

изразе да ли желе постати чланови које веће државе или веће скупине". Он је то звао 

"реална политика". Сматрао је непотребним "покушавати и тражити други пут од 

једног пута који је утрла борба представника аутономије Босне и Херцеговине" и да је 

"ићи другим путем значило превидјети особите своје принципе због сусрета Истока и 

Запада". 

При томе је за Стојановића најсигурнија "била еволуција, јер се њоме није 

уносила пометња у велико југословенско питање, него уводио један нови фактор, који 

је знао сам у себи савладати различите струје, савладати јаке вјерске и националне 

осјећаје за интересе уједињене". 

Убрајао је у задатке: чување историјско-политичке индивидуалности тадашње 

аутономије, одржавање културне заједнице са осталим Србима и Југословенима и 

суделовање у стварању и развоју одлика српске и југословенске културе. 

Полазећи од тога да су на том путу велеиздајнички процеси и анексиона криза 

показали да се "Срби не дају омести, да се могао према времену мењати метод, али 

циљ никако", он је сматрао да на путу "према циљу – потпуна аутономија Босне и 

Херцеговине – чека пуно труда, услед конзервативности и моралности народног 

елемента" и да је на том путу било "најпотребније – подизање народа, сељака, 

грађана". Држао је да ће "потпуна аутономија Босне и Херцеговине бити корисна за 

оне који желе федерацију држава у Аустро-Угарској, јер она значи почетак ове 

федерације и за оне који желе тријализам, јер је она значила његов зачетак." За 

тадашњу аутономију је говорио да се једва могла назвати "именом аутономије". У 

разлоге који би морали Аустроугарску да натерају да дȃ Босни и Херцеговини 

"истинску аутономију – чување историјске и политичке индивидуалности", Стојано-

вић је видео њену "мирољубиву спољну политику а не освајачког карактера, која се 

изричито противила народној вољи". При томе је "босанска влада требало да буде 

извршилац жеља и захтјева", а не да "због постојећих законских ограничења" њен 

назив "влада" буде једна "иронија". При томе је полазио од тога што је влада била 

"филијала" или "прокуриста" двеју "фирма", које су "готово постављане једна од 
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друге" и "подређене законски четири до пет разних инстанци". Полазећи од поделе 

француског социјалисте Гарта социјалних закона на три принципа, Стојановић је 

сматрао "да се ови закони не би могли нигдје згодније примјенити до у Босни и 

Херцеговини, посебно принцип имитације једног управног система који је владао у 

Аустро-Угарској", јер је "Босна и Херцеговина имала народ који је био навикао да 

живи у вјечитој, понекад тихој, понекад отвореној опозицији и вечитој борби са 

владајућим системом". 

Стојановић је, држећи да је хабзбуршка династија "била позната по врлини 

адаптације и прилагођавања земљама и народима с разним обичајима", сматрао да су у 

Босни и Херцеговини "компромис између владе и народа спречавале аустријска и 

угарска влада, које нису имале способност асимилације сем у својим земљама". Он је 

истицао да је "периодично помрачење правде у односима Босне и Херцеговине са 

Аустро-Угарском морало да повуче и периодично неповјерење с једне стране владара 

у добру вољу народа, а с друге стране народа у снагу и добру вољу круне". Неугодност 

овога стања он је видео у томе "што у једном народу који је васпитан у апсолутизму, 

који је држао много до монархијског система, којем су између њега и владара 

стављене двије владе, о чему се требало размислити, босанско-херцеговачка влада није 

имала никакве директне одговорности ни на једној ни на другој страни, па је усљед 

тога била једна врста посредника између народа и одлучујућих фактора аустријске и 

угарске владе". И поред тога, посланици Босанског сабора били су приморани да 

приликом дебате о буџету, пред владом кажу своје жеље и захтеве, како би их она 

касније подупирала својим резултатима. У свему овоме посланици су желели да 

"њихова отаџбина буде модерна економски и културно напредна држава, а не оно што 

је била ꞌнека војна Крајинаꞌ." Због потребе мирног развитка били су против "сваке 

авантуристичке политике", због одржавања сопствене расе били су "противници 

германизације", ради очувања економског напретка били су "противници дотадашње 

експлоатације слабијих од јачих", који су слабијим везали руке. По њему, аустријски 

управници "нису запазили наступ неколико промена у политици и у јавном животу 

код свих европских народа" и да се на све стране политика водила на други начин, те 

како би у Монархији морали да уведу и друге политичке методе. 

Говорећи да се у развијеној јавности "није нигдје трпјела трулост", Стојановић 

је истакао да се "освајање народних срца" вршило много лакше и много успешније 

"добром унутрашњом управом него разним титулама и корупцијом". Сматрао је да 

више "није нигдје ниједна држава ꞌопасана кинеским зидомꞌ," да нису могли "у јавност 

допријети јауци народа", и да је за њихов излазак за изазиваче постајао врло опасан, не 

само "пред хуманим, него и пред финанцијалним свијетом". 

Надајући се да ће демократске Аустрија и Угарска, које су биле "на путу 

демократизма", моћи боље "разумјети своје рођене интересе", Стојановић је апеловао 

"на њихову хуманост иако она у политици врло ријетко игра неку улогу", полазећи од 

тога да су њихов интерес и добро да схвате да "Босни и Херцеговини пруже 

могућност, да се самостално културно и економски развије, на који начин, она може да 

импонује, а њихова индустрија има већи и сигурнији број потрошача". Апеловао је 

захтевима аустријској и угарској влади да се влади у Сарајеву оставе по могућности 

слободне руке, да она заиста постане босанскохерцеговачка влада, како јој и наслов 

гласи. С друге стране, босанска влада би "требало у првом реду да пази на то, да народ 

наш дође у што боље економско и културно стање", да више него до тада "пази на 

финанцијску поларизацију" него на "политичку тиранију". 
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Полазећи од питања да ли се "озбиљно желио улазак Босне и Херцеговине у 

Европу", Стојановић је наглашавао да су сви босански закони и институције морали да 

"добију вид модерности и једнообразности", да одговарају "духу модерног свијета, а 

не застарјелим погледима сталешке укочености и вјерске несношљивости". У првом 

реду је морала "заштита радног народа" бити "подлога", јер је једино тако могла 

отаџбина бити "радна и напредна". Једино је влада која би пошла тим путем могла 

стећи "потпуно повјерење". 

Признавао је Стојановић да је "тадашње уставно стање Босне и Херцеговине 

било нешто боље него претходно апсолутистичко, иако су остали исти основни прин-

ципи управе". Без њихове примене тешко би се развило "право и искрено повјерење 

према влади", које је било "први услов напретка у свакој земљи". Међусобно поверење 

би се поправило кад би влада "промијенила основне принципе управе" и када се реч 

"владиновац не би сматрала као увреда части". При томе је у управу требало укључити 

што више домаћих људи, којих је било мало у политичкој структури. 

Иако је држао да је Босна и Херцеговина имала према своме географском 

положају "довољно политичке и културне важности", Стојановић је сматрао да би ту 

њену улогу требало "схватити много озбиљније него је схваћена до тада". Наступао је 

заповеднички према "свим синовима Босне и Херцеговине без разлике вјере" да 

"искорјењују међусобно неповјерење, да се ослободе маловарошких погледа и празних 

теорија, да схвате народ и потребе да он жели мјесто празних ријечи и практичне 

успјехе и умјесто декламације о љубави реалног рада за своје интересе". 

Стојановић је за посланике, народне заступнике, говорио да би "морали бити 

израз народне воље, а влада извршилац народних заступника". Иако је "дјелокруг по-

сланика био мали", он је сматрао да је "њихов задатак велик". Морали су да свој народ 

из "оријенталне засуканости" уведу у "просвјећену Европу", да своју владу учине "у 

првом реду владом", па тек онда модерном "парламентарном владом". У том циљу је 

првенствено требало склонити "просто немогуће" законе из 1879. и 1880. који су били 

"прва и задња тачка" закопчавања пута који је осигуравао "географски положај и даро-

витост земље". 

И поред огромних тешкоћа народа на путу просперита, Стојановић је тврдо 

веровао у успех, верујући у "снагу своје расе и способност свога народа". Био је 

чврсто убеђен и у њихов будући заједнички рад, полазећи од таквог првог манифес-

товања приликом стварања "Прве резолуције" на почетку заседања Сабора. Сматрао је 

да није било "сталешких нити вјерских питања" која су могла бити преча од 

"патриотских интереса". Од владе је захтевао само једно: да не омета рад посланика, 

да има један и једини обзир према Босни и Херцеговини, да штеди и развија народну 

снагу у економском и културном погледу. 

У расправи о буџету 1910, пошавши од тога да влада не сноси никакву 

одговорност за прошлост, да је њена одговорност према уставу минимална, да гласање 

о буџету у целини и о појединостима не значи поверење или неповерење већ гласање о 

државним потребама и да је половина буџета већ била потрошена, Стојановић је дао 

свој глас за предлог буџетског одбора.
12

 

Хвватски посланик Ђуро Џамоња је у говору о буџету, полазећи од подлоге и 

речи Васиља Грђића да "буџетско право одобравања и неодобравања буџета је 

несумљиво једно од највећих права народа, једно веома моћно оружје у рукама народа 

                                                 
12

 Стенографски извјештај Сабора Босне и Херцеговине, V, 23. јун 1910, 22–37. 
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и парламента против егзекутивне власти, против владе", био за његово одбијање. Сам 

је сматрао да "ово оружје и ово право народа и парламента другачије је од других", јер 

они имају "уз ово право још доста великих права и згода". 

У вези са уставним и предуставним раздобљем, Џамоња је рекао да је Босна и 

Херцеговина и даље "остала потпуно у зависном положају од Аустро-Угарске", и у 

положају као и онда "када су је окупирале, и почеле израбљивати". У односу на Босну 

и Херцеговину после Устава, друге покрајине Аустрије "имале су много бољи 

конституционални живот, имале су своје покрајинске саборе са много развијенијим 

правом, имале су царевинско вијеће и делегације и све џаба". По њему је Далмација 

под Аустријом "мало помакла од онога доба када је њом управљала Француска". 

Слично је било и са Словенијом, која није могла да за своју земљу извојује ни универ-

зитет, а у Чешкој се сам народ "дигао својом силом и енергијом, а снагом духа подигао 

до лијепог културног ступња", док су их "вериге закона аустријског империјализма и 

апсолутизма спријечавале да се развију као конституционална држава". 

Имајући све ово у виду, затим ситуације у Галицији и Буковини, као и 

поступке Аустрије и њене управе према покрајинама, Џамоња је био уверен да она "са 

овом новом колонијом неће дуго управљати, јер је дала овако узане и тако жалосне 

слободштине". Још горе му је изгледало у другој половини Монархије, у Угарској, под 

којом је у Хрватској владао двадесетогодишњи Куенов режим – "окрутни апсолу-

тизам". Угарска је угњетавала Хрвате, Србе и Словаке, а Румуне "гњечила и наметала 

им свој језик и осећај мађарске народности". 

Аустрија и Угарска су у Босни и Херцеговини током 32-годишње владавине 

"поступале неограничено и империјалистички". Босна и Херцеговина није бирала 

заједничког министра који је њом управљао, нити је на њега имала било каквог 

утицаја, нити је његова управа зависила о вољи делегација, а Закон за буџет каже: 

"Буџет за Босну и Херцеговину поднаша се делегацијама, али ако га делегације не 

приме нема никаквих последица", а таман такво право су имали и посланици. Како би 

"Аустрија и Мађарска изабрале, сада кошутовску странку, сада хришћанске социјали-

сте, сада ове, сада оне странке и министре, тако је морало да буде по вољи Босни и 

Херцеговини". 

Негодујући против колонијалног статуса Босне и Херцеговине, Џамоња је 

истицао да се Хабзбуршка монархија побринула да је "бране босанско-херцеговачки 

синови, војници, за чију војничку ставку у буџету, нити је кога питала нити је коме 

образлагала, а жељезнице градиле, не у корист Босне и Херцеговине, већ Аустрије и 

Угарске или Монархије, док је од царине Босна и Херцеговина добијала око 200.000 

круна, а заједнички органи 5,000.000 круна, и још викали ꞌМи вас уздржајемоꞌ." 

У погледу односа са управом, Џамоња се "чудио, како смо мирни и благи", 

наводећи како су "стране новине писале да смо потпуни парламентарци" и да су се 

многи "чудили како можемо мировати". У милионима примера "окупационог 

апсолутизма" Џамоња је посебно истакао "спријечавање националног покрета и 

прављење безбојним чељади", као и то да је барон Бенко држао своје "либералне 

говоре", а од шпијуна је знао "сваку изговорену ријеч у друштву".
13

 

 

 

                                                 
13

 Стенографски извјештај Сабора Босне и Херцеговине, XIV, 19. јул 1910, 4. 
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Djordje Mikic 

 

Criticism of the Bosnian Constitution in the Bosnian Parliament in 1910 

 

Summary 

  

In the Bosnian Parliament, even before introducing the constitutionality of Bosnia 

and Herzegovina, the Serbian representatives most strongly and powerfully opposed to the 

Austro-Hungarian conquering and colonial policy. Although both the Constitution and the 

Parliament had obvious drawbacks, still they ”gave some relief in the country” and caused 

“increased political activity” within political Serbs, part of member representatives, Serbs, 

Muslims and Croats. In doing so, the Serbian representatives accepted the constitution and 

parliament “as a basis for better future and the awakening of hope which is believed to be 

achieved in a better future”. In stirred souls, preparation of the Constitution and establish-

ment of the Parliament, opened ways to all those who appeared in the field of national strug-

gles and creation of “youth ideals”. Thus, the Serbian political representatives and members 

of the parliament considered the Parliament to be “pathfinder of people’s educational and 

economic progress”. The first parliamentary session in 1910 represented significant and im-

portant milestone in the political development for Bosnia and Herzegovina. Since then it 

ceased to consider itself to be only the object of struggle against various political ideas and 

interests and gradually entered the role of the subject. 

Although the parliament according to the constitution had limited scope of work, its 

representatives struggled to decide on at least one part of its activities. According to the 

shorthand notes of the Parliament, in the first parliamentary session they expressed views of 

their national parties of the Austro-Hungary. If the work of Parliament would develop in 

such way, it seemed that further modification of the Bosnia and Herzegovina “Statute” 

would be needed. The fifth session was significant and characteristic among these parliamen-

tary sessions, when after comprehensive discussion about the relationship of Bosnia and 

Herzegovina and Austro-Hungary, the resolution was passed unanimously. Representatives 

struggled to improve its work in it, with the limited legislative role of the Parliament, in or-

der to improve the political and economic situation of the provinces. The resolution with the 

limited form unanimously stated that “the Constitution did not provide sufficient basis for a 

fruitful and useful work”. 
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МУСЛИМАНИ СРПСКИ НАЦИОНАЛИСТИ 1918–1945 
– либерални југословенски и четнички идеолози – 

 

 

Апстракт: У чланку се анализира идеолошко, вјерско-национално и 

политичко ангажовање Срба муслиманске вјере ("националних муслимана"), с 

посебним акцентом на активности њиховог идеолога Мустафе Мулалића, који је 

досљедно испољавао свој либерализам и југословенство, борећи се притом против 

клерикалног панисламизма, политичког босанског Спахиног аутономизма и против 

великохрватског национализма, нарочито у Народној скупштини као посланик, a 

током рата као припадник четничких антинацистичких формација Драгољуба Драже 

Михаиловића. 

 

Кључне ријечи: Срби муслиманске вјере, либерали, југословенство, хрватство, 

Мустафа Мулалић, Мехмед Спахо, Милан Стојадиновић, четници-равногорци, 

Драгољуб Михаиловић. 

 

 

Уводне напомене 

 

 О муслиманима српског националног осјећаја и сљедбеницима равногорског 

покрета Драгољуба Драже Михаиловића у српској историографији писано је само у 

фрагментима, у оквиру радова шире равногорске проблематике. Засебан чланак под 

називом "Муслимани у четницима у Другом светском рату" урадио је специјалиста за 

равногорски четнички покрет др Коста Николић. На нивоу раритета су књиге и чланци 

о Србима исламске вјере, либералима и антиклерикалцима, који су се у време Другог 

свјетског рата углавном и опредјељивали за учешће у јединицама Југословенске војске 

у Отаџбини као "национални муслимани". Аутор овог чланка недавно је објавио рад 

под насловом "Мустафа Мулалић Србин исламске вјере – либерал антиклерикалац и 

четнички идеолог".
1
 Први пут у историји српске и југословенске историјске и шире 

друштвене науке у Београду je 2012. одржан научни скуп о Србима исламске 

вјероисповијести. Књижевно-лингвистички, историографски и политиколошки радови 

са тог скупа објављени су у зборнику "О Србима муслиманске вјере" (Београд 2012), 

који је приредио др Момчило Суботић. У том зборнику објавио сам чланак 

"Либерализам и југославенски (српски) национализам Мустафе Мулалића 1929–1941".  

Код израде овог чланка користио сам литературу и изворе Универзитетске и Народне 

библиотеке из Београда, Архива Југославије и нарочито, за период рата, 

документацију Војног архива у Београду ("Четничка архива"). 

*** 

                                                 
1
 Српска слободарска мисао, бр. 1–6, јануар–децембар 2012,  стр. 34–56. 
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Српски народни коријен код муслимана почео се агресивно уништавати 

послије хабзбуршке окупације Босне и Херцеговине 1878. године, настојањима Б. 

Калаја са пројектом бошњачке нације и аустријско-ватиканског прозелите и кроато-

фила – надбискупа сарајевског Јосипа Штадлера. У Краљевини Србији муслимани 

Словени су углавном били српског рода и српског националног опредјељења. Прије 

Првог свјетског рата београдски муслимани су углавном исказивали своје Српство и 

оданост Краљевини Србији. Најбољи примјер је "Србин Мухамедове вјере" (тако је 

сам себе вјерски и национално опредјељивао) Сулејман-ефендија Фалаџић, "имам 

краљевско-српске џамије" у Београду. У част Српства спјевао је 14. (26) јуна 1893. 

године пјесму "У славу тристогодишњице Ивана Гундулића", која је написана ћири-

лицом и с језичким фрагментима далматинске икавице: 

И пророк Мухамед и Исус Пегамбер – 

Богом су послали св'јету за пастире... 

Гундулић нам славни – први даде хабер: 

Да се Српство грли – било које вире. 

Па јел'му се за то иштетила вјера, 

Кад нам браству дивна остави примјера? 

Или му је црква што на сметњи била, 

Кад с именом звао свог народа мила? 

Не!, ниједно, роде, благо не потурај 

Свак уз своју веру – српско име чувај! – 

Сви да с'поклонимо тој божјој наредби... 

А ту, Дубровниче, прва хвала теби!
2
 

Србин исламске вјере Сулејман Фалаџић исказивао је, дакле, за оно вријеме 

уобичајен став о Српству и Србима трију вјера, очекујући да ће они живјети у вјер-

ском складу, хармонији и братству. Међутим, политичке прилике у Босни и Херцего-

вини увјетоване су и у првим деценијама 20. вијека вјерским и идеолошким нетр-

пељивостима и суревњивостима између српско-православне већине и мањине српско-

католичких (хрватских) и српско-муслиманских народносних групација. Идеолошке 

супротстављености одвијале су се и унутар појединих конфесионалних групација, а 

нарочито између припадника исламског свијета, тј. између фундаменталне муслиман-

ске већине и либерално-антиклерикалне мањине, која се борила за уношење западних 

грађанских идеја у муслимански друштвени и политички живот. У таквим настоја-

њима истицали су се Србин исламске вјере Осман Ђикић, пјесник и публициста, 

оснивач "Гајрета", затим мостарски публициста Смаил-ага Ћемаловић, један од вођа 

"Гајрета", као и Омер-бег Сулејманпашић, Авдо Карабеговић, др Карамехмедовић, 

Мустафа Мулалић и други.
3
 

С друге стране, четнички идеолог Добросав Јевђевић је био дубоко увјерен "и 

јавно тврдио" да "апсолутна већина босанског исламског елемента нема никакве 

свести о свом националном јединству са Србима и Хрватима". За то никаква одговор-

ност није лежала на "том честитом и простосрдачном свету наше крви и порекла", кога 

                                                 
2
 Архив Србије, "хартије професора и директора Српског Краљевског Геодетског института 

Велике школе М. Ј. Андоновића", у Београду Престоници Краљевине Србије 1893. 
3
 Н. Жутић, Мустафа Мулалић – Србин исламске вјере, либерал антиклерикалац и четнички 

идеолог, Српска слободарска мисао, бр. 1–6, јануар–децембар 2013, 34–36. 
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је "поштена и мудра национална и културна политика" требала да врати током кратког 

времена "у крило српскохрватског народа, и читаве југословенске целине". За све 

муслиманске екстремне антијугословенске и антисрпске манифестације Јевђевић је 

оптуживао политику др Мехмеда Спахе и његову "југославенску" муслиманску 

организацију.
4
 

 

"Клерикални панисламизам" и кроатофилство Мехмеда Спахе и 

српско-југославенски национализам Мустафе Мулалића 
 

Од привидно југословенског курса подршке Видовданском уставу 1921, због 

државних уступака муслиманима везаним за аграрну реформу, Мехмед Спахо се 

временом тајно, али све више и јавно приближавао прохрватском опредјељењу. 

Довољно је да наведем да је југословенски посланик из Беча (из антијугословенске 

Коминтернине и франковачке централе) јавио у марту 1924. како се из Беча и Ватика-

на систематски ради на стварању чврсте заједнице и политичких веза између југо-

словенских држављана – муслимана и католика. У бечком "Бал Плацу", као и у 

новинарским, политичким и војничким круговима, Спахо се сматрао експонентом 

заједничког рада муслимана и римокатолика, којима је циљ био сузбијање тзв. српске 

опасности. Посланик из Беча је као главне иницијаторе са католичке стране означио 

попа Антона Корошеца и Стјепана Радића. 

Против Спахине политике дигли су се већ у прољеће 1922. посланици – 

чланови ЈМО (др Маглајлић, др Карамехмедовић, Сакиб Корхут и Сеид-бег 

Филиповић), који су се издвојили у посебну политичку групу (посланички клуб) због 

неслагања са Спахином антијугословенском националном и државном политиком. Др 

Карамехмедовић је оптуживан да хоће муслиманску организацију да поведе у 

великосрпске воде. Он је, међутим, отворено говорио о свом српству, стално 

наглашавајући да од свог српског национализма никад није правио тајне. Карамехме-

довић је истицао да "др Спахо и његови другови и у страначком гласилу Правда и 

читавим својим страначким држањем, а нарочито својим иступом у скупштинској 

сједници од 27. марта 1922, неће и не показују воље да чине исте жртве обзиром на 

своје хрватско увјерење, него шта више да броде путем хрватског екстремизма, 

гурајући ЈМО у сепаратистички хаос Хрватског блока". Зато Карамехмедовић српски 

правац своје политике није хтио да затоми и затаји. Др Храсница, који ће тридесетих 

година бити велики кроатофил у спору двије муслиманске струје, остао је углавном 

неутралан, али је осудио сву нелојалност поступка групе др Спахе, која је на крају 

предложила Централном одбору ЈМО да донесе резолуцију којом се закључује да ЈМО 

пређе у опозицију и да се посланици групе Маглајлић–Карамехмедовић искључе из 

организације. У тој 1922. години је зачетак раскола између аутономистичке "босанске" 

политичке линије Мехмеда Спахе и муслиманских српских (југословенских) 

националиста који ће у Другом свјетском рату у већини подржати равногорски 

(четнички) покрет Драгољуба Драже Михаиловића. 

Жестоки опонент политици Мехмеда Спахе био је публициста и политичар 

Мустафа Мулалић из Ливна, нарочито у времену владе Милана Стојадиновића (1935–

1939). Неколико мјесеци од формирања прве намјесничке владе, 20. новембра 1935. 

                                                 
4
 Д. Јевђевић, Босански Срби и аутономија Босне – мемоар о анационалним и разорним 

елементима политике Дра М. Спахе, с. а. (1940). 
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скупштински посланици Мустафа Мулалић и др Авдо Хасанбеговић упутили су пред-

сједнику Краљевске владе интерпелацију о прогањању "Муслимана националиста" у 

Босни и Херцеговини. Њихова интерпелација уврштена је у скупштинску процедуру 

тек 23. јануара 1936. године,
5
 што довољно говори о уважавању југослoвенске 

опозиције од стране нове владавинске коалиционе комбинације. 

У почетку интерпелације истакли су чињеницу да кнез Павлов и Стојадино-

вићев режим, који је почивао "тек на покренутој политичкој заједници трију бивших 

прешестојануарских политичких партија" (које по Уставу из 1931. нису имале правне 

услове за самостално реорганизовање и деловање), није се држао "златног правила 

здраве националне политике": "Данашњи режим, удовољавајући свим политичким 

хировима двојице у заједницу придошлих контрахената, најсвирепије прогони нацио-

нални елеменат, окривљујући га за услуге, чак и жртве, које је придоносио нацио-

налној ствари. Нарочито се данашњи режим окомио на националисте Муслимане у 

БиХ, што ће свакако политичка хисторија наше земље, уколико буде поменула данаш-

њи режим, крупно забележити". 

Запазили су да муслимани у БиХ прије ослобођења нису много вољели школу, 

јер се она разилазила са њиховим конзервативним схватањем, али их је и туђинска 

управа одвраћала, да би са непросвећеном масом по принципима колонијалне 

политике лакше владала. У циљу стварања "љубави за школом, из које би се родио 

један кадар муслиманске интелигенције, који би извршио дело националног освеш-

тења широких муслиманских маса, уводећи их у борбу за Ослобођење и Уједињење", 

основано је Српско-муслиманско културно и просветно друштво "Гајрет", које је кроз 

тридесет година дјеловања "произвело из својих интерната око 5000 интелигената, 

националних омладинаца, који су ушли у државне службе, да као јавни радници служе 

своме народу и националној ствари". Мулалић и Хасанбеговић су процијенили да 

"гајретовци" имају свој правац рада, који не намјеравају никада напуштати, а тај је 

правац: национално освештење маса, њихово културно и материјално подизање. Они 

су тешко појмили зашто се "гајретовци", односно муслимани националисти прогоне, 

зашто се "са најосветничкијим тенденцијама бацају 'изван граница Босне' праћени нај-

заједљивијим поругама: 'нека вам сада помогне национализам, Карађорђеве звезде и 

добровољаштво'." На крају су овом интерпелацијом питали предсједника Краљевске  

владе Милана Стојадиновића да ли прогањање националних елемената сматра полити-

ком своје Владе, која налази свој извор у Декларацији о владиној југословенској 

политици, прочитаној пред Парламентом на првом редовном састанку 4. јула 1935. 

године. Ако се та прогањања нису вршила са његовим знањем, "јер нису у складу са 

поменутом декларацијом", питали су га и да ли ће предузети кораке да се та 

прогањања обуставе а извршена поправе? Колико нам је познато, предсједник 

Стојадиновић није одговорио на ову интерпелацију, а прогањања муслимана – српских 

и југославенских националиста, настављала су се све већом жестином, нарочито од 

присталица министра собраћаја Мехмеда Спахе. 

На Трећем претходном састанку Народне скупштине од 14. јуна 1935, Мулалић 

је у шестојануарском југослoвенском заносу изрекао свој значајни скупштински говор 

који је апологетски заступао идеологију интегралног југословенског национализма, са 

сјећањем на трагично настрадалог краља Александра: 

                                                 
5
 Стен. бел. Н. скупштине, В редовни састанак, 23. јануар 1936. 
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Господо народни посланици, још није ни последњи ехо марсејског револвера 

одјекнуо о старе хридине Европе; још нам нису из слуха ишчезли они језовити јауци 

народа; још под свежим импресијама трагичног 9. октобра, већ нам противници 

нашег народног јединства добацују пунктације, изборне мистификације, своју 

апстиненцију, меморандуме и резолуције, којима је циљ да сруше оно што је историја 

вековима зидала, а што ми у овом часу, у мојој претстави, изгледа као Ћеле кула, 

сазидана од костију наших прошлих херојских и родољубивих покољења; којима је циљ 

да негирају остварени југословенски идеал за кога су се жртвовала толика поколења, 

за кога су се залагали највећи наши духови, наш расни геније, а што је коначно 

постала неприкосновеним историјским делом нашег највећег Краља Александра I 

Ујединитеља. (Сви народни посланици устају и кличу: Слава му!). 

Мулалић је напао "шарену опозицију" (Удружена опозиција под водством 

Мачека), која "поновно набацује питање о политичким темељима и јединству југо-

славенског народа". Мулалић је похвалио југословенски народ који је "својим мон-

струозним бројем гласова (преко 62% гласова Југословена на мајским изборима) 

сачувао ову националну југословенску линију". Критиковао је "шарену опозицију" да 

пред изборе није изнијела никакав политички програм "да би показала своје 

партикуларистичке тежње, него је ушла у изборе искоришћавајући невољу коју је 

проузроковала економска криза, из које је црпла варљиве и лажне али нажалост врло 

убедљиве изборне пароле, да помоћу њих ствара у народу мистификације и психозу". 

За такву "привредну изборну демагогију" највише је оптужио вођу ХСС-а и Удружене 

опозиције Влатка Мачека, који је добио милион гласова, не зато што гласачи 

одобравају његову полтику и његову политичку прошлост, већ за "његова варљива 

обећања да ће решити привредну кризу пошто се представио као неки чаробњак". 

Мулалић је у говору истакао да су се одмах после избора од 5. маја чули тешки 

уздаси кајања југословенског народа, јер се брзо увидјело да "шарена опозиција" (УО) 

није координација политичких идеја које би могле да учине неко добро на привредној 

и социјалној консолидацији Југославије. Радило се о групацијама које су "само 

кооперација старих анахроних политичких фигура које су се ујединиле само да могу 

изићи на изборе и да могу одмах после избора поставити питање о нашим државним 

основама и народном јединству". Запазио је да "чак ни чика Љуби (Давидовићу – Н. 

Ж.) није успело да изврши југословенску трансфузију на г. Мачека, како се то с ове 

стране Дрине наивно мислило да је била чика Љубина тенденција". Мачекова Удру-

жена опозиција је, по Мулалићу, имала "мистериозне циљеве", док су избори од 5. 

маја југословенским националистима указали на једно "крупно искуство": "...да на-

шем духовном и националном амалгамисању не стоји на путу само један, но три 

деструктивна елемента. Осим франковачке мачековштине, коју не могу сматрати кон-

тинуитетом политике покојног Стјепана Радића, јер је у политици Радића била 

квинтесенција 'свесловенска узајамност' и борба за ослобођење хрватског дела нашег 

нрода од клерикализма – дакле политика г. Влатка Мачека у многоме се разликује од 

политике покојног Стјепана Радића – него на путу нашег националног амалгамисања 

стоји и увређена таштина политичких уседелица и интегрално југословенских ренега-

та који се налазе у емиграцији, те коначно франковачки декларисана спахиновштина". 

Мулалић је потом истакао да "спахиновштина" од ослобођења деструктивно 

дјелује на муслиманске масе, док је за муслиманску националну (југословенску) 

интелигенцију чуо "много братских и пријатељских приговора" да је неактивна у 

борби против ове "назадне политичке организације", која је за вријеме мајских избора 
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прешла на терен агресивности и терора. За Спахину странку је даље напоменуо да је 

прије марсејског атентата била увјерена да су темељи Југославије чврсти, па је била 

"кротко умиљато јагње које две мајке сиса", док се послије марсејског атентата 

одлучила да пређе на "терен терора". Због опасности по државу и југословенство, 

Мулалић је одлучио да остатак свог говора посвети суштини те вјерско-политичке 

организације: 

То вам је политичка организација по своме екстеријеру, по раду на терену који 

је сваком видљив, (то је) еминентно верска организација, али по своме интеријеру, по 

својим политичким основама и тежњама невидљивим у маси, еминентно франко-

вачка организација. Порекло спахиновштине датира још из предратног времена, из 

доба Аустрије, а после ослобођења, благодарећи извесним околностима, проширила је 

у једном делу наших муслимана свој корен. Али како та организација нема широких 

политичких концепција, како је политички анемична, како је безпрограмска, како је 

несавремена и како почива само на темељима пролазног одушевљења а не и интереса, 

што је sine qua non за окупљање маса, ја мислим да ће та организација брзо видјети 

свој крај. Господо, по своме деловању, ова политичка организација баца ружну сенку 

на муслимански део нашег народа, сенку лабилности политичког карактера па и ради 

тога хоћу да дадем одмах ову тврдњу: да наши муслимани нису онакви какви су се 

показали чак и на изборима од 5. маја. 

Наши муслимани не познају г. Мачека. Они су знали само његову демагошку 

паролу: Ислам је у опасности. Упуштати се у доказивање о расној чистоти наших 

муслимана било би сувише. Не само по својим биолошким особинама него и по својим 

духовним, по својим културним националним афирмацијама, кроз читаву нашу 

историју југословенски муслимани су свесни национални Југословени. Примера из 

историје могао би навести колико хоћете и пре Градашчевића и пре Хаџи Лоје, а 

пример оне велике неустрашиве борбе наших муслимана у заједници са православном 

истокрвном браћом за време Аустрије, а под вођством Џабића, Јевтановића, 

Фирдуса, Кујунџића и других за тако звану верско-просветну аутономију, која је била 

само титулус да би се могла лакше формирати борбена фаланга за наше ослобођење 

и уједињење, јасан је доказ да су наши муслимани не само национални него и 

национално свесни. Господо, онај верско-просветни покрет за аутономију у Босни 

значио је за бившу Аустрију опасност од Српства. Она се тој опасности могла 

супроставити са оном фамозном методом divide et impera, али ни то није било 

довољно, она је морала прибећи још једном систему, тако званом мамелучком 

систему. Први од мамелука (отпадник од вјере, ренегат; слијепи слуга и бранилац 

режима – Н. Ж.) био је отац вође југословенске муслиманске организације, г. Др 

Мехмеда Спахе. Њега, који је онда запремао високи верски положај, обдарила је 

Аустрија свим милостима, а његовог сина Мехмеда примила је у своје школе и дала му 

мамелучко-франковачко васпитање. У друштву са њиме био је Храсница и (Шефкија) 

Бехмен и Адем-ага Мешић, Хаџикадић и други. Они као мамелуци после школовања 

требали су да се врате на терен наше поносне Босне да тамо поставе антитезу 

Српству односно југословенству. И у тим мамелучким радњама господо можете да 

видите генезу данашње ЈМО. Зато се није нити чудити оној фамозној изјави г. Спахе 

о Поћореку; није се чудити оној познатој Храсничиној крагујевачкој изјави: 'Србе на 

врбе'; није се чудити добровољцима Адемаге Мешића; није се чудити солдатеским 

манирима г. Бехмена, то су само природне консеквенце аустријског мамелучког 

васпитања. После ослобођења онај мамелучки рад у Босни требао је да (се) 
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ликвидира, али благодарећи слободи и доброти ослободитеља, коју су мамелуци 

примили за слабост, и, на послетку, благодарећи случају да је савремени социјални 

императив изнео на тапет аграрно питање, кога су они узели за базу на којој су 

сазидали Југословенску муслиманску организацију, и после ослобођења мамелуци су 

остали на свом деструктивном раду. 

Господо, из свега што је ова политичка организација нашем народу учинила ја 

могу извести два доказа. Прво, да је спахиновштина злочин против нације, друго, да 

је спахиновштина против културе. Господо, молим вас имајте стрпљења, ево доказа. 

ЈМО са свима средствима незапамћене беспримерне демагогије верског заслепљивања 

бори се од ослобођења до данас против националног, против културног и против 

привредног освештавања муслиманског дела нашег народа. Највећи паклени грех је 

својој властитој националној држави импутирати да је у њој незајамчена слобода 

исламске вероисповести, да у нашој Југославији, уставној и правно фундираној и 

уређеној држави, није слободно исповедати ислам. 

Господо, у раду ЈМО било је много таквих импутација а било их је сада за 

време избора. Довољно је да г. др Мехмед Спахо дође у џамију, а у џамију долази само 

пред изборе, па да оном фанатичном и побожном муслиманском свету каже: 'Хоћете 

ли да вам џамија буде црква?', а они кажу: 'Ефендијо, нећемо, како би то желели!' 

'Ако хоћете да вам џамија буде црква онда гласајте за листу Јевтића'. Био је још 

један пример који се догодио у Цазину. Тај исти вођа, да не говорим за остале ситне, 

скупио је муслиманску масу и говорио јој: 'Неда нам југословенска власт да идемо у 

џамију и да се помолимо Богу'. То је бесмртан грех против своје националне државе, 

то је потвора, то је највећа клевета. 

Господо народни посланици, за ово време спахиновштина је међу муслиманима 

у Босни и Херцеговини створила просто једну манију персекуције. Онај наш 

примитивни неписмени оџа свакога се часа прибојава када ће из ове Народне 

скупштине изићи некакав закон који ће све џамије, све мектебе и све верске 

институције порушити. Просто га снашла та манија прогањања и то све под 

оваквим сугестијама г. Спахе, а наш муслимански елеменат још је недовољно 

просвећен, наш оџа у Босни не види око себе факта да се у Југославији од ослобођења 

до данас подигло више џамија, мектеба и верских институција више него у једнаким 

периодима времена за време турске управе, када је ислам био фаворизована владајућа 

вера. Наш оџа не види ту чињеницу, да се је чак једна џамија направила и на 

хридинама нашег плавог Јадрана, тамо – да употребим један израз из народне песме – 

'докле турско копито није допирало'. Па онда пројектована џамија у Београду, 

пројектовани исламски теолошки факултет у Београду те већ постојећа катедра 

шеријатских правних наука, зар није сигуран доказ да наша Југославија има и вољу и 

жељу да и у будућности ислам сматра позитивном религијом, чуваром државног 

морала, гранитним стубом државе, најпозитивнијим фактором у изградњи 

националне културе и цивилизације уопште. 

Неопростив је национални грех ширити овакве заблуде у нашем, нажалост 

још непросвећеном делу муслиманског народа. Не само да у нашој држави није 

угрожена верска слобода него у целоме свету нема државе, не само хришћанске и 

будистичке, него ни исламске, у којој је боље и чвршће позитивним законима 

зајамчена слобода исламског вероисповедања. Нема у свету исламске државе у којој 

нису проведене, било на еволуцинаран, било на револуционаран, било чак и на 

брахијалан (насилнички – Н. Ж.) начин извесне реформе застарелих обичаја, који су 
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по неким предрасудама фанатичних маса сматрани за верске, а у ствари немају 

никакве везе са верским начелима, кажем вам, нема нигде исламске државе која те 

обичаје није подредила савременом духу, нема ни једне исламске државе која није тим 

реформама извела културну ренесансу Ислама, која није на путу да поврати исламу  

његову алхабријску славу, а ми у Југославији тај процес културног прогреса потпуно 

смо препустили слободној иницијативи, слободној еволуцији самих муслимана. Сви 

обичаји наших муслимана па и они који са исламском вером немају ништа заједничког, 

а својим анахронизмом бацају сенку на нашу општу културну физиономију – као 

аналфабетизам, спречавање школовања муслиманској женској омладини, не само да 

су позитивним законима у Југославији толерисани и загарантовани, него су и по 

толеранцији колективној и индивидуалној наших југословенских грађана неприкоснове-

но зајамчени. Наши југословенски грађани гледају на муслимане као на своју истокрв-

ну браћу, па и на споменике исламске културе гледају као на резултат нашег влас-

титог духа, јер стварање тих споменика прошло је кроз филтар наше југословенске 

душе. Али, господо, поред свих тих факата Спахин спецификум 'Ислам у Југославији је 

у опасности', окупља нажалост један добар део наших муслиманских маса и држи у 

неким химеричним илузијама о обећаној земљи из источне бајке. 

Југословенска муслиманска организација у својој фирми имала је и реч 

'југословенска'. Радити без икакве духовне и културне националне афирмације, без 

икаквог реда у духу националном, без оног правог поштовања и љубави према 

националној историји и националним светињама, а носити назив 'југословенска', ја 

мислим да не може имати ништа заједничког са правим национализмом, ја мислим да 

би то могла бити персифлажа национализма и ја би фирму ЈМО идентификовао са 

примером Југословенски Сименс, Југословенски Елин, Југословенски Бразил итд. Под 

тим насловом се крије верска организација као предузеће са страним духовним 

капиталом пласираним у Југославији. 

Држати муслиманске масе у верским фантазмагоријама не само да је 

национални грех, него је то и културни грех, злочин против културе. Господо, ако је 

било из демагошких, било из каквих других разлога супростављало и сметало 

отварању народних школа у муслиманским селима, ја мислим да је то велики грех и 

злочин против културе. Држати извесан муслимански део нашег народа у апсолутном 

аналфабетизму, држати га на нивоу културног схватања какво није било ни пре 

Роџера Бекона, ја мислим да је то грех против културе. Пре неки дан једна француска 

колонијална ревија донела је чланак под насловом: 'Последње уточиште оријента-

лизма'. Писац овог чланка хтео је мало да се шали са својим читаоцима, па их пита 

шта мислите где се то уточиште налази: у Африци или иза Малоазијске пустиње, па 

одговара: Не, последње уточиште оријентализма тражите у Босни и Херцеговини. 

Благодарећи деструктивном раду др Мехмеда Спахе, најзападнија покрајина у 

којој живе муслимани, наша поносна Босна, која би требало да носи барјак културе 

пред свим исламским народима, она је нажалост последње уточиште негативног 

оријентализма. Све исламске државе: Турска, Перзија, Египат, Индија, па чак и 

Афганистан и Абисинија, све су стале у ред културних и цивилизованих држава, а наш 

др Мехмед Спахо бори се против западњачке ерудиције која је господар XX века, бори 

се против тако званог кемализма. 

Господо, г. др Мехмед Спахо требао би знати, да велики турски реформатор 

Гази Кемал Ататурк није у Турској срушио Ислам, него предрасуде о Исламу. Он је 

срушио у Турској културно назадњаштво, културно слепило с којим је у вези и 
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матери-јална беда. А, господо наши Муслимани у Босни и Херцеговини у великој су 

матери-јалној беди. Можете мислити, то су вам били некадашњи бегови и аге, 

којима демагошко верско заслепљивање није дозволило прилагођавање духу времена, 

па су они у великом броју постали све саме мале кафеџије и амали. Требало би да се 

озбиљно позабавимо питањем наших Муслимана, да им отворимо очи, да их у име 

нације и у име културе спасавамо од спахиновштине. 

Шта је та спахиновштина у погледу материјалног оздрављења наших 

муслимана учинила на терену, питао сам наше муслимане и свуда сам добио одговор: 

није ништа. Не види се о томе трага чак ни у кабинетима, у којима су лидери 

спахиновштине за време њихове политичке коњуктуре седели као министри 

Краљевине Југославије. Чак и њихово основно питање, аграрно питање, потчинили су 

личним интересима 'акреба меџлиса'. 

Акреба меџлис вам је франковачка котерија коју предводе Храснице и Бехмени 
(Шефкија и Мехмед – Н. Ж.), а под чијом сугестијом стоји несуђени шестомајски 

везир г. др Мехмед Спахо. Ти ментори г. Спахе навели су га на клизав пут да пође 5. 

маја за г. др Влатком Мачеком, да се коначно франковачки декларише и да негира 

своје једино позитивно политичко дело: 'Видовдански устав'. 

Господо, ова спахиновштина стално наглашава да су њени лидери легитимни 

чувари исламског морала, а њихов приватни живот тај морал категорички демант-

ује. И као највиши државни и самоуправни функционери они су оставили муслиман-

ском живљу успомену само на своје оргије и баханалије. Из свега овога да закључим да 

је спaхиновштина грех против нације, грех против културе, да је спахиновштина 

велика повреда Устава Краљевине Југославије, јер се служи верским и племенским 

раздором и заслепљивањем муслиманског живља, а треће што хоћу да подвучем, 

спахиновштина је изгубила raison d’etre, јер је аграрно питање решио социјални 

савремени императив. Исто тако њена друга политичка основа: аутономија Босне, 

постала је апсурдна, јер како се ређа историјски ток ствари, то питање неће доћи на 

тапет барем дотле док је г. Спахо жив. 

Господо, крајње је време да се истинским радом спасавају наши муслимани. И 

ја са свога места апелујем у првом реду на све наше муслимане, који осећају да у њима 

бије чисто југословенско срце и да у њима струји чиста југословенска крв, да се 

збијају у борбене редове против спахиновштине, а на вас апелујем да имате разуме-

вања за положај кога имамо ми муслиманска национална омладина, која неће да буде 

политички власник муслимана, него њихов искрени пријатељ и искрени поборник. Ми, 

господо, нећемо да пређемо на терен на коме се налази г. Спахо, да се служимо 

методама верског заслепљивања, да би с тиме стекли поверење муслиманске масе јер 

би нас такви методи одвојили од наших тежњи националног васпитања наших 

муслимана, али ја вас уверавам да ће нас изабрани пут искрености и истине довести 

брзом успеху и ви ћете брзо погледати у наш успешан и плодоносан рад. 

Мулалић је свој говор завршио с увјерењем да ће се Југославија угледати на 

државе које су све своје проблеме рјешавале уједињавањем, синтетизовањем свих 

етничких особина. Живио је у нади да ће "дух времена и код нас у Југославији  прећи 

преко свих сепаратистичких и федералистичких тежњи и интрасингнентних појмова 

шарене опозиције". Сматрао је да је "смешно и помислити на партикуларизме у 

времену пактова и антанта, аншлуса и унија, па чак и проблема оснивања жутог 

царства". Мулалић је вјеровао да се "југословенски народ" никад неће одвојити од 

основне идеологије југословенства и династичности, како би Југославија остала 
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велика и моћна држава, југословенски народ јединствен и недељив на челу са краљем 

Петром II. На путу остварења тих идеала народу је требалo давати снагу и дух и 

"заветну мисао инспирисану на Опленцу и вечити аманет Витешког Краља Мучени-

ка". Послије његовог говора скупштинском двораном се проломило бурно одобравање 

уз громогласан пљесак.
6
  

Мулалић је, дакле, био велики критизер политике Мехмеда Спахе, али је ипак 

признао његову "политичку окретност и способност" да муслимане организује и 

повеже у једну вјерску и политичку цјелину. Међутим, приговарао му је да ту своју 

способност окупљања муслимана није хтио да искористи за јаче "национализирање 

муслимана у југословенском духу", те за реформе у културном и у социјалном 

погледу, и за попуштање конзервативизму.
7
 У ствари, Мулалић и његови југослo-

венски муслимани лоше су гледали на политику владе Милана Стојадиновића, јер је 

од њих настојала створити четврту нацију преко аутономистичке политике Мехмеда 

Спахе. Мулалић се жестоко борио против сврставања муслимана у ранг националне 

мањине, истичући да су они "аутохтон југословенски елемент који се може сврстати 

под југословенски националистички амрел". Истакао је да су њих муслимане мајке 

одгајивале, успављивале и будиле "са лепом српском песмом (севдалинком – Н. Ж.), 

можда лепшом него вас православне Србе. Али кад смо почели да говоримо нису нам 

казале да смо муслимани српског порекла него да смо Турци".
8
 

До сазнања о свом српском поријеклу Мулалића је довела српска музика 

и пjесма: 
Она је у мојој подсвести пробудила оно што је вековима било успавано. О том 

мом васпитању кроз српску музику и песму, о тој мојој племенитој просветитељки ја 

бих могао најблагородније рећи, казати, ако бих овде казао велике речи нашег 

словенског песника Александра Пушкина које је он упутио Моцарту, оном великом 

музичком гигантском ствараоцу. Он је рекао: Као херувим дао нам је неколико 

рајских песама да изазове у нама – деци прашине – чежње и жудње без крила. 

Југословенски национализам међу муслиманима, сазнање о њиховом српском пореклу 

није било опортунистичко, тај национализам се није могао куповати нити платити. 

Муслиман Србин пре ослобођења био је још и како прогањан, а Муслиман Србин, 

односно Југословен, после ослобођења није се верујте материјално окориштавао. Наш 

национализам је само идеалистички; наш национализам има да накнади све оно што 

нам је осуствовало за пет векова у стварању националне културе. 

Мулалић се у Народној скупштини Краљевине Југославије, у намјесничком 

периоду, правдао због свог Српства, односно, морао је на ту тему врло обазриво 

говорити и тврдити да то није "шовинистичка тежња једног југословенског национа-

листе", како не би увриједио Хрвате: 

"Ми муслимани који имамо сазнање о свом српском пореклу, сви исто толико 

волимо хрватство и сматрамо га једном здравом базом на оној страни за здрав 

југословенски национализам. Али господо, ја мислим да би било у интересу што бржег 

националног амалгамисања да се сврши што брже тај процес нашег духовног 

уједињења ако би сви Муслимани Југословени осећали своје српско порекло. Тиме би се, 

                                                 
6
 Стен. белешке Народне скупштине, III претходни састанак, 14. јуни 1935. 

7
 С., Оријент на Западу М. Мулалића, Јавност, 26. септембар 1936. 

8
 Стенографске белешке Народне скупштине Краљевине Југославије, II редован сазив за 

1936/37, књ. II, 268. 
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господо, умањио број грађана, који сањају о неком сепаратистичком хрватском 

рају".
9
 

Потом је Мулалић поново настојао да расветли став Мехмеда Спахе према 

националној политици: 

Југословенска муслиманска организација, и ако у својој фирми носи име 

југословенско, она је била у својој сржи анационална. Није давала никаквих 

националистичких афирмација. Њен вођ др Спахо био је у своје време Србин. Као 

студент у Бечу своје визит карте украшавао је са српским триколором... После тога 

видим др Мехмед Спахо у Босни и Херцеговини уздиже 'Народну узданицу', која је 

еминентно хрватска омладинска културна организација. После тога, господо, видимо 

г. др Мехмеда Спаху како га дочекују тузланске Хрватице са цвећем као хрватског 

вођу и представника хрватског национализма у данашњој влади. Међутим, господин 

др Мехмед Спахо овде, на овој страни Дрине размеће се својим српством, а ви знате 

како и шта, а ми опет у Босни знамо какву политику у националном погледу води у 

БиХ. 

 

Срби муслиманске вјере у покрету Драгољуба Михаиловића 

 

Изражено српство поменутих "муслиманских националиста" неминовно их је 

одвело у редове Југославенске војске у Отаџбини. На то је рачунало и водство 

равногорског покрета на челу са Драгољубом Михаиловићем. С друге стране, 

присталице Мехмеда Спахе у великом броју прикључиле су се великохрватској 

творевини у форми Независне Државе Хрватске и усташко-домобранске војске. 

Како наводи историчар Коста Николић, равногорски покрет је у својој нацио-

налној политици посебну пажњу посветио муслиманима, па истиче изјаву Драгољуба 

Драже Михаиловића: "Иако од истог стабла, иако исте крви, иако истог језика, па и 

обичаја, ми Срби православни и муслимани у међусобној борби пролили смо више 

крви и на заједничкој нам груди засејали више гробова него два најкрвавија неприја-

теља". Сва та крв била је проливена за рачун заједничког непријатеља – усташа и 

комуниста. Стога је позивао све муслимане у заједничку борбу са Србима против 

непријатеља
10

. 

Муслимански четник Алија С. Коњхоџић изјавио је у емиграцији, послије рата, 

да је "четништво еманација српства", и да у "хатар историјске истине мора подвући да 

је у (ратним) судбоносним часовима по српски народ, у четничким одредима било и 

Срба муслиманске вере, и то не у малом броју и под командом витеза Карађорђеве 

звезде са мачевима из Првог светског рата, хероја и мученика Фехима Мусакадића, 

као што је било и Срба муслимана у свима четничким акцијама од 1904. до 1918. 

године". О муслиманској четничкој акцији Коњхоџић је документовано писао у 

српској штампи, те наглашавао чињеницу "да су ови свесни борци муслиманске вере, 

својим делима и жртвама подвукли своју националну припадност Српском народу, за 

чију слободу нису жалили ни своје животе". Њима су се придружили и најугледнији 

представници босанскохерцеговачких муслимана, који су "својим многобројним Резо-

                                                 
9
 Исто, 268–269. 

10
 К. Николић, Муслимани у четницима у Другом светском рату, Српска слободарска мисао, 

бр. 4, мај–јуни 2009, 301–302. 
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луцијама без зазора осудили усташке злочине, међу којима је било и муслиманског 

изрода, и ставили се на страну прогоњеног брата Србина православне вере".
11

 

Генерална политика Југословенске војске у Отаџбини била је усмјерена ка 

"најискренијем зближењу Срба и муслимана, како би се излечиле све ране прошлости 

и створиле претпоставке за хармоничан и срећан живот у новој федеративној 

Југославији". Михаиловићев национални пројекат гарантовао је пуну вјерску слободу, 

без наметања српског националног идентитета; потпуну вјерску аутономију, са 

најширим законским компетенцијама, уз гарантовање права на слободну сарадњу са 

осталим исламским народима. У политичком погледу била је предвиђена пуна 

равноправност муслимана у српској федералној јединици; било би омогућено и 

стварање Муслиманског националног комитета са сједиштем у Сарајеву и регионал-

ним центрима у Бањој Луци, Мостару, Тузли, Београду, Новом Пазару и Косовској 

Митровици. У војном погледу било је планирано организовање посебних муслиман-

ских одреда у оквиру Југословенске војске у Отаџбини. Војно организовање мусли-

мана Михаиловић је повјерио мајору Шефкету Хасандедићу.
12

 

Четничка пропаганда је увјеравала муслимане да су судбински везани за Србе, 

па су из тог разлога требали што прије да напусте политику НДХ, усташа и комуниста, 

нарочито због чињенице што ће, како се очекивало, Њемачка ускоро изгубити рат. Као 

и Срби православни и Срби римокатолици (Драгиша Васић, др Стеван Мољевић, 

Момчило Ђујић, Ђуро Виловић, Нико Бартуловић, Силвије Алфиревић, браћа Анђели-

новић и други) и Срби муслиманске вјере, нарочито либерали антиклерикалци и 

југослoвенски националисти (често и масони), приступили су равногорском покрету 

Драгољуба Драже Михаиловића. Највише их је било из Херцеговине и југозападне 

Босне, од којих наводимо истакнутије: мостарске судије Фехима Мусакадића и Муста-

фу (Мују) Пашића, доктора Исмета Поповца из Коњица, Мустафу Мулалића из Ливна, 

Смају Ћемаловића из Мостара, Абида Пргуду, Мустај-бега Хаџиусеиновића, 

поручника Хуснију Ченгића, Мустафу Берберовића и Мустафу Леху из Благаја, капе-

тана Хусеина Ровчанина, који је оперисао на терену Бродарево – Бијело Поље – Прије-

поље. Већина наведених су током трајања Краљевине Југославије били антифашисти, 

антинацисти и антикомунисти, југословенски националисти и либерали – антиклери-

калци. Таква идеолошка одредница стајала је и уз шире водство Југословенске војске у 

Отаџбини (равногорског четничког покрета) Драгољуба Драже Михаиловића.  

Иницијатива у правцу стварања муслиманских четничких одреда појавила се у 

јануару 1942. у источној Босни, када је група "Срба муслимана" (др Поповац, 

Мусакадић и други) упутила летак муслиманском народу са позивом да се бори 

против усташа и комуниста (партизана). Први контакт са генералом Михаиловићем др 

Исмет Поповац успоставио је 21. јула 1942. године, када му је саопштио да муслимани 

никада нису путем "неког свог квалификованог форума" признали хрватску државу: 

"Мени, и као Србину и као Муслиману стало је до тога да се што више Муслимана, за 

                                                 
11

 А. Коњхоџић, Четништво је еманација српства, Споменица четрдесетогодишњице устанка 

на Равној гори 1941–1945, Чикаго 1985, стр. 218–219; Мајор Фехим Мусакадић из Сарајева 

лично је преузео команду над Бјелимићима када је преузета усташка тврђава у том селу. 

Мусакадић је био српски добровољац у Првом свјетском рату, носилац споменице Солунског 

фронта, Витез Карађорђеве звезде са мачевима и носилац бројних одликовања династије 

Карађорђевић. 
12

 Војни архив, Четничка архива, 13–2–13 (цит. према: К. Николић, н. д., 302) 
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које сам освједочен да су исправни, приведе нашој националној заједници и употреби 

за наше национално оздрављење и васкрс наше државе и слободе. Потребно би било, 

гдје то иде, узимати Муслимане у било заједничке, било посебне четничке одреде. И ја 

и сви исправни муслимани признајемо, с болом у души и с гнушањем, да су се многи 

Муслимани одрекли не само својих братских него и човјечанских обзира и починили 

злочине које ми најодлучније осуђујемо".
13

 

Како наводи К. Николић, Поповац је са својим пријатељима током септембра 

1942. формирао Команду муслиманске националне војне организације за Источну 

Босну и Херцеговину. Она се 1. октобра обратила муслиманима у партизанским 

редовима и од њих затражила да се врате националној (југослoвенској) идеји. 

Почетком октобра 1942. четничке војводе Петар Баћовић и Добросав Јевђевић састали 

су се са "националним муслиманима" које је предводио др Исмет Поповац. У 

извјештају генералу Михаиловићу од 7. октобра 1942, војводе су предложиле "да 

између нас може бити сарадња само ако се муслимани организују у засебне четничке 

муслиманске организације под нашом контролом, а да јавно са нама нападају 

Павелића и његове усташе". На овакав приједлог муслимани су на крају пристали. 

Поповац је 8. октобра 1942. из Невесиња писао Михаиловићу да Италијани "затежу" са 

легализацијом муслиманске војне организације.
14

 

Поповац је активно радио на стварању војних муслиманских јединица које су 

требале бити у саставу Југословенске војске у Отаџбини. Био је у блиским контактима 

са Јевђевићем, и с њим заједно обилазио терен, радећи на помирењу муслимана и 

Срба. Добре резултате је остварио у Коњицу, Прозору, Мостару, Требињу, Гацком и 

Стоцу. У извјештају генералу Михаиловићу од 3. новембра 1942. о томе је написао 

сљедеће: "На тај начин од Габеле до Мостара очишћена је цијела лијева обала 

Неретве. У том раду готово су се више истакли муслимани него православци. Наш рад 

углавном иде у два правца: на првом мјесту је одвраћање муслимана од хрватске 

државе и пропагирање пуне слоге и сарадње муслимана и православних. На другом 

мјесту је наоружавање муслимана који су за ову сарадњу и формирање муслиманских 

јединица".
15

 Националне муслиманске јединице формиране су у Коњицу, Главатичеву 

и Благају. У Аладинићима (код Стоца) формиране су привремене чете са око 500 

људи. Поповац је оптимистички обавијестио Михаиловића да "најшири муслимански 

слојеви" све више вјерују да ће НДХ доживјети пораз и нестати са историјске сцене, те 

истакао сљедеће: "Поред раније успостављених веза са Сарајевом и неким крајевима 

Босне, извјештавам Вас да смо успоставили везу и са Бања Луком преко Суљаге 

Салихагића, бившег народног посланика, који је успио да дође до нас".
16

 

Званично организовање националних муслимана (Југословена – Срба) 

извршено је 31. децембра, када је донесена "Резолуција муслиманске националне војне 

организације", којом је створена Муслиманска национална војна организација. У 

Резолуцији је закључено сљедеће: 

Родољубиви муслимани, који су по својим осећајима и својим погледима 

нераздељиви са Србима донели су следећу резолуцију: 

 

                                                 
13

 Војни архив, ЧА, 171–2–26. 
14

 К. Николић, н. д., 306. 
15

 Војни архив, Ч. А. 
16

 К. Николић, н. д., 308. 
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РЕЗОЛУЦИЈА 

МУСЛИМАНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ ВОЈНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, 

ДОНЕТА НА САСТАНКУ ОДРЖАНОМ У КАЛИНОВИКУ 31. ДЕЦЕМБРА 1942.  

 

I 

 Муслимани Босне, Херцеговине и свих крајева наше земље су саставни и 

нераздвојиви дио Српства и као такви сматрају се поробљени у усташкој хрватској 

држави и под другим окупаторима, које су све творевине са гледишта етничког у 

нашим крајевима неприродне и нама силом наметнуте. 

 

II 

Најоштрије осуђујемо све нечувене поступке усташких зликоваца, које 

сматрамо за узрок свега зла у нашем народу и за почетак свих неспоразума и зала 

међу једнокрвном браћом Србима православне и муслиманске вере. 

 

III 

Најодлучније осуђујемо све муслиманске отпаднике, који су приступили 

усташком покрету и с тиме покушали упрљати узвишену традицију сношљивости и 

сарадње међу једнокрвном браћом. 

 

IV 

Исто тако осуђујемо све оне муслимане официре и подофицире који су 

прекршили заклетву дату на верност Њ. В. Краљу Петру II Карађорђевићу и умјесто 

да се у народним редовима боре за слободу, служе издајнику и крвопији Павелићу. 

 

V 

Муслиманска национална војна организација је саставни дио Четничког 

покрета, под Врховном командом Господина Министра војске у морнарице и 

ваздухопловства армијског ђенерала Драже Михаиловића, и једина је прави 

представник муслимана у Босни, Херцеговини и другим крајевима наше земље. 

 

VI 

Циљ нашег рада и борбе је чврста сарадња Срба обију вјера удружених у 

борби за Краља и ослобођење поробљене Отаџбине, како би се створила народна 

држава на челу са народним Краљем Петром II Карађорђевићем, која ће бити 

организована на принципима демократије и социјалне правде у којој ће и муслимани 

бити равноправни грађани. 

За Извршни одбор: др Исмет Поповац 

Фехим Мусакадић 

Мустафа Пашић 

 

Потписници резолуције су истакли да "овака једна резолуција пада у добар час, 

тј. баш у времену када се је ова сарадња између једнокрвне браће обе вере и тражила, 

пошто је заиста крајњи моменат да се спасе оно што се може спасти. Ми ову резолу-

цију примамо исто тако као што у нашу организацију примамо све родољубиве и пош-

тене грађане Краљевине Југославије, а који нису у Павелићевој Хрватској или у парти-

занским редовима, било лично или посредно, упрљали своје руке Српском крвљу. 
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Нека буде сретан почетак овај како би се једном за свагда спречило узалудно 

проливање крви, која је Српском народу тако драгоцена. Муслиманска национална 

војна организација радиће у саставу и оквиру Четничке команде и извршаваће све оне 

задатке које буду захтевали од ње Краљ и Отаџбина".
17

 

У име Извршног одбора Муслиманске националне војне организације, др 

Исмет Поповац, Фехим Мусакадић и Мујо Пашић послали су у јануару 1943. из 

Калиновика проглас (отворено писмо) "Муслиманима Босне и Херцеговине и 

Санџака", у којем су истакли да је њихова организација основана и да ради на 

организовању и наоружавању муслимана у срезовима Мостар, Тузла, Грачаница, 

Коњиц, Столац, Невесиње, Требиње, Гацко, Чапљина и Калиновик. Повјереници ове 

муслиманске организације радили су "према мјесним приликама", а често и под 

најтежим околностима, прогоњени од усташа и сличних њима. Они су припремали 

муслимане да се у одлучним моментима нађу сви муслимани на окупу у борби за свој 

опстанак и слободу у условима пуне равноправности. Захтијевали су остварење пуне 

слоге и измирења са браћом православне вјере, "на бази пуне равноправности, 

међусобног поштовања и сарадње у свим гранама народног живота".
18

 

Извршни одбор је позивао муслимане на обострани опрост и измирење због 

ранијих међусобних православно-муслиманских сукобљавања: "Ми знамо да има 

крајева гдје су Муслимани ни криви ни дужни страдали од појединаца браће 

православне вјере, те били убијани и пљачкани, али је исто тако истина да има крајева 

гдје су то радили Муслимани према православнима, и то на жалост прије него што су  

они то према нама почели радити... На свима добронамјернима је неизоставна дужност 

да свим силама настојимо да мјесто небратства и неслоге завлада братство и пуна 

слога, у чему је једини спас и једнима и другима". 

За сва учињена зла између православних и муслимана Извршни одбор је 

кривио "усташке зликовце" који су дошли "међу мирни и поштени народ" који је 

"мирно и људски живио са својим комшијама". Зато им је једна од главних дужности 

било онемогућавање сваког усташког рада, "јер је познато да је главни циљ усташке 

политике употребити Муслимане на борбу против Православних", како би 

искоријенили и једне и друге. На крају прогласа Извршни одбор, на челу са др 

Исметом Поповцем, позвао је муслимане да се тргну и да сви до једног ступе у редове 

Муслиманске националне војне организације, која дјелује на "принципима узвишеног 

ислама" (слобода вјере, светиња породице, поштовање приватне имовине, социјална 

правда и демократске политичке слободе)". Муслиманска национална војна органи-

зација дјеловала је  до краја рата у Југославији. У том периоду тражила је од 

муслимана Босне и Херцеговине да сарађују са "нашом браћом православним Србима" 

на обнови Југославије. Међутим, како истиче Коста Николић, она није могла значај-

није да утиче на опредељење муслимана, јер се већина током рата сврстала у усташке 

редове, да би с приближавањем краја рата прелазили у партизанске редове (као и 

хрватске усташе и домобрани). 

 

                                                 
17

 Војни архив, Ч. А., к. 15, бр. рег. 4–11. 
18

 Исто, к. 226, бр. рег. 2/6. 
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Мустафа Мулалић – муслимански четнички идеолог 

 

Послије слома Краљевине Југославије у Априлском рату Мулалић је остао да 

живи у Београду, у ком се повезао са официрима Југословенске војске у Отаџбини. С 

њима је побјегао на Равну гору, "док је његову улогу у вођењу муслиманског центра 

преузео Абдулах Кемура". У покрету Драгољуба Михаиловића био је један од 

најистакнутијих идеолога, постао је уредник листа "Равна Гора", у Врховној команди 

је био аутор написа за радиографску емисију Југословенске војске у Отаџбини за 

муслимане, које је позивао у идеолошку борбу против комунизма. Био је члан 

политичког (цивилног) дијела Врховне команде ЈВуО, потпредсједник Централног 

националног комитета, па потом и уредник листа "Исток". За вријеме рата ангажовао 

се на оснивању муслиманских четничких јединица. Један од команданата муслимана–

равногораца Исмет Поповац тражио је од Михаиловића крајем 1942. године да у свој 

штаб прими једног муслимана који "има добар глас и политичког коријена у народу". 

Он је требао да буде муслимански представник и савјетник по свим питањима која се 

односе на крајеве у којима живе муслимани. Такву функцију ускоро је од Драже 

Михаиловића добио Мустафа Мулалић. 

Мустафа Мулалић је имао врло високо мишљење о Драгољубу Дражи 

Михаиловићу, и то изрекао сљедећим импресијама: 

Могу Вам рећи да ми муслимани нисмо имали бољег и сигурнијег заштитника 

од Чича-Драже. Ни у вријеме турских намјесника, међу којима бијаше више зулумћара 

но народних пријатеља, ни за вријеме аустријско и југословенско, ми нисмо имали 

сигурније гаранције да ће бити поштована наша права и да ће сва наша социјална, 

културна и привредна питања бити ријешавана у братској и пријатељској атмосфе-

ри. Муслиманско питање, овај наш истински пријатељ и заштитник, не поставља на 

основи политичко-партијског посматрања, преговарања, споразумијевања, нагодби и 

компромиса који се, према нашем искуству, или уопште не испуњавају, или врло 

кратко поштивају. Он не жели да се то питање ријешава слаткоријечивим надмуд-

ривањем и политичким заскакивањем, него га поставља само на националну основу и 

као такво жели га ријешавати, без постављања услова да носимо назив ма каквог 

цвијећа, ма какве срчике и ма какве кичме... У овог човјека ријеч је скупља и част је 

виша од живота. У такве особине овог племенитог човјека можемо ми муслимани 

вјеровати, а Ви на терену ускоро ћете се увјерити кад га у својој средини поближе 

упознате. (цит. према: К. Николић, Историја равногорског покрета, књ. 3, Београд 

1999, 304–305) 

У свом саопштењу Мустафа Мулалић је, као члан Муслиманске националне 

организације "код наше Врховне команде", поздравио пријатеље муслимане из свих 

крајева, те им саопштио да се налази код ђенерала Драже Михаиловића да му помогне 

у његовом племенитом залагању за братски споразум Срба са муслиманима: 

Поносан сам и срећан што сте успели да оћувате пријатељске и идејне везе у 

том питомом крају. Хитам да Вас поздравим и уверим да сте на добром путу и да ће 

Ваше жртве бити залога спаса и опстанка свих исправних и честитих муслимана и 

исламског напретка у будућој Југославији. Кажите свима муслиманима да Ђенерал 

Дража Михаиловић у име Њ. В. Краља Петра II жели само искрен братски споразум 

са нама муслиманима, основан на принципима наше народне етике. Наши стари бише 

и ми тражимо чојство и јунаштво и решење свих наших политичких, културних, 

социјалних и приватних прохтева на основама братске узајамности. Он нам пружа 
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руку. Треба да је прихватимо у пуној известности да је она у овој нашој општој 

трагедији једини фактор и гаранција мира, поретка и државности. Све друге 

пропаганде одбаците, јер нас заводе у нову дефинитивну пропаст. Енглеско помагање 

партизанима има значај комунистичког уништења. Ко има здрав разум лако ће 

просудити да Југославија само као Краљевина може да буде и наша и међународна 

стварност. Само такав поредак нама јамчи опстанак Ислама. Нека се муслимани не 

заваравају обманама. То је створила нова пропаганда, јер партизанство одводи у 

комунистички поредак а овај у очиту пропаст Ислама... Посебно истичем израз и 

моје веровање да ћемо се скоро видети у слободи. Надам се да ће те ме обавестити о 

делима која су извршили комунисти а нарочито одвођење наших девојака.
19

 

У јесен 1944. Мулалић је у Врховној команди ЈВуО саставио отворено писмо 

"Драги брате", које је достављано муслиманима Босне, Херцеговине, Црне Горе и 

Санџака. У почетку писма је напоменуо да је у четничке редове дошао "у прави час", 

када се "обнављају темељи будуће Југославије". Због "глупости и кратковидости 

наших политичара у Лондону и Каиру", за муслимане је, по Мулалићевој процјени, 

једини спас био у помирењу са Србима. Од Хрвата и Нијемаца није се могла 

очекивати помоћ "јер ће се и сами наћи у невољи, како доказује примјер Италијана". 

Мулалић је на Хрвате био посебно киван јер су муслимане прво гурали у борбу против 

Срба, "а данас у Лондону и Београду хоће да свале сву кривицу усташких злочина на 

нас Муслимане". У комунизам и партизанске редове Мулалић није полагао никакаве 

наде за исламски опстанак, из сљедећих разлога: 

Комунизам ће бити уништен и то од оних из Лондона који га данас хвале
20

; у 

комунистичким редовима могу да нађу варљивог спаса само усташе које су својим 

злочинима заслужили српску одмазду. Зато је комунизам по методама борбе и 

циљевима само наставак усташке страховладе; Партизанство носи собом 

комунистички поредак (подвукао М. М.). О томе овдје постоје документа 

заплијењена од заробљених комунистичких првака. А комунистички поредак је 

гробница Ислама на Балкану, јер се исламска концепција ниучем не може помирити са 

комунизмом. Кур-ан азимушан поставио је за нас необориве принципе приватне 

својине, принципе поштивања туђег хака, принципе насљедства и дужности зекјата, 

као што је поставио за нас непромјењиве темеље исламском моралу, који нашем 

друштву даје пуну сигурност поретка, спокојства и задовољства. Наш исламски 

поредак, основан на божанским принципима, за нас је априорно вјечан регулатор 

друштвених односа и за нас не може постојати савршенији морални закон. Чврсте 

темеље исламске етике не можемо замијенити несигурним темељима комунистичког 

моралног беспоретка, и тај хаос поставити пред своја стремљења као идеал. Ми не 

можемо прихватити принцип комунистичке слободне љубави, јер наш Кур-ан садржи 

јасне божанске одредбе о брачном праву и брачним дужностима. Какав је тај 

комунистички морални беспоредак упознао је наш народ на свом хрзу и образу. 

Одвођењем муслиманских дјевојака у покретна комунистичка блудилишта, дало нам 

је доказа шта се у ствари крије иза све те 'ослободилачке и народне борбе'. Тјелесном 

                                                 
19

 Војни архив, Ч. А., к. 16, бр. рег. 46/1. 
20

 Мулалићеве процјене по питању одбацивања Брозовог "комунизма" од Британаца показале 

су се нетачним, пошто ће Черчил у потпуности прихватити комунистички партизански покрет, 

а одбацити Михаиловићев равногорски. 
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љепотом и моралном невиношћу наших дјевојака црвени комесари награђују и 

примамљују у своје редове сав морални олош.
21 

За Мулалића је лукава лаж комунистичке пропаганде да се "партизанство" 

бори за ослобођење народа и демократска начела: 

Партизанство се бори за ново ропство, а то ропство нарочито спремају нама 

Муслиманима. Не постоји никаква народно-ослободилачка војска, него хорда пропа-

гандом и терором најмљених слијепаца, који лију крв за нешто што не знају – за 

црвени поредак". За муслимане је био спас "у демократском поретку који је најближи 

исламском схватању и који није незнабожачки, а нама у Југославији може дати 

највеће гаранције демократска монархија, дакле Краљ Петар II наш законити владар, 

који нас није ослободио од задате му вјере и заклетве. 

Непомирљиви непријатељ муслимана, по Мулалићевом мишљењу, био је 

језуитски прозелитизам римокатоличке цркве, "нимало непоправљен како смо га 

познавали за вријеме Аустрије и како се против њему борили, организовани у 

народном покрету српско-муслиманском за вјерску и просвјетну аутономију". 

Једини фактор мира, поретка и сигурности у земљи био је, дакле, по Мулалићу 

ђенерал Дража Михаиловић, који "у име Краља предводи југословенску војску, добро 

организовану, добро поучену, добро наоружану и борбеним духом и дисципином", и 

који је муслиманима у име "свеколиког српског народа пружио руку за братско 

помирење и халаљивање". Пошто су "савезници" одредили да Југославија треба да се 

обнови као федеративна демократска краљевина, на основу "три племенске федера-

ције", Мулалић је заговарао да "муслимански животни простор" уђе у оквир Српске 

федерације: "Кад је то неопозиво и кад нас судбина и друштво савезничких народа 

дефинитивно повезује са Србима, ми треба да се за заједницу са Србима и психички и 

политички спремимо... и да за улазак у Српску федерацију изјавимо своју сагласност и 

добру вољу". Мулалић је био увјерен да ће третирање муслимана у Српској 

федерацији бити потпуно равноправно, те да ће ислам у Србији имати потпуну 

слободу, а муслимани потпуну вјерску аутономију.  

Међутим, његова национално-вјерска визија о заједничком животу муслимана 

и Срба у српској федерацији нису се остварила. Након четничког слома на Зеленгори 

Мулалић је дошао у Београд и предао се комунистичким властима Демократске Феде-

ративне Југославије. Суђено му је због пропагирања равногорске идеологије и антина-

родног рада. У судском процесу покренутом против чланова равногорског Централног 

националног комитета 1945, заједно са четником Ђуром Ђуровићем, Кесеровићем и 

другима, осуђен је на пет година робије. Током издржавања казне у Сремској 

Митровици саслушаван је у процесу који је почетком 1946. покренут против 

Драгољуба Михаиловића и двадесеттројице оптужених. Књижевник и публициста 

Мустафа Мулалић умро је на слободи 5. марта 1951. године.  

 

 

                                                 
21

 Војни архив, Ч. А., к. 16, бр. рег. 47/1–1, М. Мулалић, "Драги брате", с. а. (1944). 
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Muslims Serb Nationalists 1918-1945 

– Liberal Yugoslav and Chetniks Ideologists – 

 

Summary 

 

This paper examines the ideological, religious, ethnic and political activity of Serbs 

of Islamic religion (“nationalist Muslims”), who have consistently displayed their religious 

liberalism, Yugoslav and Serbian cause, while fighting against the Bosnian-Muslim clerical-

ism (clerical pan-Islamism), political autonomy and Croatophile attitude of Mehmed Spaha 

and Yugoslav Muslim organization. In the center of historiography analysis is an ideologist 

of Muslim Serb cause Mustafa Mulalic, who was an opponent of the regent regime of prince 

Pavle and the Government of Milan Stojadinovic because of their policy to support the Bos-

nian autonomy, anti-Serb and anti-Yugoslav cause of Mehmed Spaha and Yugoslav Muslim 

organization. As such, Mulalic has become an ideologist and propagandist in the formation 

of the Yugoslav Army in the fatherland of Dragoljub Draza Mihailovic. 
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АРХИВСКО-МУЗЕОЛОШКИ КОНТЕКСТ ЗБИРКЕ 

ОСМАНСКО-ТУРСКОГ ОРУЖЈА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ 

ИЗ БАЊАЛУКЕ У МУЗЕЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

 

Апстракт: Оружје и војна опрема османских Турака у Бањалуци прикупљани 

су у Музеју Републике Српске од његовог оснивања. У раду се анализира начин 

његовог прикупљања и то на темељу необјављене архивске грађе (из Музеја 

Републике Српске и Архива Републике Српске), која је била неопходна у сазнањима о 

елементарним биографским подацима дародаваца и продаваца османско-турског 

оружја и војне опреме, приспјелим, у највећем броју, у Музеј Врбаске бановине (1930–

1941), затим Хрватски државни етнографски музеј у Бањој Луци (1941–1945) и Музеј 

Босанске Крајине (1945–1992), чији је суверени баштиник данас Музеј Републике 

Српске у Бањалуци. 

 

Кључне ријечи: османско-турско оружје, војна опрема, Музеј Републике 

Српске, Бањалука, музеологија, архивистика. 

 

 

Један од приоритетних послова новоформираног Музеја Врбаске бановине у 

Бањалуци 1930. односио се на прикупљање потенцијалне музејске грађе из времена 

владавине Турака, коју је први управник музеја Шпиро Боцарић са пуним правом 

доживљавао, како је навео, као архаичне трагове и преостале живе свједоке 

давнашњег контакта са страним народом.
1
 Акумулација веће количине оружја и 

војне опреме из османско-турског периода бањалучке провенијенције била је један од 

подстрека будућег развоја музеја као културне институције прворазредног значаја. У 

прошлим временима оружје је излагано на бројним изложбама, али углавном као 

пратећи музејски материјал или издвојено, као дио јединственог корпуса збирке 

оружја Турака. Ранијим истраживачима имена дародаваца и продаваца нису окупирала 

неко посебно интересовање, јер се о њима мало знало. Осим неколико истакнутих и 

познатих имена, у архивској грађи Музеја Републике Српске (инвентарне књиге), као 

и у оној из Архива Републике Српске у Бањалуци, сачувао се спомен и на нека друга, 

наизглед мање важна имена, али ипак једнако заслужна за образовање ове збирке. 

Иако етнички османски Турци у Бањалуци нису никада живјели у неком већем 

броју, јер су сви њени грађани припадали истом народу,
2
 опредјељење да се оружје из 

времена турске владавине назове османско-турским проналази своје упориште у 

                                                 
1
 Шпиро Боцарић, Народна култура и наши музеји, Развитак, бр. 11, Бањалука 1938, стр. 334. 

2
 Галиб Шљиво, Бањалучки кајмакамлук 1856. године, Историјски зборник, бр. 4, Бањалука 

1983, стр. 50–51. 
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чињеници да је Османска држава била домовина свих њених муслиманских поданика, 

као и честе појаве по којој се и савремена турска историографија радије користи 

синтагмом османско-турски (Osmanli Türkçesi), више него османски (Osmanli) или 

турски (Türkçesi).
3
 Конкретно, османска влада је у рату са сусједном Аустријом имала 

у Бањалуци увијек поуздане ратнике.
4
 За њене управе оружарски обрт развио се у 

бројним босанским средиштима, међу којима је у Босни и Херцеговини Бањалука 

имала врло запажену улогу.
5
 У свим босанским градовима, па тако и у Бањалуци, 

бегови, аге или важнији грађани носили су најчешће једну и највише двије мале 

пушке, а на даљим путовањима или у лову пратили су их кавази са њиховим оружјем.
6
 

Аустроугарски војник мађарског поријекла Армин Шашвари са запрепаште-

њем је забиљежио у вријеме окупације Босне и Херцеговине 1878. године да је свака 

муслиманска кућа представљала прави арсенал оружја.
7
 У Бањалуци, као и у другим 

градовима, већина тих арсенала растурена је, с тим да се један мањи дио сачувао код 

старих беговских породица, прије свега као породична успомена (Џинићи, Хусеџино-

вићи и др.). Може се са сигурношћу констатовати да је велики број примјерака стари-

јег наоружања османско-турске провенијенције неповратно изгубљен, највише аустро-

угарском конфискацијом, али и тако што су, према свједочењу савременика и очевица 

догађаја током августа 1878. године, бањалучког жупника фра Анте Кнежевића, углав-

ном нове, како их је назвао "инглеске" пушке (пушке шнајдер, оп. Б. Т.) чуване, док су 

"старе босанске" (пушке и кубуре кремењаче, оп. а. Б. Т.) већином побацане у Врбас, 

чиме је, како је фра Кнежевић констатовао, упропашћено "свједочанство босан-ске 

умјетности!"
8
 Сјећање на присутност оружја из овог времена сачувало се у неким 

бањалучким муслиманским презименима: Топић,
9
 Силахић,

10
 (tur. silâh – оружје, оп. а. 

Б. Т.), Сабљаковић,
11

 Топчагић, Шахинагић (tur. shahi üst – топ, оп. Б. Т.), Сикирић, 

Туфекчић, Туфекђић (tur. tüfek – пушка, оп. Б. Т.)...,
12

 презименима српских херцего-

                                                 
3
 Ramiza Smajić, Neki terminološki problemi u izučavanju osmanskog perioda historije Bosne i 

Hercegovine, u: "Historiografija u Bosni i Hercegovini 1990–2000", Zbornik sa naučnog skupa, ANU 

BiH, Sarajevo 2003, str. 60. 
4
 Suraiya Faroqhi, The Ottoman Empire and the World Around It, New York: I. B. Tauris 2004, p. 

114. 
5
 Marija Šercer, Tursko oružje, Zagreb 1983, str. 13. 

6
 Antun Hangi, Život i običaji Muslimana u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1990, str. 84. 

7
 Ненад Урић, Србија и устанак у Босни пре и на почетку првог српско-турског рата (1876), 

Зборник за историју Босне и Херцеговине, бр. 6, Београд 2009, стр. 127–128. 
8
 Antun Knežević, Njekoje moje bilješke iz zadnjih godinah, Beograd 2001, str. 126–127. 

9
 Музеј Републике Српске Бањалука (у даљем тексту: МРС БЛ), ИК ИО-Т, МБК БЛ, калуф, инв. 

бр. 176/Т, стр. 24; Zoran S. Mačkić, Banjalučki šahovski klub – Spomenica 1926–1940, Banjaluka 

2009, str. 211. 
10

 Братислав Теиновић, Хладно оружје из османско-турског периода у Музеју Републике 

Српске, Бањалука 2008, стр. 140. 
11

 МРС БЛ, ПСИ (1941–1945), ЗИД, бр. док. 1, Popis stanova u Banjaluci, Ured općeg 

opunomoćenika vlade NDH, Banja Luka, 665/тај, 18. kolovoza 1942. (zaprimljen od Poreznog ureda 

Banjaluka, br. 1008/42 P, 22. kolovoz  1942), str. 1–3. 
12

 МРС БЛ, ЗИД ПСИ (1941–1945), Iskaz izvršnih službenika redarstvene straže Župske redarstvene 

oblasti za grad Banja Luku, Redarstveno ravnateljstvo Banja Luka, u Banja Luci, 28. X. 1941. godine, 

zapovjednik redar. straže Terek, v. r., str. 1–2. 
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вачких досељеника (Пиштељићи),
13

 фотографијама бањалучких оружних занатлија,
14

 

као и у оружју и војној опреми османских Турака у Бањалуци, које се у Музеју 

Републике Српске у Бањој Луци чува више од осамдесет година. 

Прво оружје и војна опрема османских Турака у Бањалуци приспјели су 

највећим дијелом у Музеј Врбаске бановине, како је већ напоменуто, личним 

ангажманом првог директора Шпире Боцарића. Његово писмо бану Врбаске бановине 

Светиславу Тиси Милосављевићу указивало је на херитолошки значај старог оружја, 

али и на страх од његовог бесповратног уништења. Разлог прикупљања старинског 

оружја, како се оно тада (не)стручно називало, и његовог музејског чувања, Боцарић је 

објашњавао чињеницом да је под окупацијама осиромашени народ био срећан ако је 

могао да уновчи своје старо оружје,
15

 због чега је оно бројније и квалитетније 

неповратно изгубљено. Почетком тридесетих година прошлог вијека Музеј је, у 

релативно кратком времену, на различите начине успио прикупити оружје из турског 

времена и то највише заслугом љубитеља старина и старинског оружја др Станка 

Сиелског.
 
Највјероватније је да су приватне колекције оружја и војне опреме из 

османско-турског периода имали и потомци познатих Бањалучана Мухарем-бега 

Ибрахимбеговића, Рагиб-бега Џинића, Смаил-бега Џинића и Давида Салома, учесника 

Миленијумске изложбе 1896. у Будимпешти, премда у инвентарним књигама нема 

писаног трага о њиховом ангажману у формирању збирки Музеја Врбаске бановине.
16

 

Мухарем-бег је потомак Осман-бега Ибрахимбеговића, бањалучког богаташа из 

средине XIX вијека.
17

 Рагиб-бег Џинић је на почетку аустроугарске окупације 1878, 

као сумњив властима, краће вријеме притворен.
18

 Био је потпредсједник Муслиманске 

читаонице у Бањалуци, основане 1890. године. Један је од оснивача Прве бањалучке 

штедионице д. д., основане 1894. године, док је његов брат Смаил-бег од 1893. до 

1903. био начелник Бањалуке.
19

 Од учесника Будимпештанске изложбе Давида 

Салома, бањалучког Јеврејина и сарафа,
20

 за музејске почетке важнији је његов син 

Исидор Салом Сарафић, зато што је 1933. продао Музеју једну османско-турску 

сабљу.
21

 Исидор је рођен у Сарајеву 1876, у Бањалуци се обогатио тргујући од 1907. 

мјешовитом робом на велико и мало,
22

 а од 1923. конвертибилним пословима страним 

валутама.
23

 Од децембра 1933. управник је прокуриста Друштва за обављање 

комисионих и агентурних послова "Сарафић д. д. Бањалука".
24

 Од марта 1936. изабран 

                                                 
13

 Ivan Kukuljević Sakcinski, Putovanje po Bosni, Zagreb 1858, str. 30. 
14

 МРС БЛ, О-ТП (1527–1878), ЗИФ, фотографија бањалучког пушкара, Инв. бр. 619. 
15

 Ivanka Bilić, Bocarićev muzeološki rad, (razdoblje od 1930–1941), u: Husedžinović, V., Špiro 

Bocarić, Banjaluka 1977, bez paginacije.  
16

 Б. Теиновић, нав. дј., стр. 15–16. 
17

 Галиб Шљиво, Бањалучки кајмакамлук 1856. године, Историјски зборник, бр. 4, Бањалука 

1983, стр. 58. 
18

 Hamdija Kreševljaković, Prijeki sud u Bosni i Hercegovini 1878. (uz 60-u obljetnicu), Kalendar: 

"Narodna uzdanica", VI, Sarajevo 1938, str. 107. 
19

 Ђорђе Микић, Бањалука, култура грађанског друштва, Бањалука 2004, стр. 60, 83, 209, 298. 
20

 Исти, Бањалучка пивара, Бањалука 1998, стр. 19. 
21

 МРС БЛ, ИК бр. 1, МВБ 1930–41, БЛ, стр. 69. 
22

 Архив Републике Српске Бањалука (у даљем тексту: АРС БЛ), Регистар обрта, бр. 807/1907.  
23

 АРС БЛ, 23, Регистар инокосних фирми, бр. 1.352.  
24

 Исто, бр. 2.862. 
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је за члана Градског одбора Југословенске радикалне заједнице.
25

 Од општег су 

херитолошког значаја, осим поменутог музејског предмета, свакако и двије трговачке 

књиге породице Сарафић, које се данас највјероватније налазе у Оријенталном 

институту у Сарајеву.
26

 Исидора Сарафића и његовог сина Јозефа убиле су усташе 3. 

августа 1943. године, док је њихову породичну кућу усташки стожерник Виктор Гутић 

претворио у своју личну резиденцију.
27 

Непрофесионални почеци Музеја, у вријеме када у њему није било стручних 

радника који би забиљежили вриједне податке о овим предметима и њиховим 

некадашњим власницима, учинили су, на неки начин, непоправљиву херитолошку 

штету, чије су посљедице данас највидљивије. Уз то, Боцарића је мање интересовао 

историјски аспект музеологије, што је имало за посљедицу да се оружје и војна опрема 

из турског времена прикупља, прије свега, у служби домаће националне етнографије. 

Он је поставио прву сталну поставку Музеја тако што су поједине збирке смјештене 

свака у посебну собу, представљале својеврсне мале музеје. Поставка собе са оружјем, 

у којој су, поред хладног оружја, били изложени репрезентативни примјерци пушака 

џефердара, дугих и кратких пушака кубура,
28

 изгледала је више као арсенал 

старинског оружја. Заправо, бањалучки Музеј Врбаске бановине у својој почетној 

фази личио је на такозване класичне музеје или "јавне депое",
29

 јер се у херитолошком 

смислу није водило довољно рачуна о томе да предмети који у себи носе потенцијалну 

музеалну вриједност уласком у музеј постају музеалије тек након њихове стручне 

валоризације, односно студијске обраде.
30

 У вријеме стасавања музеологије слично је 

било и у великим европским збиркама оружја, код којих је акценат стављан, као код 

збирки примијењене умјетности, најчешће на љепоту и богатство израде и опреме.
31

 

Конституисањем музеологије у бившој Југославији, овај проблем био је 

најкарактеристичнији за Босну и Херцеговину, у чијим су музејима оружје и војна 

опремa дуго прикупљани стихијски и без икаквог концепта.
32

 Прикупљачка политика 

првог бањалучког музеја није се мијењала ни касније, поготово не за вријеме њемачке 

окупације. Oружје Турака, како су забиљежиле једне загребачке новине, красило је у 

то вријеме бањалучку музејску салу, са основним задатком да подсјећа на дугу 

прошлост везану за турску власт.
33
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 АРС БЛ, Лични фонд Милана Вукмановића (1926–1993) 
26

 Rudolf Zaplata, Turski arhiv iz Banje Luke prenesen u Sarajevski muzej, Jugoslovenski list, XXI, 

160, Sarajevo 1938, str. 9. 
27

 Милан Вукмановић, Нека питања о образовању и дјеловању Усташког стожера и 

Повјереништва за Врбаску бановину у Бањалуци од априла до августа 1941, III дио, ИЗ, бр. 4, 

Бањалука 1983, стр. 110; Z. S. Mačkić, nav. dj., str. 226. 
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 I. Bilić, nav. rad, bez paginacije 
29

 Милош Ћирић, Обликовање идеја и експоната у изложбеном простору, Зборник 

Историјског музеја Србије, бр. 13–14, Београд 1977, стр. 213. 
30

 Antun Bauer, Sabirači i sabiranje u muzejima, Zbornik radova Muzeja Revolucije Bosne i 

Hercegovine, br. 3/4, Sarajevo 1977/78, str. 13.  
31

 Антун Бауер, Хисторијски музеји у хисторији музеја, Зборник Историјског музеја Србије, бр. 

15–16, Београд 1979, стр. 128. 
32

 Zlatko Malčić, Muzejske zbirke i karakteristike koje ih određuju, Zbornik radova Muzeja Revolucije 

Bosne i Hercegovine, br. 9/10, Sarajevo 1988, str. 19. 
33

 Božidar Murgić, Ljepota i vriednost muzeja u Banjoj Luci, "Nova Hrvatska", 14. siečnja Zagreb 

1945, str. 9. 
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Данас се оружје које се чува у музејима обично излаже на монографским, 

дидактичким и историјским изложбама,
34

 при чему се мора водити рачуна о низу 

стручних потешкоћа, поготово ако се има у виду чињеница да се у историјским 

музејима историја и не излаже.
35

 Она се, с обзиром да није опипљив предмет, једино 

може, и то уз уважавање достигнућа историјске науке, на музеолошки начин 

приказивати.
36

 Уважавајући наведено, избор експоната, у овом случају оружја и војне 

опреме, морао би бити везан за историјску тему, која је апстрактна и физички није 

присутна.
37

 У савременој музејској пракси оружје са музеалним потенцијалом постаје 

дио збирке или музејске колекције тек након упознавања историјског смисла 

примјерка, његовог поријекла, улоге и мјеста у друштву. Осим тога, неопходно је за 

сваки појединачан случај објаснити колико је одређени примјерак типичан и 

карактеристичан као допуна историјских извора и колико је битан у проучаваним 

историјским збивањима.
38

 Из ових разлога хеуристички и прикупљачки рад на 

комплетирању музејских фондова мора се одвијати плански, систематично и нимало 

случајно.
39

 Познато је одраније да су за историјске музеје од изузетне важности 

меморијални предмети, затим експонати везани за неки важан историјски догађај и 

појаву.
40

 Неопходно је да је оригинална тродимензионална музејска грађа споменичког 

карактера, са властитом вриједношћу и са детерминисаном тематиком односно 

намјеном, како би могла да врши своју основну функцију.
41

 То би у овом случају 

значило да се у збирку, ако се не посједује оружје познатог војсковође из неке битке, 

прије свега сабира типско исто оружје.
42

 

Боцарић је, немајући превише избора, у формирању првих музејских збирки 

нашао сараднике у колекционарима и љубитељима старина, највише у поменутом 

љекару и пасионираном сакупљачу археолошких и историјских артефаката др Станку 

Сиелском (1891–1958), који је за Музеј прикупио највећи број предмета.
43

 До 

формирања Независне Државе Хрватске др Сиелски је живио у Бихаћу, а од 1941. 
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 Marija Šercer, O kartoteci izlaganog oružja Povijesnog muzeja Hrvatske, Informatica Museologica, 

No 1–2, Zagreb 1983, str. 34. 
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 Edib Hasanagić, Istorijski muzeji i savremeni svet, Muzeologija, br. 17, Zagreb 1975, str. 17. 
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 Леља Добронић, Приказ повијести у завичајним музејима, Музеји, бр. 7, Београд 1952, стр. 
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хисторијским музејима и збиркама, Зборник Историјског музеја Србије, бр. 13–14, Београд 

1977, стр. 183. 
38

 Dušan Otašević, Prikupljački rad u istorijskim muzejima, Zbornik radova Muzeja Revolucije Bosne 

i Hercegovine, br. 2, Sarajevo 1976, str. 18. 
39

 Isto, str. 20. 
40

 Љиљан Константиновић, Тродимензионална грађа и историјски музеји, Зборник Историјског 

музеја Србије, бр. 13–14, Београд 1977, стр. 237. 
41

 Исто, стр. 239. 
42

 Đorđe Mitrović, O klasifikaciji muzeja i koncepciji nastanka i razvoja zbirki sa posebnim osvrtom 

na problematiku istorijskih muzeja, Zbornik radova Muzeja Revolucije Bosne i Hercegovine, br. 3–4, 

Sarajevo 1977/78, str. 128. 
43

 Живан Митровић, Бановински музеј у Бањој Луци, "Политика", број 10072, год. XXXIII, 

Београд уторак, 9. јун. 1936, стр. 11. 
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године директор је Завода за сузбијање ендемијског сифилиса у Бањалуци.
44

 Као  

Бањалучанин, др Сиелски је 1943. године музеју апсурдног назива "Хрватски државни 

етнографски музеј у Бањој Луци" поклонио један буздован, продао пет јатагана и три 

сабље.
45

 

Бањалучко оружје и војну опрему из периода османско-турске власти Музеју 

су тридесетих година углавном поклањали љубитељи старина или је оно откупљивано 

по нижој цијени. Из инвентарних књига сазнаје се да су тридесетих година XX вијека 

Музеју Врбаске бановине поклонили или продали оружје и војну опрему османских 

Турака бројни Бањалучани, Бањалучка општина
46

 и неке друге институције – 

Балканска пољопривредна изложба у Бањалуци (1930)
47

, Васо Мисита (1930, 1934), 

Дејан Бабић (1931), Техвида Бекташевић (1931), Хашим Газић (1931), Хасо Топић 

(1931), Мустафа-хафиз Кеновић (1931), Глишо Николић (1931), Алија Хусић (1931), 

Ахмет Дујсо (1931, 1932), Драгутин Банчић (1931, 1935, 1939), Фрањо Харазим (1932), 

Асим Сеферагић (1932), Мирко Ђокић (1932), имам Мухамед ефендија Гарчевић 

(1933), Исидор С. Сарафић (1933), Владимир Марић (1933), Симо Мирјанић (1933), 

Суљо Капиџић (1933), Фарук Башагић (1933), Бранко Матавуљ (1933), Миле Малић 

(1933), Боја Мостарац (1933), Алекса Ивић (1933), Хашим Силахић (1933, 1935), Стево 

Челик (1933), Душан Дивјак (1933), Даница Дебељак (1933, 1936), Перо Грбић (1933), 

Јово Мисита (1933), Мухарем Сарчевић (1933), Назиф Хусеџиновић (1933), Заим 

Ковачевић (1934), Р. Голдбахер (1934), Алија Араковић (1935.), Бего Цацо (1934, 

1939), Сулејман Суљо Мешиновић (1935), Стево Петковић (1935), Руди Чајковац 

(1935), Адемага Шћета (1935, 1936), Ибрахим Пашалић (1936), Драг. М. Скарић 

(1936), Стјепан Матијевић (1936, 1937, 1938, 1939, 1940), Петар Шешум (1936), 

Наталија Курбалић (1937), Касим Мунџић (1937), Сaлих Хаџикадић (1937), Анто 

Закарић (1938), Стака Антонић (1939), Сулејман Барић (30-те XX вијека), прото 

Душан Кецмановић (30-те XX вијека), Стојан Бијелић (30-те XX вијека), Јуро Перчаш 

(30-те XX вијека), Петар Бундало (1940), Секретаријат Врбаске бановине (1940, 1941) 

и Младен Девић (1940). 

Бањалучка пољопривредна изложба, на којој је 1930. за Музеј купљен један 

јатаган,
48

 који је највјероватније први примјерак османско-турског оружја у 

бањалучком музеју, отворена је када и Музеј Врбаске бановине.
49

 Бањалучки имам 

Мухамед-ефендија Гарчевић даровао је 1933. године Музеју три топовске кугле
50

 и 

једне јелење рогове за пушчани прах (барут).
51

 Гарчевић је био врло активан културни 

радник и ентузијаста. За Музеј Врбаске бановине радио је једно вријеме као волонтер, 

                                                 
44

 Братислав Теиновић, Историјат збирке хладног оружја из турског периода у Музеју 

Републике Српске, са краћим биографским прилозима др Станка Сиелског и Хинка Ледерера, 

Гласник Удружења музејских радника Републике Српске, бр. 8, Бањалука 2010, стр. 133–134. 
45

 Б. Теиновић, нав. дј., стр. 18. 
46

 МРС БЛ, ЗИФ, О-ТП (1527–1878), Фотографија сале оружја у Музеју Врбаске бановине, 

Инв. бр. P–N–I–304, 323 b. 
47

 Године у зградама су године приспијећа предмета у Музеј, истражене према архивској грађи 

Музеја Републике Српске. 
48

 Б. Теиновић, нав. дј., стр. 110. 
49

 Branko Suručić, Muzej Bosanske Krajine u Banjoj Luci, ZKM, I, Banjaluka 1962, str. 13. 
50

 МРС БЛ, ИК бр. 3, МВБ 1930–41, БЛ, стр. 28. 
51

 Исто, стр. 97. 
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највише око превођења старих турских докумената
52

 и епиграфских натписа на 

јатаганима.
53

 Аурор је неколико стручних радова о амајлијама и амулетима из турског 

времена. Познат је и у архивистици, јер је неке документе из своје личне архиве 

продао Државном архиву Босне и Херцеговине у Сарајеву.
54

 Његово најзначајније 

откриће је проналажење надгробних споменика бањалучког турског великаша 

Малкоч-бега из XVI вијека,
55

 који се данас чувају у Музеју Републике Српске. 

Драгутин Банчић, који је 1931. Музеју поклонио једну сабљу и млат и продао 

јатаган, а 1939. и бакарну фишеклију,
56

 био је посљедњи познати бањалучки кујунџија, 

који је тај занат научио од оца Мате.
57

 Хашим Газић продао је 1931. Музеју пушку 

кремењачу.
58

 Он потиче из познате бањалучке породице Газић, из које је и 

најистакнутији муслимански културни и национални радник Дервиш Газић, 

предсједник Муслиманског добротворног друштва "Братство",
59

 као и Дедо Газић, 

пријератни симпатизер комуниста и предсједник Муслиманског друштва "Будућност" 

у Горњем шехеру.
60

 Када је поклонио Музеју једну зејтиницу,
61

 Стојан Бијелић био је 

директор Више дјевојачке школе и предсједник Ватрогасног друштва Врбаске 

бановине у Бањалуци.
62

 Зејтиницу и топовску куглу је Музеју у приближно исто 

вријеме поклонио Душан Дивјак,
63 

један од браће Дивјак, трговаца из Господске 

улице, који су између два свјетска рата имали свој приватни аутопревоз "Браћа 

Дивјак".
64

 Васо Мисита, који је Mузеју 1930. продао јатаган
65

 и 1934. калуп за лијевање 

куршума,
66

 био је рођени брат Јове Мисите,
67

 који је продао 1933. Музеју једну арбију 

за набијање пушчаних цијеви.
68

 Васо Мисита се бавио велепродајом вина,
69

 а почетком 
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djela, I dio (priredili prof. dr Avdo Sućeska i dr Enes Pelidija), Sarajevo 1991, str. 146. 
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na nadgrobnim spomenicima Malkoč-bega i njegovog sina Džafer-bega, Prilozi za orijentalnu filo-

logiju, II, Sarajevo 1951, str. 249–250. 
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 МРС БЛ, ИК бр. 3, МВБ 1930–41, БЛ, стр. 47; МРС БЛ, ИК ИО-Т, МБК БЛ, млат, Инв. бр. 

411/Т, стр. 53; Б. Теиновић, нав. дј., стр. 127, 142. 
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 Ivanka Bilić, Kujundžijski zanat u Banjoj Luci i posljednje kujundžije Banjolučani, Zbornik 

krajiških muzeja, br. VI, Banjaluka 1974, str. 58.  
58

 МРС БЛ, ИК бр. 1, МВБ 1930–41, БЛ, стр. 120. 
59

  Ђ. Микић, нав. дј., 2004, стр. 211. 
60

 Perko Vojinović, Muslimanska kulturno-prosvjetna društva u Banjoj Luci (1918–1941), Zbornik 

krajiških muzeja, br. VI, Banjaluka 1974, str. 196. 
61

 МРС БЛ, ИК ИО–Т, МБК БЛ, зејтиница, инв. бр. 157/Т, стр. 23.   
62

 "Врбаске новине", Бањалука, бр. 956, 24. март и бр. 1048, 26. јули 1936, у: С. Бијелић, нав. дј., 

стр. 10, 12.    
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 МРС БЛ, ИК бр. 3, МВБ 1930–41, БЛ, стр. 28. 
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 Златко Пувачић, Стара Бања Лука, Београд 2001, стр. 19; Ђ. Микић, нав. дј., 2004, стр. 112. 
65

 Б. Теиновић, нав. дј., стр. 17. 
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 МРС БЛ, ИК ИО-Т, МБК БЛ, Калуп за лијевање куршума, инв. бр. 178/Т, стр. 25.   
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 Ђ. Микић, нав. дј., 2004, стр. 321. 
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 МРС БЛ, ИК ИО-Т, МБК БЛ, Пушка мала, инв. бр. 166/Т, стр. 24.   
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 АРС БЛ, Регистар обрта, Бањалука 1907–1911, редни бројеви 568/1907 и 1048/1907. 
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тридесетих година прошлог вијека на Булевару краља Александра водио је 

ситничарску радњу.
70

 Joвo Мисита је, такође на Булевару краља Александра, држао 

трговину намјештајем, галантеријско-базарском робом, умјетнинама, антиквитетима и 

производима од коже.
71

 Био је члан управе Спортског клуба "Крајишник" и, као 

већина угледних Срба, протјеран 1941. из Бањалуке.
72

 Фрањо Харазим продао је 1932. 

Музеју један поставац за топ,
73

 када је већ био у пензији, коју је зарадио као 

вишегодишњи професор математике, физике и хемије у Бањалучкој гимназији, у којој 

је радио од 1897. до пензионисања 1931.
74

 

Бањалучки прота Душан Кецмановић, као сарадник Музеја Врбаске бановине 

од самог његовог оснивања,
75

 Mузеју je поклонио један јелењи рог за чување барута.
76

 

Он је тридесетих година прошлог вијека био врло активан политички и културни 

радник, прво као члан Демократске а потом и Самосталне демократске странке,
77

 

затим као предсједник друштва "Јединство" и "Српске читаонице".
78

 Назиф Хусеџи-

новић, који је 1933. Музеју продао једну фишеклију,
79

 поријеклом је из старе бања-

лучке породице Хусеџиновић, чији је један од чланова и Хамзага, између два свјетска 

рата предсједник Југословенске муслиманске организације (ЈМО) и предсједник 

Градске општине.
80

 Мустафа-хафиз Кеновић продао је Музеју 1931. једну сабљу, двије 

кожне фишеклије и три јатагана.
81

 Био је наводно родом из Грачанице,
82

 али се у 

инвентарним књигама Музеја Врбаске бановине водио као Бањалучанин. Стево Челик, 

који је Музеју 1933. поклонио јатаган бјелосапац,
83

 био је познати бањалучки обућар. 

Као поштовалац културе, пјевао је као тенор у хору "Јединство", а нешто касније 

радио је и као благајник "Српске читаонице".
84

 Инжењер Сулејман Суљо Мешиновић 

продао је Музеју 1935. један јатаган,
85

 највјероватније у вријеме док је био први човјек 

бањалучког "Гајрета".
86

 

Неколико копаља миздрак, кубурлуке, зејтиницу и пушку кремењачу је 1933. 

односно 1935. Музеју продао Хашим Силахић,
87

 који потиче, по свему судећи, из старе 

бањалучке муслиманске породице чији је предак почетком XIX вијека продао 
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породично имање око Црквене и Кастела трговцу хаџи Јусуфу Шибићу.
88

 Алија 

Хусић, који је 1931. продао једно копље миздрак Музеју,
89

 био је од 1920. до 1929. 

радник Фабрике дувана у Бањалуци.
90

 Руди Чајковац, дародавац једне фишеклије 

Музеју,
91

 потомак је власника куће коју је 1888. откупила општинска управа у 

Бањалуци и у којој је била смјештена све до изградње нове зграде тридесетих година 

XX вијека.
92

 Дародавац Музеју мале пушке кремењаче Дејан Б. Бабић
93

 познат је и као 

један од утемељивача "Соколског дома" у Бањалуци
 
.
94

 Перо Грбић, који је Музеју 

продао једну кубуру,
95

 био је највјероватније бањалучки машиновођа и отац 

познатијег Милорада, бањалучког шахисте између два свјетска рата.
96

 

Збирка је обогаћена и куповином кубуре 1934,
97

 једне пушке исте године,
98

 

сабље 1936.
99

 и мале пушке исте године
100

 од Адемаге Шћете, познатог по томе што је 

још прије аустроугарске окупације као бег држао кметове у близини Бањалуке. Тек му 

је послије 1919. већина имовине конфискована, а као старац, Адемага се тридесетих 

година облачио у оригиналну беговску ношњу из времена османске власти.
101

 Ахмет 

Дујсо, који је Музеју продао и поклонио зејтиницу, јатаган и двије фишеклије,
102

 

потиче из познате бањалучке породице која је између два свјетска рата учествовала у 

оснивању муслиманског друштва "Фадилет".
103

 Музеј је 1934. откупио копље глефу и 

арбију за чишћење пушака од Голдбахера,
104 

који је тридесетих година XX вијека био 

један од чланова управе "Будућности", бањалучког друштва за просвјетно, економско 

и социјално уздизање муслимана.
105

 Уочи слома старе Југославије Секретаријат 

Врбаске бановине поклонио је 1940. Музеју једну пушку
106

 и једну сабљу.
107

   

За вријеме Независне Државе Хрватске у Музеј су приспјела два примјерка 

османско-турског ватреног оружја, и то од Тајништва ликвидатора Врбаске бановине 

и Осме усташке бојне.
108

 Тих ратних година музејска збирка оружја Турака попуњена 

је са тек неколико нових предмета Бањалучана: сабљом (1941) од поменутог 
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Тајништва ликвидатора Врбаске бановине,
109

 наџаком
110

 и катијом (1942) од Хатиџе 

Вехабовић,
111

  фишеклијом (1942) од трговца Сулејмана Сарача,
112

 кубуром (1942) од 

Ивана Појатина,
113

 буздованом (1943) од Златка Берберовића,
114

 јатаганима, мачем и 

сабљом (1943) од др Сиелског,
115

 пиштољима (1943) од В. Ластрића,
116

  јатаганом 

(1944)
117

 и пушком од Јосипа Цернера,
118

 кожним бенсилахом (1944) од Аише 

Галијашевић,
119

 кубуром (1945) од Анте Видовића.
120

 Од Бањалучана Ластрића, чији је 

један од чланова В. Ластрић поклонио аустријски пиштољ из времена Бањалучке 

битке 1737. године, најпознатији у Бањалуци био је Јаков Ластрић, једно вријеме 

посланик КПЈ на Уставотворној скупштини Краљевине СХС, коју је касније 

напустио.
121

 Други познати Ластрић у Бањалуци, Људевит, био је августа 1942. 

сарадник усташа на девастацији и конфискацији јеврејске имовине.
122

 Поменута Аиша 

је вјероватно рођака Бећира Галијашевића, члана бањалучког "Гајрета" од 1930. 

године
123

 и потписника петиције седамдесеторице муслиманских бањалучких 

интелектуалаца против усташких злочина над Србима.
124

 

Према инвентарним књигама, у вријеме социјализма Музеј Босанске Крајине 

више је откупљивао, а мање добијао на поклон оружје из османско-турског периода. 

Примјерке оружја османских Турака Музеју Босанске Крајине продали су Бања-

лучани: Aнте Видовић, Бекир Салихагић, Шухрета Курбеговић, Сафет Хусеџиновић, 

Здравко Кецман, Озрен Радуловић, Ахмет Курбеговић, Петар Адамовић, Сабахудин 

Турић, Бурхан Бошњак и Велимир Додиг. Неколико примјерака оружја приспјело је у 

Музеј заједно са осталим предметима и књигама самостана траписта које су запли-

јениле партизанске власти.
125

 Кустоси Музеја Босанске Крајине су, по наређењу нових 

комунистичких власти, до прославе Првог маја 1947. пописали и процијенили 

вриједност свих предмета самостанске збирке траписта у Делибашином Селу и у 

Музеј пренијели дио тих предмета,
126

 са којима су приспјеле и три пушке кремењаче
127
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и један јатаган из османско-турског периода.
128

 У посљератном раздобљу оријентална 

збирка попунила се, поред конфискованим трапистичким, и куповином од бањалучког 

инжењера Озрена Радуловића.
129

 Бекир Салихагић је син познатог бањалучког ин-

жењера Суљаге Салихагића,
130

 првог човјека бањалучког "Гајрета".
131

 Радни вијек про-

вео је прво као наставник на Стручној трговачкој школи и на Вишој комерцијалној 

школи, а затим као професор на Економском факултету у Бањалуци.
132

 За Шухрету 

Курбеговић, која је Музеју 1955. продала бодеж дједа свога мужа Ибрахим-бега Кур-

беговића,
133

 зна се да је тридесетих година била потпредсједница бањалучког женског 

одбора "Гајрета".
134

 Озрен Радуловић је потомак старог српског бањалучког трговца 

газде Томе Радуловића, чију је малу пушку (натпис на цијеви: En Madrit, Juan Santos, 

Ano de 1742) продао 1953. Музеју,
135

 односно син је Јосифа, познатог трговца између 

два свјетска рата. Радио је као инжењер у бањалучком руднику Лауш, бањалучкој 

занатској и средњој техничкој школи, као и у бањалучком електричном предузећу.
136

 

Из музејских регистара види се да је седамдесетих година прошлог вијека у 

Бањалуци било породица (Јово Божић, Озрен Радуловић, Махмут Хусеџиновић) са 

колекцијама османско-турског оружја у приватном власништву, а које нису изража-

вале спремност да их поклоне, завјештају или продају Музеју, чувајући их као 

породичну успомену.
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Bratislav Teinovic 

 

Archival and Museum Context of Collection of Ottoman-Turkish Weapons and  

Military Equipment from Banja Luka in the Museum of the Republic of Srpska 

 

Summary 

 

Weapons and military equipment of the Ottoman Turks in Banja Luka was being 

collected in the Museum of the Republic of Srpska since its establishment. The paper ana-

lyzes the way of its collection, based on the unpublished archival material, that was neces-

sary for the knowledge of the elementary biography of donors and sellers of Ottoman Turk-

ish weapons and military equipment, arrived mostly in the Museum of Vrbaska banovina 

(1930-1941), then the Croatian State Ethnographic Museum in Banja Luka (1941-1945) and 
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the Museum of Bosanska Krajima (1945-1992), whose legitimate heir today is the Museum 

of the Republic of Srpska in Banja Luka. The first weapon of the Ottoman Turks in Banja 

Luka mostly arrived in the Museum of Vrbaska banovina owing to personal engagement of 

the first director Spiro Bocaric. Banja Luka weapons and military equipment from the period 

of the Ottoman Turkish government were given by the museum antiquarians or it was bought 

up at affordable prices. From the inventory books is learned that until today the Museum 

were given or sold weapons and military equipment of the Ottoman Turks by people from 

Banja Luka, municipality of Banja Luka and some other institutions: the Balkans agricultural 

exhibition, Vaso Misita, Dejan Babic, Mustafa-hafiz Kenovic, Ahmet Dujso, Dragutin 

Bancic, imam Muhamed efendi Garcevic, Hasim Silahic, Danica Debeljak, Pero Grbic, 

Stjpan Matijevic, Natalija Kurbalic, Anto Zakaric, Staka Opalic, archpriest Dusan 

Kecmanovic, the Secretariat of Vrbaska banovina, the Secretariat of the liquidator of Vrbas-
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ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ ИЗМЕЂУ ЈУГОСЛАВИЈЕ И 

ЧЕХОСЛОВАЧКЕ У МЕЂУРАТНОМ ПЕРИОДУ 
 

 

Апстракт: У међуратном периоду Југославија и Чехословачка су биле блиске 

савезнице и, осим врло интензивне сарадње на политичком и војном плану, имале су и 

врло развијене економске односе. Чехословачка је као извозник индустријске робе, 

увозник југословенских пољопривредних производа и важан извор инвестиција била 

један од најважнијих економских партнера Краљевине. Блиски односи су кулми-

нирали стварањем Економског савјета Мале антанте, који је за циљ имао потпуну 

економску интеграцију двије земље и њиховог румунског савезника. 

 

Кључне ријечи: Југославија, Чехословачка, економски односи, сарадња, Мала 

антанта. 

 

 

Увод 
 

Овај рад ће се бавити економским односима између Југославије и 

Чехословачке у међуратном периоду и углавном се фокусира на период када су прва 

јужнословенска држава и прва Чехословачка били блиски савезници, са интензивним 

економским односима. За Југославију је Чехословачка увијек била један од 

најважнијих трговачких партнера и, такође, веома важна као извор инвестиција. За 

Чехословачку, у то вријеме једну од најразвијенијих земаља свијета, Југославија је 

била важна област за извоз индустријских производа. Али економије обје државе су у 

неким случајевима биле више конкурентне него што су се међусобно допуњавале. 

Југославија је била заинтересована за извоз својих пољопривредних производа, као и 

за мањи увоз индустријске робе, да би била у стању да развије сопствену индустрију, 

док је Чехословачка жељела да повећа извоз индустријских производа, покушавајући 

да заштити домаћу пољопривредну производњу, која је у већини случајева могла да 

покрије цјелокупне потребе земље. То је био разлог због кога се врло добри односи на 

политичком пољу нису могли пренијети и на економско. Чак ни стварање Економског 

савјета земаља Мале антанте није омогућило дубљу економску интеграцију двије 

државе и њиховог румунског савезника. 

У овом раду ћемо прво анализирати економску размјену између два свјетска 

рата. Након тога ћемо се фокусирати на међудржавне економске споразуме, тј. питање 

које је постајало све важније након почетка Велике економске кризе 1929, а у свјетлу 

активности Економског савјета Мале антанте. На крају ћемо истражити структуру 

чехословачког капитала у Југославији. 

Након пропасти Аустроугарске услиједила је и дезинтеграција њеног 

дотадашњег економског простора. На територији Чехословачке се нашла већина  
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индустријских капацитета старог Хабзбуршког царства, док се Југославија нашла на 

супротној економској страни, као неразвијена пољопривредна земља. Њихове двије 

привреде, једна индустријска а друга аграрна, биле су у неким областима природно 

комплементарне, а у неким другим, нпр. у пољопривреди, биле су више конкурентне 

једна другој него што су сарађивале. На почетку ћемо кратко описати стање привреде 

у обје земље након Првог свјетског рата. Чехословачка је наслиједила већину 

индустријских капацитета Царства. Нова земља се простирала на 21% територије 

старе државе, са 26% њеног становништва, а на њеном тлу је било између 60 и 70% 

индустријских погона.
1
 Ова нова земља, са индустријом изграђеном и развијеном за 

велико царство, нашла се у ситуацији да је њено унутрашње тржиште било премалено 

за такве индустријске капацитете, па се њена привреда морала окренути извозу. 

Чехословачки извоз чинио је до Велике економске кризе 30% од БДП-а земље, што је 

веома значајно с обзиром на то да су чак и много јаче економије Британије и 

Француске извозиле мањи дио свог укупног друштвеног производа.
2
 Чехословачка 

привреда је имала и значајне недостатке. Западни део земље, Чешка, био је развијенији 

и много индустријализованији него претежно аграрне Моравска и Словачка. 

Најисточнији дио државе, Закарпатска Украјина, била је веома неразвијена и већина 

њених становника је радила у пољопривреди. Чехословачка је такође требала да 

изврши интеграцију два скоро потпуно одвојена економска система, аустријског и 

угарског, који су смишљеном предратном политиком Будимпеште били скоро потпуно 

одвојени један од другог. Саобраћајни системи, оријентисани ка Бечу и Будимпешти, 

такође су морали бити спојени. Други значајан проблем је представљала чињеница да 

су сједишта најважнијих фирми била у поменуте двије бивше престонице, тако да је 

Чехословачка морала донијети законе којим су исте фирме приморане да изврше 

нострификацију, односно да сједишта пренесу на чехословачко тло или да на њему 

оснују чешке фирме, независне од својих сједишта у Бечу или Будимпешти. Као и 

друге земље насљеднице, Чехословачка је морала да аустријску круну замијени новом, 

чехословачком, чија је снага прецијењена, тако да је у привреди током 1930-их година 

једно од најзначајнијих било питање девалуације круне, чему су се супротстављали 

Народна банка и кругови око Аграрне банке. 

Југославија је имала много проблема у вези са својим економским насљеђем. 

Било је потребно да се уједине три различита економска простора и кодекса, а 

постојале су и велике разлике у погледу развијености појединих дијелова земље. 

Најразвијенији дијелови нове државе, Словенија, Славонија и Војводина, спадали су у 

неразвијеније дијелове Аустроугарске. На супротној страни скале развијености су 

стајали најнеразвијенији дијелови нове државе: Босна и Херцеговина, Црна Гора и 

Македонија.
3
 Посљедице ратних дејстава вођених, углавном, на територији Србије и 

Црне Горе, такође су дуго оптерећивале привредни развој. Велики губици радно 

способног становништва су такође узимали данак. За разлику од Чехословачке, у којој 

је преко 40% становника радило у индустрији, у Југославији је преовладавало 

пољопривредно становништво. Такође, супротно од Чехословачке, претежно 

                                                 
1
 E. Kubů – J. Pátek, 2000, Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými 

válkami. Praha, Karolinum, 10. 
2
 Велика Британија 25%, Француска 24%. E. Kubů – J. Pátek, Mýtus a realita, 204. 

3
 M. Romportlová – Z. Sládek, 1994, Hospodařský a sociální vývoj ve střední a jihovýchodní Evropě 

1918–1938. Brno, 99.  
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оријентисане ка извозу индустријских производа, главни извозни артикли Југославије 

су били сировине и пољопривредни производи. Већина индустријских производа се 

увозила. Због мале акумулације домаћег капитала, Југославија је постала зависна од 

страних извора капитала. Велики дио домаће индустрије је био у власништву страног 

капитала, од којег је значајан дио отпадао и на капитал из Чехословачке. 

Блиски савезнички односи двију земаља, засновани прије свега на заус-

тављању мађарског ревизионизма, били су један од главних ослонаца система 

сигурности који је Француска градила у источној Европи након Првог свјетског рата. 

Заједно са Румунијом, двије државе су створиле савез, од стране мађарских новинара 

подругљиво назван Мала антанта. Међутим, њихове раз-вијене политичке и војне везе 

нису могле да спријече неминовне несугласице око економских питања. Током 1920-

их и почетком 1930-их Југославија је константно имала велик трговински дефицит, 

тако да су бројне владе у Краљевини покушавале да ову ситуацију ријеше тако што би 

од Чехословачке издејствовале преференцијалне квоте за добробит слабије 

југословенске привреде. Југославија је 1920. извезла робу у вриједности од 67.597.744 

динара, а из Чехословачке увезла робу у вриједности  од 321.516.330 динара. Дефицит 

је и даље растао, тако да је 1921. Југославија увезла робе у износу од 842.699.848 

динара, а извезла у Чехословачку робе у вриједности од само 100.762.656 динара, осам 

пута мање него што је извезла. Те године је Југославија имала највећи дефицит, који је 

и поред постепеног смањивања био константан, и једино је у 1933. и 1935. имала 

позитиван биланс у односу са Чехословачком. Трговински дефицит се постепено 

смањивао, да би поново нагло скочио 1928, када је износио 1.824.504.818 динара, што 

је увјетовано чињеницом да је чехословачки извоз био пет пута већи од увоза из 

Југославије.
4
 Да би се овај дефицит смањио и нашла успјешна стратегија која би 

одговорила на Велику економску кризу из 1929, двије земље су међусобно и са 

Румунијом потписале неколико споразума, који су у коначници довели до стварања 

Економског савјета Мале антанте. Ови споразуми су имали за циљ да створе боље 

основе за трговину и прекограничну сарадњу. 

Први југословенско–чехословачки споразум који је регулисао трговину је 

потписан 30. марта 1919. Циљ овога споразума је била узајамна компензација, која би 

омогућила да се у објема земљама набављају артикли потребни другој земљи, с тим да 

их земља извозница има у довољним количинама. Да би се олакшала примјена овог 

споразума, југословенска страна је основала Централну канцеларију за трговину са 

иностранством. Датотеке у Архиву Југославије су пуне докумената који описују 

ситуације у којима физичко лице или институција траже дозволу за извоз одређених 

артикала или сировина у Чехословачку, а заузврат би увезле робу која је у том 

тренутку недостајала у самој Југославији (нпр. шећер у раним 1920-им). У будућности 

су трговински односи еволуирали у односу на овај донекле "примитивни" облик 

трговине. Сљедећи корак је било међусобно гарантовање трговине, изражено 

свакодневним прилагођавањима девизних курсева. Ово је понекад имало катастро-

фалне резултате по трговце, који су исплаћивани по курсу динара/круне који би у 

међувремену изгубили/ повисили вриједност у односу на вријеме у којем је трговина 

обављена. 

Оваква пракса је доводила до честих несугласица и трзавица, па су двије 

државе тражиле боља рјешења за унапређење економске сарадње. Током 1927. и 1928. 

                                                 
4
 М. Vanku, Mala antanta. Titovo Užice, 1968, 62. 
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парламентарне комисије су се састајале неколико пута да би припремиле нове 

комерцијалне уговоре који би ишли у корист објема странама, минимализовали могуће 

несугласице и рјешавали отворена питања. Југославија се надала да ће ти преговори 

довести до повећања извоза, прије свега пољопривредних производа, и смањења 

дефицита у трговини са Чехословачком, али споразум потписан 14. новембра  1928. 

није испунио та надања. Чехословачка је такође морала да штити интересе свог 

пољопривредног становништва, које је заступала Аграрна странка, најснажнија 

политичка партија и основица сваке коалиционе владе у међуратној Чехословачкој, 

тако да је одмах ратификован само општи дио споразума. Тарифни дио споразума је 

ратификован тек 1931, а ветеринарски уопште није ратификован. Овај уговор је 

понудио преференцијални третман за поједине производе у обје државе, но није успио 

да потпуно отвори чехословачко тржиште за југословенске пољопривредне производе. 

Ипак, овај споразум је постигао одређени компромис између тежњи привреда обију 

држава и остао је на снази све до њемачке окупације Чехословачке у марту 1939. 

Основни документ је допуњен 30. марта 1931, када је укључен амандман који 

је регулисао повластице. Због чехословачких споразума са другим државама амандман 

је остао тајан. Са детаљима је била упозната само Румунија, као трећа чланица Мале 

антанте. Према том (тајном) амандману, Југославија је добила 45 привилегованих 

производа, који су углавном укључивали пољопривредне производе (воће, поврће, 

житарице, кукуруз итд.). Осим тога, повлаштен третман при извозу на чехословачко 

тржиште су добили и одређени производи животињског поријекла (свињско и говеђе 

месо, кожа, вино, риба). И гвожђе из Југославије је добило такав третман. Префе-

ренцијални третман на југословенском тржишту су добила 62 производа из Чехосло-

вачке.
5
 Међу њима су преовладавали продукти текстилне индустрије. Преференци-

јалан третман су имале и неке врсте индустријског биља, поврћа, као и конзервисана 

храна. Узајамни преференцијални третман је дат и чехословачком пиву и југословен-

ском вину, но ова одредба се сусрела са жестоким отпором произвођача пива у 

Југославији и произвођача вина у Чехословачкој. Овај измијењени споразум усвојен је 

због промијењене ситуације у свјетској економији, у којој је због кризе и затварања 

домаћих тржишта економска размјена између двије државе спала на веома низак ново. 

Подаци које дају различити аутори се донекле разликују, но сви се слажу да је дошло 

до великог пада обима трговине. Здењек Сладек у своме капиталном дјелу о Малој 

антанти наводи да је цјелокупна сума размјене износила 1.959 милиона чешких круна 

1930. године. Наредне године се тај обим смањио на 1.216 милиона, да би најнижи 

ниво био достигнут 1933, када је цјелокупна сума износила 428 милиона круна. 

Обим трговине је почео да расте од наредне године, дијелом вјероватно због 

стварања Економског савјета Мале антанте, а дјолимично и због општег економског 

опоравка у свијету. Економска сарадња је 1937. достигла 1.006 милијарди чешких 

круна. Али, док су двадесете године биле доба у којем је чехословачка економија 

имала огромне вишкове у трговини са Југославијом, ситуација у 1930-им је значајно 

промијењена. У 1933. и 1935. години  Југославија је по први пут извезла више него 

што је увезла из Чехословачке.
6
 На почетку свјетске економске кризе Југославија је 

своје интересе покушавала да одреди и заштити кроз сарадњу земаља аграрног блока, 

                                                 
5
 B. Đorđević, Pregled ugovorne trgovinske politike od osnivanja Kraljevine SHS do 1941., Zagreb 

1960,  241. 
6
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који су формирале земље извознице пољопривредних производа, чији је главни циљ 

био постизање повољнијег приступа тржиштима индустријских земаља. Положај 

Чехословачке је био помало чудан пошто је, иако је и сама учествовала на састанцима 

блока аграрних земаља, у исто вријеме покушавала да протекционистичким мјерама 

заштити своје тржиште од јефтинијих пољопривредних производа из иностранства. 

Чехословачка пољопривреда је задовољавала већину властитих потреба, али је ипак 

током 1930-их година преференцијални третман дат пољопривредним производима из 

Румуније и Југославије да би се одобровољила оба савезника и чвршће везала за 

сарадњу у склопу Мале антанте. Оваква политика је ишла на штету пољопривредних 

произвођача у самој Чехословачкој, који су били угрожени увозом јефтинијих 

производа из иностранства. 

Уговор о плаћању потписан је у Прагу 8. јуна 1932, а ступио на снагу 14 дана 

касније. Овај уговор је регулисао питање плаћања путем клиринга. Купци су 

исплаћивали новац националним емисионим заводима на рачун емисионих завода 

друге стране. Исплате су требале бити регулисане хронолошки, но остављена је 

могућност да се у одређеним случајевима исте ураде ванредно, тј. мимо утврђеног 

реда. Као обрачунска монета је узета чехословачка круна, са утврђеном почетном 

фиксном вриједношћу од 100 круна = 168,22 динара.
7
 Генерално, Чехословачка је 

преко овог клириншког фонда била у константном суфициту. Прије потписивања 

новог уговора о плаћању од 17. априла 1937. Југославија је дуговала другој страни око 

100 милиона круна.
8
 

Истовремено са овим уговором је потписан и споразум о туризму, којим су 

регулисана питања финансијских средстава које су могли користити туристи на 

путовањима. Из посебних фондова чехословачки туристи су могли да искористе 1.000 

круна током једног мјесеца проведеног у Југославији, док су Југословени могли да 

потроше до 5.000 динара током своје посјете Чехословачкој. Питање туризма је било 

од изузетног значаја због одлива новца који су протекционистички системи током 

1930-их покушавали да спријече, а у исто вријеме су покушавали да привуку туристе 

који би донијели свјеже девизе у њихову земљу. Овим споразумом је настављена већ 

успостављена традиција прилива туриста из Чехословачке, која је била у супротности 

са општим трендом ограничавања и отежавања путовања по Европи. У Чехословачкој 

је такође успостављен званични југословенски туристички биро, који је до избијања 

Другог свјетског рата био на мети домаћих туристичких агенција које су се жалиле на 

нелојалну конкуренцију државне агенције. 

Допуњени споразум и други уговори били само увод у стварање Економског 

савјета земаља Мале антанте, који је имао за циљ да створи одрживи план трговачке 

размјене, који би био на корист свима. Економски савјет се састајао двапут годишње, у 

прољеће и у јесен. Током јесењих сједница стварао се план размјене. Најважнија 

питања рјешавана на тим сједницама била су одлучивање о контингентима и 

преференцијалној политици за наредну годину. Први такав план је направљен на 

првом састанку Економског савјета у Прагу 19. јануара 1934. Али док су у самом 

стварању Економског савјета Мале антанте била изражена надања да ће исти 

побољшати цјелокупну економску сарадњу између држава, реалност је била другачија. 

Интереси појединачних економија су били углавном супротстављени политичким 
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8
 B. Đorđević, Pregled ugovorne trgovinske politike, 245. 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. V, број 5, 2013 

268 

тежњама. И тако, док је југословенска страна хтјела да добије веће погодности за своје 

пољопривредне производе, аграрни кругови у Чехословачкој су покушавали да 

заштите своју пољопривредну производњу. Тако је све до краја постојања Мале 

антанте чехословачко Министарство вањских послова, као највећи заговорник 

продубљивања међусобних односа, морало да води борбу на два фронта. С једне 

стране се морало супротстављати сталним југословенским захтјевима за повећање 

преференција, а на домаћем фронту са сопственим Министарством пољопривреде и 

Аграрном странком, којој су било какве преференције за југословенске производе биле 

неприхватљиве. 

Но ако узмемо генерално, рад Економског савјета је донио и значајан напредак 

и прилично је оживио економску сарадњу. По чехословачким подацима, ниво 

трговине је године 1937. досегао 67% нивоа трговине из 1929, која се узимала као 

задња "нормална година" у економском смислу. Југословенски подаци су мало 

конзервативнији. По тим процјенама 1937. је досегнут ниво од 58% у односу на 1929. 

Али ако узмемо у обзир да је прије стварања Економског савјета ниво трговине био 

само 29% од укупне робне размјене из 1929, ти подаци се могу узети као потврда 

напретка у обнављању економске сарадње. Током нешто више од четири године 

функционисања Савјета, тј. од првог састанка у јануару 1934. до задњег у марту 1938, 

дошло је до значајних промјена и напретка у економским односима између земаља 

Мале антанте. Двије земље су 24. септембра ушле у ближу поштанску Унију у оквиру 

Свјетске поштанске уније. Касније, 5. априла 1935, потписан је и уговор између 

Југославије и Чехословачке, који је донио ниже цијене поштанског саобраћаја. 

Потписан је и споразум о жељезницама, који је донио нормализацију саобраћаја, 

статистике и јединственог режима превоза робе и путника. Између паробродских 

предузећа је постигнут договор о сарадњи и пловидби Дунавом. Основан је Генерални 

секретаријат Мале антанте, који је преузео бригу о заједничким интересима. Сарадња 

је успостављена и у ваздухопловном саобраћају. Уведене су нове линије и јединствени 

стандарди за горива. Законодавство у овој области је изједначено у обје земље. Што се 

тиче туризма, формиран је Стални комитет Мале антанте, који је требало да регулише 

интересе у овој области и заступа интересе три земље у свјетским оквирима. Сарадња 

између банака, поштанских штедионица, трговачких комора и аграрних савеза је 

такође успостављена. Унапријеђени су царински закони, као и систем којим је 

избјегавано двоструко опорезивање.
9
 

Фактор који је отежавао акције Економског савјета је био продор њемачког 

утицаја у Подунавље након доласка Хитлера на власт. Њемачка је жељела да својим 

економским интересима подреди југоисточну Европу и тако стекне пресудни утицај на 

регион. Југословенска политичка елита је била разочарана неспремношћу Француске 

да савезничке односе пренесе и на поље економије и да апсорбује више 

југословенских производа. Због тога се и расположење елите окретало према већој 

сарадњи са Њемачком. Друга околност која је условила повећање економске размјене 

са Њемачком је био губитак италијанског тржишта, условљен увођењем санкција 

Италији од стране Друштва народа након агресије на Етиопију. Колики су били 

губици Југославије због санкција може се илустровати податком да је прије њиховог 

увођења године 1935. у Италију извезено робе у вриједности од 672 милиона динара, а 

сљедеће године у вриједности од само 137 милиона динара. Југословенске економске 
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тешкоће нису ублажиле Велика Британија и Француска, које су повећаним увозом 

робе покриле само 25% југословенских губитака због санкција.
10

 У том свјетлу је 

југословенско окретање Њемачкој потпуно разумљиво, а након што је Милан 

Стојадиновић постао премијер, тај курс је постао и видљив. Током његовог мандата 

југословенска привреда се оријентисала ка широј економској сарадњи са Њемачком, 

која је кроз клириншке уговоре апсорбовала велики дио југословенског извоза 

пољопривредних производа и сировина. Њемачка је нудила више цијене за 

југословенске производе, који су тиме постајали скупљи за друге купце, па тако и за 

Чехословаке. Ове више цијене су створиле зависност од Њемачке, која се, наравно, 

одразила на спољну политику Југославије и њено полагано удаљавање од Мале 

антанте. Таквим развојем догађаја Чехословачка је постала усамљена на међународној 

политичкој сцени и неминовно је постала једна од првих жртава Хитлеровог рушења 

версајског поретка. 

Током цијелог међуратног раздобља су постојали очигледни обрасци 

трговинске размјене између Југославије и Чехословачке; прва је извозила углавном 

пољопривредне производе и стоку, што је практично покривало ¾ читавог извоза у 

Чехословачку. Али док је пшеница доминирала југословенским извозом у 1920-им 

годинама, током 1930-их су се десиле значајне промјене. Извоз дувана, који је чинио 

само 1,9% од укупног извоза у 1924, порастао је на око 30% у 1937. Слично се десило 

и са извозом стоке и меса, који је са 15,7 % у 1930. порастао на 53% у 1937. години. 

Том извозном области је доминирао извоз свиња и свињског меса. 

Најважнији чехословачки извозни артикли су били производи текстилне 

индустрије, који су чинили око 40% чехословачког извоза у Југославију током 

двадесетих, да би њихов удио порастао на огромних 68% у 1937. години.  Потрошачки 

производи су такође играли значајну улогу, но њихов удио је опадао током 1930-их 

због избијања економске кризе, због чега се природно смањивао увоз робе која се 

сматрала непотребним луксузом. Тако је увоз потрошачких добара опао са 19% у 1929. 

на 11,3% у 1934.
11

 Друге значајне ставке су биле резервисане за производе тешке 

индустрије и, превасходно, индустрију наоружања. Оружје из Чехословачке је 

доминирало на плану опремања војске током међуратног периода. Током читавог 

периода постојања Мале антанте Чехословачка је на савезнике вршила притисак да се 

изврши унификација наоружања, која би, наравно, одговарала чехословачкој војној 

индустрији као далеко најразвијенијој. Од великог значаја је била и набавка 

ваздухопловног материјала за авијацију Краљевине, па је тако од касних 1920-их па до 

касних 1930-их од свих увезених авиона и хидроплана 62% отпадало на увоз из 

Чехословачке.
12

 Још већу улогу имали су чехословачки произвођачи наоружања за 

копнену војску, међу којима су највећи били "Шкодовка" из Прага и "Збројовка" из 

Брна.
13

 Обје фирме су биле дио конзорцијума Чешке индустријске банке и до раних 
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1930-их су заједно наступале на југословенском тржишту, с тим да су интересе 

"Збројовке" заступали локални представници "Шкодовке". Други важни произвођачи 

оружја су били ЧКД и Братиславска творница муниције, које су 1933. спојене са 

"Збројовком" из Брна. Тиме су њихови интереси постали супротстављени интересима 

"Шкодовке", која је због свог разгранатог пословања имала највећи утицај. Колико је 

за Чехословачку био значајан извоз оружја у Југославију може се илустровати 

чињеницом да је у периоду од 1925. до 1928. на ту грану отпадало огромних 32,5% 

укупног извоза. Утицај чехословачких произвођача оружја је био веома велик и 

захваљујући миту који су примали и неки од највиших представника државе, попут 

генерала Петра Живковића и Милана Стојадиновића, који су били на платној листи 

"Шкодовке".
14

 Инжињер Карел Лука, шеф "Шкодовкиног" заступништва у Београду, 

због таквих веза и корупције имао је током 1920-их и раних 1930-их велики утицај на 

политичку сцену. Ипак, са избијањем економске кризе и њемачким продором на 

Балкан ситуација се мијењала, тако да су чехословачки произвођачи оружја почели да 

губе утицај и уносне уговоре. То се није промијенило ни доласком Милана 

Стојадиновића на мјесто премијера, иако је раније, по подацима из архива 

"Шкодовке", и тада био на њиховој платној листи. Сам Стојадиновић је поред "старих 

пријатељстава" (Француске и земаља Мале антанте) покушавао да успостави и "нова 

пријатељства", тј. боље односе са Њемачком, Италијом и Мађарском као главним 

ревизионистичким државама.
15

 У свјетлу опадања чехословачког и јачања њемачког 

утицаја може се посматрати и чињеница да је најважнији посао, изградњу жељезаре и 

челичане, добила фирма "Круп". Чехословачка је покушала да поврати своју позицију 

давањем великог кредита Југославији за куповање наоружања у износу од 1,5 

милијарди круна. То је иначе била уобичајена пракса јер Југославија није имала 

средства за куповање, тако да је у ствари Чехословачка дотирала своју производњу 

оружја кроз кредите, али ни то није помогло повратку на раније доминантне позиције 

и повећању обима извоза наоружања. 

Инвестиције из Чехословачке биле су међу највећима у цијелој југословенској 

привреди. Подаци указују на то да је капитал из Чехословачке чинио 9,6% од укупних 

страних инвестиција у Краљевини Југославији. Највећи проценат капитала из 

Чехословачке био је у банкарском сектору и покривао је 22,6% укупног страног 

капитала у том сектору. Већи удио у банкарском сектору је имала једино Њемачка 

након анексије Аустрије. Чехословачке инвестиције су биле велике у три банке са 

сједиштем у Загребу. Изузетак је београдска филијала Англо банке Праг, која је била 

потпуно власништво њихових акционара. Скоро цијели капитал Прве хрватске банке 

је потицао из Чехословачке, тј. 10,7 милиона од укупног капитала од 11 милиона 

динара. Слична ситуација била је и у Комерцијалној банци, где је у власништву 

чехословачких грађана био цјелокупан њен капитал у износу од 10 милиона динара, 

док су у Југословенској банци имали 22,4 од укупно 50 милиона динарa капитала.
16

 

Капитал из Чехословачке је такође био заступљен и у Хрватској народној банци и у 

Љубљанској банци. У те двије банке, као и у Југословенској банци, већински власник 

капитала је била чувена Живностенска банка из Прага. Ова банка је учествовала у 

неколико холдинг компанија, а преко Хрватске народне банке је контролисала шест 
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 A. Klimek, Československy zbrojni průmysl, 502.  
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 D. Jančík, 1999, Třetí říše a rozklad Malé dohody, Praha, p. 62. 
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фирми у њеном власништву. Према Сергију Димитријевићу, капитал из Чехословачке 

је био у 64 холдинг компаније у међуратном раздобљу. Неке компаније, као што су 

"Бата", "Небојша" и "Целотвор" из Београда, биле су потпуно чехословачко 

власништво. У другим компанијама, као што су београдске "Динамит Нобел" и 

"Континентал", чехословачки капитал је имао половину власништва, а трећину у 

загребачкој Творници ликера "Покорни" и београдским компанијама "Дунавско 

бродоградилиште" и "Зорка".
17

 Осим раније наведених банака, које су биле филијале 

чехословачких, постојала је и "Чехословачка банка", са сједиштем у Дарувару а од 

1929. у Загребу, коју су 1921. основали Чеси који су живјели у Југославији. Њене 

филијале су биле у Илоку, Шиду, Ковачици и Бајиној Башти. Капитал из Чехословачке 

је био заступљен и у индустрији метала, хемикалија, електричној индустрији и у 

индустрији хране и обуће. У овој посљедњој су фабрике концерна "Бата" доминирале 

југословенским тржиштем. Сергије Димитријевић у своме дјелу о страном капиталу у 

југословенској привреди наводи да је "Бата" практично имала монопол. Тако је 1938. 

концерн "Бата" запошљавао око 4.200 радника и производио 7.262.345 пари обуће.
18

 

Капитал из Чехословачке је имао доминантан удио и у хемијској фабрици "Солвај" у 

Лукавцу, највећој у Југославији. 

Остале значајне инвестиције из Чехословачке су биле у Првом југословенском 

друштву за хемијску индустрију "Зорка" Шабац, где је капитал из Чехословачке 

посједовао 60% цјелокупног предузећа. Такође, "Динамит Нобел" из Братиславе имао 

је 45% учешћа у творници "Титанит" из  Загреба. 

У прехрамбеној индустрији, а посебно у индустрији шећера, чехословачки 

капитал је такође имао велико учешће. У његовом потпуном власништву су биле 

шећеране у Ћуприји, а у 66%-ном највећа шећерана у Црвенки, док је Живностенска 

банка посједовала удио у власништву фабрике шећера у Осијеку. И у другим 

областима прехрамбене индустрије било је значајно учешће чехословачког капитала. 

Акционари из Живностенске банке су посједовали други највећи парни млин у 

Југославији, "Унион" у Осијеку, а преко Југословенске банке и млин у Доњем 

Михољцу. У пиварској индустрији чехословачки капитал је посједовао пиваре у 

Јагодини и Скопљу. У индустрији стакла чешки капитал је био сувласник Прве 

механичке фабрике стакла у Панчеву, која је имала скоро монополски положај на 

југословенском тржишту. Постојало је значајно чехословачко присуство у туризму, а 

један број хотела и одмаралишта је био у власништву чехословачких грађана.  

 

Закључак 

 

Односи између Југославије и Чехословачке су били веома богати и разноврсни. 

Блиски савезници из Мале антанте су били једни од стубова на којима је почивао 

француски систем сигурности у источној Европи. Но, добри односи на политичком 

плану се нису пренијели на економски, који је постао веома проблематичан након 

избијања Велике свјетске економске кризе 1929. године. На том пољу Чехословачка је 

у свим годинама, осим 1933. и 1935, имала суфицит, који је у неким годинама више од 

осам пута премашивао вриједност југословенског извоза у Чехословачку. Она је у 

Југославију претежно извозила текстил, индустријске производе и наоружање, а 
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увозила пољопривредне производе, који су чињили више од ¾ цјелокупног 

југословенског извоза. Такви економски односи су представљали проблем у односима 

двију савезница. Да би се то ријешило, савезнице су покушале да ојачају везе 

стварањем Економског савјета Мале антанте, који је за коначан циљ имао стварање 

потпуно интегрисаних економија и привредног савеза. Иако је имао одређених 

успјеха, главни циљ Економског савјета није могао бити остварен док је њемачка 

сјенка покривала источну Европу. Мала антанта је створена као механизам који је 

требало да спријечи рестаурацију Хабзбурга и мађарски ревизионизам, и ту сврху је 

испунила, али ова организација није могла да се супротстави нарастајућој снази 

Трећег рајха, који је прво извршио економски продор у југоисточну Европу, 

привлачећи неразвијене привреде Румуније и Југославије. Политичке елите ових двију 

земаља су биле свјесне опасности које је доносило западање у њемачку сферу утицаја, 

но у ситуацији када је једино Њемачка била способна да обезбиједи тржиште за 

њихове производе, другог излаза није било. Чехословачка је покушавала да ограничи 

њемачки продор и утицај на своје савезнике из Мале антанте, али је такав задатак био 

превелик за снагу њене економије, које ја имала своја ограничења. Чехословачка је 

жељела да прошири пакт Мале антанте и то тако да би он био важећи у случају 

агресије на било коју чланицу савеза, али то није било у интересу Југославије и 

Румуније, које су жељеле да избјегну могући сукоб са Њемачком. Такав развој 

догађаја је довео до тога да је Чехословачка постала једна од првих жртава агресивне 

политике Хитлерове Њемачке. Иста судбина је задесила и другог савезника, 

Југославију, двије године након окупације Чехословачке.  
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Economic Relations between Yugoslavia and Czechoslovakia between the Two Wars 

 

Summary 

 

Relations between Yugoslavia and Czechoslovakia were quite rich and diverse. 

Close allies from the Little Entente were part and pillars of the French interwar system for 

Europe. On the economic field, which became increasingly important especially after 1929, 

the relations were problematic. Czechoslovakia held a surplus every year except in 1933 and 

1935. Czechoslovakia exported mainly textiles, industrial products, and armor and imported 

mainly agricultural products from Yugoslavia. Czechoslovakia was also one of the major 

capital investors to Yugoslavia, and investments from Czechoslovakia were very significant 

in banking sector, food industry, footwear industry, chemical, electric, etc. A trademark of 

the period was that economic dissidence polluted mutual political relations. To solve these 

problems, allies tried to strengthen ties with the creation of the Economic Council of the Lit-

tle Entente, with the final goal of a strong economic alliance. But while the Economic Coun-

cil had some success, its major goal was not accomplished while the German shadow was 

covering the East-Central and South-East Europe. Little Entente as a mechanism was created 

after the World War I to hold Magyar and Habsburg revisionism, and that goal was fulfilled. 

But this organization was not able to confront the increased strength of Third Reich, which 

penetrated first economically into the Danube area, attracting the undeveloped economies of 

Romania and Yugoslavia, even with some resilience from their political elites. They were 



МИЛАН БАЛАБАН, Економски односи између Југославије и Чехословачке ...  

 273 

conscious about danger of falling into the German sphere, but for their economies there were 

no exit because Hitler’s Germany was the only one capable to provide a market for their 

goods. Czechoslovakia tried to limit German penetration and influence on its Little Entente 

allies, but such a task was too heavy for strength of its economy, which had its constraints 

and weaknesses. Czechoslovakia wanted to advocate the Little Entente pact to be a force 

against aggression from any side of its members, but that was not in the interests of Romania 

and Yugoslavia, which wanted to avoid possible conflict with Germany. Such a development 

left Czechoslovakia to be one of the first victims swallowed by aggressive Germany, and 

Yugoslavia followed its path two years later. 
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ПОЉОПРИВРЕДНА КОМОРА ВРБАСКЕ БАНОВИНЕ 
 

 

Апстракт: Рад говори о формирању и раду Пољопривредне коморе Врбаске 

бановине. 

 

Кључне ријечи: Врбаска бановина, Пољопривредна комора Врбаске бановине. 

 

 

Коморе представљају заступништва појединих привредника, формиране са 

циљем да обавјештавају државу о стању и проблемима привредне дјелатности и штите 

њихове интересе.
1
 Први нацрти о пољопривредној комори у Србији појавили су се још 

је прије Првог свјетског рата, док је о пољопривредним коморама у Краљевини 

Југославији говорено, расправљно и писано у посљератном периоду. Пројекат закона о 

пољопривредним коморама појавио се 1930. године а затим и његово образложење, 

према коме би оне имале задатак "да стварају боље погодбе за унапређење пољске 

привреде, да подстичу напредак сеоског живота и рада и да заштићују и бране 

интересе пољске привреде и пољопривреде". 

Требало би да коморе буду потпуно самостална тијела, са сопственим 

заводима и установама за просвјећивање пољопривредника и за проучавање услова 

живота и рада на селу. Цјелокупна организација пољопривредних комора обухватала 

би општинске и среске пољопривредне одборе, бановинске пољопривредне коморе и 

главну комору. Предвиђено је да у општинске и среске одборе улазе и представници 

разних пољопривредних организација, од којих би се формирале бановинске 

пољопривредне коморе, састављене од "најбољих пољопривредника, и с моралног и с 

пољопривредног гледишта". Срески пољопривредни одбор био би састављен од по 

једног члана општинског пољопривредног одбора. У свакој бановини требало је 

основати бановинску пољопривредну комору, у коју би улазио по један представник 

среског пољопривредног одбора, односно укупно 20, с обзиром на то да је Врбаска 

бановина тада имала толики број срезова. Чланови бановинске коморе, како је 

предвиђено, били би представници пољопривредних организација, а у ограниченом 

броју и лица заслужна за народну привреду, пољопривреду и пољопривредно 

радништво, да би својим стручним савјетима допринијели бољем раду коморе.  

Свака бановинска комора са саставом до 30 чланова давала би по три 

представника у Главну пољопривредну комору, а оне бановине чији број прелази 30 

давале би на сваких десет чланова још пo једног представника. Главна комора би тако 

била састављена од 30 до 40 чланова, са још пет представника централних 

пољопривредних и других економских организација, чије је сједиште у Београду, а 
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које би бирало Министарство пољопривреде.
2
 За разлику од индустријалаца, 

занатлија, трговаца, радника, адвоката, инжињера, љекара, апотекара и других који су 

имали своје коморе, пољопривредници, најбројнији сегмент произвођача и потрошача, 

са 4/5 становништва, нису је имали. Коначно је 1. марта 1937. године објављена 

Уредба о пољопривредним коморама, донета од стране министра пољопривреде, а по 

одобрењу Министарског савјета. Свака бановина, према Уредби, добија своју 

пољопривредну комору, као и могућност спајања двије или више комора у једну, а по 

одлуци коморских вијећа и по одобрењу Министарства пољопривреде.  

Врховни управни орган коморе је коморско вијеће, састављено од онолико 

бираних вијећника колико бановина има срезова, делегираних вијећника, које 

делегирају савези земљорадничких задруга, централе пољопривредних друштава, 

разна удружења (агронома, шумара, ветеринара и пољопривредних стручњака) и 

организације водних задруга. Осим ове двије врсте чланова, Коморско вијеће може да 

има још до 10 чланова са савјетодавним гласом, који се бирају из реда стручњака за 

привредна питања. Једног коморског вијећника за сваки срез бира бирачко тијело од 

50 особа, које бирају општинска вијећа читавог среза из реда коморских припадника. 

Колико ће особа које општинско вијеће бирати овиси о сразмјеру чистог катастарског 

прихода те општине према укупном катастарском приходу читавог среза. Избор 

бирача општине вршен је 30 дана прије избора коморског вијећника. Срески коморски 

вијећник и његов замјеник бирани су тајним гласањем. Бирачки одбор сачињавају 

старјешина среског суда или његов замјеник као предсједник, срески пољопривредни 

референт или неки други референт са факултетском спремом и два грађанина које 

одреди предсједник. Мандат коморских вијећника траје шест година, а сваке треће 

године бира се половина њих. Након прве три године половина вијећника испада 

коцком. Дужности вијећника коморе биле су почасне, а трошкови учињени у вршењу 

дужности подмиривани су из средстава коморе. Коморско вијеће одржава двије 

редовне сједнице годишње, а ванредне кад то затражи министар пољопривреде.  

Коморе се издржавају првенствено из сопствених средстава, а за покриће 

расхода могу расписати прирез на основни порез из прихода земљишта својих 

припадника, који не може бити већи од 5% пореза. Бан је могао поставити при 

пољопривредној комори свог сталног делегата, који је имао право не само да 

присуствује сједницама коморског вијећа и извршног одбора него и да обустави свако 

рјешење за које мисли да је противно одредбама правилника и закона. Коначну одлуку 

о томе доноси бан.
3
   

Почетком јуна 1937. године, по наредби Министарства пољопривреде извршен 

је избор 50 бирача у сваком срезу, који су мјесец дана касније (почетком јула) 

изабрали вијећника и његовог замјеника.
4
  

 

 

 

 

                                                 
2
 АРС БЛ, КБУВБ, III–15, док. бр. 3, Образложење пројекта закона о пољопривредним 

коморама, Београд 14. новембра 1930. 
3
 Драгомир Ђурђевић, Пољопривредне коморе, Развитак, број 6, Бања Лука 1937, стр. 174–175. 

4
 АРСБЛ, КБУВБ, III–4, док. бр. 1, Министарство пољопривреде бану Милосављевићу, Београд 

31. маја 1937. 
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Бр. Срез Вијећник Замјеник 

1.  Бања Лука Арсен Радосавац Митар Попадић 

2.  Босанска Градишка Стојан Вулин Стеван Глигић 

3.  Босанска Дубица Светозар Закић Стојан Илић 

4.  Босански Нови Лазар Личина Реља Личина 

5.  Босанска Крупа Божо Ћулибрк Миле Кончар 

6.  Босански Петровац Бранко Јосиповић Дмитар Ступар 

7.  Босанско Грахово Нешо Мајсторовић Петар Рељић 

8.  Бихаћ Ђулага Дедић Миле Иванчевић 

9.  Грачаница Душан Шолак Алија Чекрић 

10.  Градачац Мустајбег Ганибеговић Богдан Грујић 

11.  Гламоч Пане Марица Мухамед Зељковић 

12.  Дервента Маријан Мареш Илија Буразер 

13.  Двор на Уни Никола Вујчић Миле Бартоловић 

14.  Добој Стеван Ботић Јозо Матић 

15.  Јајце Шпиро Шатара Халил Дервишић 

16.  Котор Варош Никола Савановић Петар Бојић 

17.  Кључ Дмитар Драгић Ибро Смајић 

18.  Маглај Ибрахим Рувић Васкрсије Никић 

19.  Мркоњић Град Петар Зељковић Коста Новаковић 

20.  Приједор Божо Требовац Мујага Паратушић 

21.  Прњавор Јово Тривичевић Станко Иванчевић 

22.  Сански Мост Обрад Марчетић Вахидбег Крупић 

23.  Теслић Радован Продановић Фазлија Сивић 

24.  Цазин Адил Мухамедагић Иван Бањац 

25.  Тешањ Осман Хрвић Душан Кајганић 

Списак коморских вијећника и замјеника 

 

Изабрани делегати вијећници позвани су на прво вијећање 4. августа 1937. 

године у 9 сати у бановинску вијећницу. Бан Кујунџић одредио је за комесара и 

сталног делегата Бановине при Пољопривредној комори инжињера Јосипа Зиданшека, 

начелника Пољопривредног одјељења. Он је извршио све припреме за састанак 

Коморског вијећа и водио прву сједницу док није изабрано Привремено 

предсједништво и Привремени извршни одбор.
5
 Од изабраних вијећника са правом 

гласа било је присутно двадесет, четири вијећника (Цазин, Бихаћ, Дервента и 

Мркоњић Град) нису имала право гласа због жалби на њихов избор, а вијећник за Јајце 

није ни дошао. На састанку су од делегираних вијећника учествовали професор 

инжињер Душан Кандић, директор у пензији Антон Штркељ, срески ветеринар Новак 

Вареника, директор Шумарске дирекције Јован Савић,  свештеник Мирко Микулић и 

посједник Симо Реметић. Прочитано је рјешење бана о сазиву коморског вијећа и 

именовању комесара. На сједници је утврђен начин гласања, одређена накнада 

                                                 
5
 АРСБЛ, КБУВБ, III–4, док. бр. 3, Рјешење бана Кујунџића, Бања Лука 21. јула 1937. 
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трошкова вијећника, изабрани Верификациони и Привремени извршни одбор, а 

инжињер Душан Кандић је изабран за привременог секретара.
6
 

Пољопривредна комора Врбаске бановине у Бањој Луци организована је на 

основу Уредбе о пољопривредним коморама.
7
 Сједиште јој је било у Бањој Луци, а 

подручје дјеловања територија Врбаске бановине. Банска управа обезбиједила је 

Комори бесплатан канцеларијски простор и намјештај. Према Уредби и касније 

донесеном Статуту Пољопривредне коморе Врбаске бановине, Пољопривредна 

комора је јавно правна установа и савјетодавно тијело државних и самоуправних 

власти за сва питања у вези са пољопривредом, националном привредом и уопште 

социјалним поретком. Пољопривредна комора је имала задатке да: 

o заступа, штити и унапређује интерес пољопривреде; 

o проучава из сопствених побуда или на тражење државних и самоуправних 

власти питања која се односе на све пољопривредне гране, да прати појаве 

привредног и пољопривредног живота и да оцијени њихово дејство како на 

пољопривреду тако и на цијелу привреду Врбаске бановине; 

o по предњим питањима подноси државним и самоуправним властима своја 

мишљење и приједлоге; 

o даје своје мишљење по нацртима закона, уредаба и правилника, који могу 

бити од значаја за пољопривреду уопште; 

o прикупља и обрађује статистичке податке о стању пољопривреде у 

Врбаској бановини и да их својим опажањем саопштава надлежним 

властима; 

o води податке о промету пољопривредних производа на своме подручју; 

o пољопривредницима издаје потврде о увозу предмета за њихове потребе, 

који уживају повластице или су ослобођени од царине, подвоза или 

дажбине, као и увјерења које држава или самоуправне власти траже од 

припадника у вези са надлежностима коморе; 

o оснива, одржава и управља или сарађује на оснивању, одржавању или 

управљању установама, заводима и изложбама за унапређење свих 

пољопривредних грана, за васпитање својих припадника и 

пољопривредног подмлатка и установа опште користи; 

o приређује анкете пољопривредника из Врбаске бановине ради проучавања 

пољопривреде; 

o подноси властима протесте и жалбе ради заштите пољопривреде; 

o сарађује са другим привредним коморама и другим установама ради 

заштите и унапређења привреде; 

o министру пољопривреде и бану Врбаске бановине подноси годишњи 

извјештај о своме раду и о стању привреде у Врбаској бановини. 

Према Уредби о пољопривредним коморама, Припадници пољопривредне 

коморе су: 

o посједници пољопривредних и шумских посједа на територији Врбаске 

бановине који подлијежу обавези плаћања пореза на приход од земљишта 

                                                 
6
 АРСБЛ, КБУВБ, III–4, док. бр. 16, Записник првог коморског састанка одржаног у Бањој 

Луци 4. августа 1937. 
7
 Уредба о пољопривредним коморама, Службене новине Краљевине Југославије, бр. 46, 

Београд 1. марта 1937, стр. 141–147. 
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(земљарине); у породичној задрузи припадник коморе је старјешина 

задруге; код правних лица се припадницима коморе сматрају њихови 

правни заступници;  

o закупци, наполичари и уживаоци пољопривредног и шумског посједа, 

одгајивачи стоке, пчелари, рибари и слично, ако им је дотична привреда 

главно занимање и ако припадништво комори сами пријаве; ако имају 

посједе у другој бановини могу припадати овој комори само уколико живе 

у овој бановини. 

Припадници коморе били су дужни да: 

o дају комори сва обавјештења и податке које комора од њих тражи за 

потребе њеног рада; 

o плаћају одређени прирез за комору; 

o плаћају комори таксе за увјерења и друге акте; од коморских такса 

ослобађа се сиротиња. 

Органи Коморе били су: Коморско вијеће, Верификациони одбор, Извршни 

одбор, Надзорни одбор, Дисциплински одбор, Стални специјални и стручни одбор, 

Предсједништво и Коморски уред и његове испоставе (експозитуре). Пољопривредна 

комора Врбаске бановине била је под непосредним надзором бана Врбаске бановине, а 

под врховним надзором Министарства пољопривреде. Коморско вијеће могао је 

распустити и поставити комесара за рјешавање текућих проблема министар 

пољопривреде, који је дужан наредити да се најкасније за шест мјесеци изабере 

поново коморско вијеће.
8
 

Велика нада полагана је у Пољопривредну комору јер је сељаштво било 

неорганизовано, није имало довољно земљорадничких задруга нити других  

пољопривредних установа које би радиле на сређивању економских и социјалних 

прилика у запуштеном селу Врбаске бановине. У Пољопривредну комору требало је 

да уђу истакнута лица која се баве пољопривредом, способна да заступају интересе 

пољопривреде и шумарства. Само таква комора могла би да испуни све оно што се од 

ње очекује. Већ на првом састанку коморских вијећника испољена је неслога и подјела 

на партијске политичке групе, што је имало за посљедицу да су у привремено 

Предсједништво и Извршни одбор избрани, умјесто најспособнијих, они људи који су 

по партијској дисциплини случајно имали највећи број гласова. За компромисну листу 

вијећника Бранка Јосиповића из Босанског Петровца, по којој је требало да у Извршни 

одбор уђу три члана Југословенске радикалне заједнице и два Уједињене опозиције, 

није се ни гласало. Од присутних 26 вијећника, за листу Јове Тривичића, узорног 

тежака из Штрбаца (срез Прњавор), гласало је 12, за другу листу осам, док је шест 

вијећника било уздржано. Предсједник коморе Тривичић, од кога се очекивала већа 

ангажованост на почетку коморског рада, није имао ни воље ни смисла за било какву 

иницијативу. Привремени одбор показао је извјесну активност, а радио је углавном на 

унутрашњој организацији Коморе. По угледу на Уредбу о пољопривредним коморама 

донесен је Статут Коморе, израђен први буџет и осигурано њено финансирање. 

                                                 
8
 АРСБЛ, КБУВБ, III–4, док. бр. 27, Уредба о пољопривредним коморама, Службене новине 

Краљевине Југославије, Бр. 46, Београд 1. марта 1937, стр. 141–147; Статут Пољопривредне 

коморе Врбаске бановине, Бања Лука 20. децембра 1937.  
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На III засједању, 22. децембра 1937. године, изабрано је стално Предсјед-

ништво и Извршни одбор и донесен закључак да се постави коморски секретар. 

Рјешењем од 15. јануара. 1938. године, предсједник Коморе Јово Тривичевић је за 

главног секретара Пољопривредне коморе поставио бившег адвокатског писара 

Станка Радовића, са завршена четири разреда гимназије. Рад Коморе, сконцентрисан у 

рукама предсједника и секретара, био је веома лош, о чему свједоче сљедећи подаци: 

1. није образован коморски уред; 

2. за секретара је постављено неквалификовано лице, противно члану 62 

коморског Статута и Уредби; 

3. са припадницима Коморе није одржавана никаква веза и они од Коморе 

нису имали никакве користи; 

4. није рјешавано ниједно питање економског и социјалног карактера у 

корист нашег села и привреде, а таквих је било много (регулисање 

земљорадничких односа, колонизација, ограничена диоба сељачког 

посједа, комасација, мелиорација, сељачки кредит, жељезничке тарифе за 

превоз пољопривредних производа и др.); 

5. од 21. до 23. децембра 1938. године одржана је тродневна сједница 

Коморског вијећа, али секретар није поднио извјештај о раду Коморе (ни 

Комори, ни Банској управи, ни Министарству пољопривреде), иако су 

вијећници тражили писмени извјештај; 

6. дана 29. маја 1939. године одржана је годишња сједница Вијећа, којем 

секретар није поднио извјештај о раду Коморе. Вијеће је донијело 

закључак да се вијећницима повиси дневница, а на приједлог предсједника 

извршена је промјена члана 62 Статута, према којој је "главни секретар 

могло постати лице које је завршило пољопривредни факултет или коју 

високу пољопривредну школу равну факултету било у земљи или 

иностранству". Након измјене поменуте статутарне одредбе, "да је стручна 

спрема неког лица равна факултетској оцјењује Коморско вијеће, а ту 

оцјену доноси на основу досадашњег рада тога лица рада у Комори"; 

7. Предсједништво није било у стању да пред Вијеће изнесе било које 

важније питање да се о њему расправља и да се донесу закључци, па према 

томе, трошкови вијећника које плаћа Комора били су сувишни; 

8. припадници Коморе морали су плаћати коморски прирез за издржавање 

Коморе, од којег је корист имало само неколико појединаца;  

9. коморски приходи, прикупљени као коморски прирези од припадника 

Коморе, трошени су лично на коморске издатке, без икакве опште користи. 

Предсједник Коморе путовао је током 1937. године двапут и по том основу 

наплатио 1.572 динара, наредне године путовао је 27 пута и наплатио 25.071 динар, а 

1939. године је путовао 26 пута и наплатио 23.740 динара. Осим тога, својим 

намјештеницима је из средстава Коморе давао зајмове без икаквих гаранција. 

Засједање Коморског вијећа коштало је око 50.000 динара, годишња плата секретара 

од 24.000 динара касније је повећана на 30.000 динара, а дневнице писарничког 

особља и награде за ванредан рад додатно су увећали издатке Коморе. У поређењу са 

другим бановинским коморама ови издаци били су скромни, али с обзиром на 

сиромаштво Врбаске бановине, коморски расходи су били огромни и непотребни. 
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Комора са оваквим радом, без икаквих резултата, "није имала резона за своје даљње 

постојање".
9
  

Установивши да рад коморског Вијећа није био у складу са законским 

прописима и Статутом и да је Вијеће постало неспособно за рад, а на основу Уредбе о 

пољопривредним коморама, министар пољопривреде је Рјешењем од 25. септембра 

1939. године распустио Вијеће. Предсједника коморе Јову Тривичевића замијенио је 

комесаром Душаном Бранковићем, предсједником Општине Крупа на Врбасу и 

бившим народним послаником, одредивши му награду од 4.000 динара мјесечно на 

терет прихода Коморе. Примопредаја имовине извршена је 3. октобра 1939. године, а 

избори коморских вијећника одржани су у марту 1940. године.
10

 Бирање вијећника и 

њихових замјеника за Пољопривредну комору у Бањој Луци извршено је 31. марта 

1940. године.
11

 До промјена у броју бирача дошло је и у два среза. У Срезу Сански 

Мост 1939. године образоване су нове општине, па је број бирача за избор вијећника 

морао да се смањи у постојећим општинама и расподијели на новоосноване.
12 Срез 

Теслић састојао се од општина Теслић (28 бирача), Осиња (14 бирача) и Блатница (8 

бирача). Општина Осиња отпала је од среза, па је повећан број бирача у општинама 

Теслић и Блатница.
13

 

Удружења и водне задруге изабрали су своје вијећнике и њихове замјенике 

1939. године, па су делегирани вијећници Пољопривредне коморе и њихови замјеници 

били:  

1. од Југословенског шумарског удружења у Загребу – инж. др Јован 

Зубовић, виши шумски савјетник Дирекције шума Бања Лука, док  

замјеник није делегиран; 

2. од Удружења југословенских агронома Београд – инж. Ризах Хаџиомерспа-

хић; 

3. од Југословенског ветеринарског удружења – др Новак Вареника, сада 

(прецртано: чиновник) овдје, а замјеник је др Ђуро Кецман, срески 

ветеринар у Бањој Луци; 

4. испред водних задруга Лијевче поље и Нови Град – Симо Реметић из 

Босанске Градишке, а замјеник Стево Драгић из Доње Дубице (Оџак); 

5. од Удружења југословенских пољопривредних стручњака Београд – 

Стеван Пантић, управник расадника у Приједору и замјеник Антун 

Мочинић, учитељ Пољопривредне школе у Бањој Луци.
14

 

Вијеће Коморе изабрало је 8. маја 1940. године своје Предсједништво, у које су 

ушли: предсједник Душан Бранковић и потпредсједници Хасан Миљковић и Петар 

                                                 
9
 АРСБЛ, КБУВБ, III–4, док. бр. 48, КБУВБПО Министарству пољопривреде, Преглед 

пословања Пољопривредне коморе Врбаске бановине, Бања Лука 22. септембра 1940. 
10

 АРСБЛ, КБУВБ, III–4, док. бр. 32, Рјешење министра пољопривреде, Београд 25. септембра 

1939; Исто..., Примопредајни записник састављен у писарници Пољопривредне коморе 

Врбаске бановине, Бања Лука 2. октобра 1939. 
11

 АРСБЛ, КБУВБ, III–4, док. бр. 40, Врховни суд у Сарајеву, Одлука, Сарајево 30. априла 1940. 
12

 АРСБЛ, КБУВБ, III–4, док. бр.. 36, Среско начелство Сански Мост КБУВБПО, Сански Мост 

24. јануара 1940. 
13

 АРСБЛ, КБУВБ, III–4, док. бр. 36, Sresko načelstvo u Tesliću KBUVBPO, Izbor komorskih 

vjećnika, Teslić 24. januara 1940. 
14

 АРСБЛ, КБУВБ, III–4, док. бр. 32, Делегирани вијећници Пољопривредне коморе и 

замјеници, Бања Лука 1939. 
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Средић. Комесар Коморе Душан Бранковић предао је дужност Вијећу. На основу 

рјешења Министарства пољопривреде, записник је водио вршилац дужности главног 

секретара Станислав Радовић. Према књизи благајне је установљено да је салдо 

готовине 196.708 динара, а чине га потраживања из Хипотекарне банке, привремене 

признанице и готовина у каси. Комора је Краљевској банској управи Врбаске бановине 

дуговала 100.000 динара.
15

 

Стање пољопривреде и пољопривредника на подручју Коморе било је и даље 

врло тешко и све мјере предузете за побољшање стања нису дале задовољавајуће 

резултате. Због тога је Извршни одбор Пољопривредне коморе Врбаске бановине на 

својој сједници одржаној 25. и 26. августа 1940. године донио Резолуцију, у којој се 

предлаже да:  

1. министар пољопривреде, по саслушању пољопривредних комора, измијени 

досадашњу Уредбу о пољопривредним коморама, у складу са данашњим 

приликама, и тиме пружи могућност коморама да могу своје статуте 

прилагодити новонасталим приликама. С тим у вези Извршни одбор даје 

овлаштење предсједнику Пољопривредне коморе да нађе два стручна лица, 

која ће израдити и Извршном одбору предложити нацрте уредбе и статута 

пољопривредних комора; 

2. се нађу могућности, како самом измјеном Уредбе тако и давањем 

потребних финансијских могућности за реорганизацију рада и органа 

пољопривредних комора, у ком циљу је потребно основати коморске 

среске пољопривредне одборе; 

3. Краљевска влада нађе финансијска средства за откуп земљишта од 

велепосједника и да на та земљишта колонизује земљораднике бескућнике; 

4. Краљевска влада нађе средства за извршење јавних радова, а нарочито за 

изградњу путева кроз села, подизање цистерни у безводним крајевима, 

изградњу школа и мелиорационе радове; 

5. министар пољопривреде најхитније изволи наредити набавку и одашиљање 

у наше крајеве пшенице за сјеме, јер ће иначе пшенична поља остати 

незасијана; 

6. Краљевска влада најхитније донесе прописе за обустављање наплате свих 

врста тежачких дугова током ванредних околности и усљед одласка тежака 

на војну вјежбу; 

7. Краљевска влада подузме мјере и осигура кредите за подизање фабрике 

шећера и уља у долини ријеке Врбаса, између Босанске Градишке и Бање 

Луке, ради осигурања рентабилности у овим крајевима; 

8. замјеник бана изради програм рада, односно привредни план за Бановину, 

којим би било предвиђено економско подизање тежачког народа у 

Бановини; 

9. замјеник бана изда потребна наређења, а по потреби издејствује надлежна 

овлаштења, да у свим одборима за исхрану, одборима за контролу цијена, 

одборима за јавне радове и у другим тијелима, чији рад тангира интересе 

                                                 
15

 АРСБЛ, КБУВБ, III–4, док. бр. 49, Пољопривредна комора Врбаске бановине, Записник о 

примопредаји послова и имовине Пољопривредне коморе у Бањој Луци, Бања Лука 8. маја 

1940. 
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тежачког народа, буду заступљени и представници ове коморе као 

савјетници и контролори рада, јер су установљене разне неправилности.
16

 

Приједлози из Резолуције остали су "мртво слово на папиру". Други свјетски 

рат прекинуо је даљњи рад Коморе. За све вријеме свога постојања Комора није 

успјела да испуни ни свој основни задатак – "заштиту интереса пољопривредних 

произвођача и организације својих чланова, стварање бољих услова за развитак 

пољопривреде и регулисање пословних односа између пољопривреде и других 

привредних дјелатности".
17

  

 

 

Zeljko Savanovic 

 

The Agricultural Chamber of the Vrbaska banovina 

 

Summary 

 

The minister of agriculture of the Kingdom of Yugoslavia, with the approval of the 

Council of Ministers, on March, 1 in 1937 passed the regulation on agricultural chambers, on 

the basis of which is formed the Agricultural Chamber of the Vrbaska banovina. During its 

existence, the chamber has sought to improve the condition of agriculture and farmers with 

certain measures, but these attempts have not yielded satisfactory results. The work of this 

chamber was poorly organized and they failed to protect the interests of farmers and to create 

better conditions for the development of agriculture.  

 

 

                                                 
16

 АРСБЛ, КБУВБ, III–4, док. бр. 35, Резолуција Пољопривредне коморе Врбаске бановине 

донесена на сједници Извршног одбора одржаној у Бањој Луци 25. и 26. августа 1940. 
17

 Ljubo Božić, Agrarna politika sa osnovima zemljoradničkog zadrugarstva, Veselin Masleša, 

Sarajevo 1960, стр. 196. 
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ЦИЈЕНЕ ГВОЖЂАРСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

У ВРБАСКОЈ БАНОВИНИ ОД 1929. ДО 1937. ГОДИНЕ 
 

 

 Апстракт: У раду се на основу необјављених архивских извора, штампе и 

релевантне литературе анализира цијена и набавка гвожђарског грађевинског 

материјала у Врбаској бановини од 1929. до 1937. године. 

 

 Кључне ријечи: Врбаска бановина, гвожђарски материјал, набавка материјала, 

цијена материјала. 

 

 

Основна карактеристика југословенске индустрије јесте њена слаба развијеност 

и заосталост. Темпо индустријализације је био спор и износио је око 2%. Убрзани 

развој биљежила је једино рударска и топионичарска производња и он је био 8,2%. У 

области топионичарства највише је напредовала производња бакра и гвожђа. У 

области металургије и рударства приступило се проширењу Зенице и изградњи 

челичане и тешке ковачнице у Илијашу. Жељезара у Смедереву подиже у Мајданпеку 

1937. године високу пећ.
1
 

 Већи дио металургије био је у рукама странаца, док се домаћи сектор појављује 

само у производњи и преради гвожђа. Домаћи сектор је држао топионицу гвожђа у 

Варешу и топионице челика и ваљаонице гвожђа у Зеници и једну малу ваљаоницу 

гвожђа у Земуну. У рукама странаца било је пет топионица гвожђа, четири ваљаонице 

гвожђа и четири топионице челика.
2
 

 Године 1929. Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца промијењен је назив у 

Краљевинa Југославијa. Она је подијељена на девет бановина, од којих је једна била 

Врбаска бановина, са сједиштем у Бањој Луци.
3
 

 На основу Закона о банској управи у Врбаској бановини је организована Банска 

управа на чијем челу је био бан
4
 Светислав Тиса Милосављевић. За вршење сталне 

                                                 
1
 Dimitrije Mišić, "Industrija Jugoslavije do drugog svetskog rata", Iz istorije Jugoslavije 1918–1945, 

Zbornik predavanja, Beograd 1958, стр. 255-266; Детаљније о рударству у Врбаској бановини 

видјети у: Luka Đaković, Rudarstvo i topioničarstvo u Bosni i Hercegovini, Tuzla 1980, str. 59–100; 

Dragutin Tibold, "Rudarstvo", Bosna i Hercegovina kao privredno područje, Sarajevo 1938, стр. 

284–327; Nikola Zadro, "Rudno bogatstvo Bosanske Krajine", Гласник Југоловенског професорског 

друштва, Књ. XIV, Св. 10–12, Београд 1934, стр. 932–946. 
2
 Sergije Dimitrijević, "Vladavina stranog kapitala u bivšoj Jugoslaviji", Iz istorije Jugoslavije 1918–

1945, Zbornik predavanja, Beograd 1958, стр. 281. 
3
 Љубомир Косиер, "Врбаска бановина", Алманах бановина (у додатку: Вардарска бановина и 

Зетска бановина), Београд 1931, стр. 23.  
4
 Организација краљевских банских управа, Алманах бановина, Врбаска бановина,  (у додатку: 

Вардарска бановина и Зетска бановина), Београд 1931, стр. 13. 
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(редовне) спољно-техничке службе постојало је при свакој банској управи и при 

Управи града Београда техничко одјељење, а при среским начелствима технички 

одјељци који су успостављени за један или више срезова према потреби.
5
 Техничко 

одјељење у Бањој Луци састојало се из три одсјека: Одсјек за путеве, мостове и 

жељезнице, Хидротехнички одсјек и Одсјек за архитектонске и електромашинске 

радове.
6
 Своје одјељке имало је у Бањој Луци, Приједору, Јајцу, Бихаћу и Дервенти. 

Одјељење је било подређено Министарству грађевина, које је било највиша управна и 

надзорна власт за изградњу свих јавних и јавној употреби намијењених путева, 

мостова, зграда, хидротехничких објеката и електро-машинских постројења.
7
 

Предузимачи су гвожђарски грађевински материјал куповали директно од 

произвођача (творнице и ковачке радње) или у трговачким радњама. Многе 

продавнице мјешовитом робом држале су и одређени грађевински материјал. У Бањој 

Луци je према бановинској статистици за 1932/1933. годину било 55 трговачких радњи 

мјешовитом робом, а налазиле су се у свим среским мјестима Бановине и у многим 

насељима. 

Неке трговачке радње бавиле су се продајом одређеног грађевинског 

материјала (жељезном робом, даскама, циглама и цријепом, и сл.). У Бањој Луци је 

1932/1933. године било 12 трговина жељезном робом.
8
 Постојале су продавнице 

грађевинског материјала у којима се могао купити углавном сав грађевински 

материјал и у Бањој Луци их је 1932/1933. године било 10.
9
 

Поједина грађевинска предузећа, као што је ГЈ. Шимић грађевинско предузеће 

Брод на Сави
10

, сем грађевинском дјелатношћу бавили су се и набавком грађевинског 

материјала (пијесак, шљунак, камен, жељезо и сл.), док је другим предузимачима, као 

што је Стјепан Топаловић из Јелаха, набавка грађевинског материјала била основно 

занимање.
11

 

                                                 
5
 Закон о устројству Министарства грађевина и његове спољне службе, Министарство 

грађевина, Београд 1935. 
6
 Јанко Врачар, Милица Радојчић, Врбаска бановина 1929–1941, Бања Лука 2010, стр. 19. 

7
 Закон о устројству Министарства грађевина и његове спољне службе, Министарство 

грађевина, Београд 1935. 
8
 Sulejman Smlatić, "Prilog proučavanju banjalučke privrede 1918–1941", Banja Luka u novijoj 

istoriji (1878–1918), Sarajevo 1978, стр. 207; Трговачке радње жељезном робом 1924. године у 

Бањој Луци имали су: Врбас д. д. (раније "Браћа Афган"), Миле Јанковић, Бранко Димитри-

јевић, Сулејман Хасанбашић, Дервиш Ковачевић, Ејуб Мемић, Јово Суботић, Фишер, Хусеџи-

новић и Гвожђар, "Браћа Маглајлић" и "Браћа Мемић", Informator (adresar) za Bosansku krajinu 

za godinu 1924–1925, Banja Luka 1924, стр. 25. 
9
 Грађевинским материјалом трговали су Бубић и Груберовић, Алојз Штајнмец, Мехага 

Хаџиселимовић, Informator (adresar) za Bosansku krajinu za godinu 1924–1925, Banja Luka 1924, 

str. 25; Sulejman Smlatić, "Prilog proučavanju banjalučke privrede 1918–1941", Banja Luka u novijoj 

istoriji (1878–1918), Sarajevo 1978, стр. 207. 
10

 Архив Републике Српске у Бањој Луци, Краљевска банска управа Врбаске бановине (даље 

АРС БЛ, КБУВБ), V–27, док. бр. 7952/30, GJ. Šimić građevinsko preduzeće Tehničkom odeljku pri 

Sreskom načelstvu Derventa, Brod na Savi 8. maja 1930.  
11

 Исто, Stjepan Topalović Tehničkom odeljku u Derventi, Ponuda za dobavu građevinskog materi-

jala za izradu mostova i propusta na banovinskom putu Prnjavor – Tešanj – Crni Vrh, Jelah 4. maja 

1930. 
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Предузимачима су грађевински материјал често допремали трговци. Превоз је 

најчешће вршен колима са два или са једним коњем, воловским колима, великим 

шпедитерским колима, жељезницом и воденим путем. 

Цијену гвожђарског грађевинског материјала у Врбаској бановини најбоље 

можемо пратити у кварталним извјештајима техничких одјељака о кретању цијена 

грађевинског материјала и радне снаге, које је Техничко одјељење у Бањој Луци од 

њих добијало и слало Министарству грађевина у Београд. 

Висина цијена гвожђарског материјала у техничким одјељцима назначена је у 

сљедећим табелама: 

 

Технички одјељак Бања Лука 

 

квартал и година I  1930. IV 1930. I 1932. 

носачи (трегери) 4,80 4,50 4,20 

округло гвожђе (шипке) 4,50 4,20 4,20 

четвороугано гвожђе 4,50 4,50 4.20 

плочасто гвожђе   4,50 4,20 4.20 

клинци ковани 8 8 6 

клинци ливени 6 6 6 

завртњи 12 12 12 

 

Технички одјељак Приједор 

 

квартал и година IV 1929. I 1932. 

носачи (трегери) 4,20–5,5 4,20–5,5 

округло гвожђе (шипке) 4,50–5,2 4,50–5 

четвороугаоно гвожђе 4,50–5,2 4,50–5 

плочасто гвожђе   4,50–5 4,50–5 

клинци ковани 8–10 8–10 

клинци ливени 6–7 6–7 

завртњи  14–15 14–15 

 

Технички одјељак Дервента 

 

квартал и година IV 1929. I 1932. III 1933. II 1936. 

носачи (трегери) 4,25 4,8 4,8 4,8 

округло гвожђе (шипке) 4,25 4,25 4,25 4,25 

четвороугаоно гвожђе 4,25 4 4 4,25 

плочасто гвожђе 4,25 5 4 4,25 

клинци ковани 7 6,5 7 6,5 

клинци ливени 5,5 6 6,5 6 

завртњи 14 12 14 14 
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Технички одјељак Јајце 

 

квартал и година IV 1929. I 1932. III 1933. I 1934. I 1935. II 1937. 

носачи 4 5 5,25 5,25 5,5 6,20 

 шипке  6 5 5,25 5,25 5,5 6,50 

четворoугaоно 

гвожђе  7 5 5,25 5,25 5,5 6,5 

плочасто гвожђе 7 6 5,25 5,25 5,5 6,5 

клинци ковани 8 9 8 9 9 9 

клинци ливени 7 7 7 7 8,5 8 

завртњи 12 15 15 15 15 17 

 

Технички одјељак Бихаћ 

 

квартал и година IV 1929. I 1930. II 1931. I 1932. III 1933. I 1934. 

носачи (трегери) 4,8 4,5–4,8 4,5–4,8 4,5–4,8 4–4,2 4–4,2 

округло гвожђе 

(шипке) 4,8 4,7–5,2 4,5–5 4,5–4,8 4–4.5 4–4,5 

четвороугаоно 

гвожђе 4,8 4,7–5,2 4,5–5 4,5–4,8 4–4,5 4–4,5 

плочасто гвожђе 4,8 4,7–5,2 4,5–5 4,5–4,8 4–4,5 4–4,5 

клинци ковани 8 8 8 8 8 8 

клинци ливени 8 7 6 6–6,5 6 6–6,5 

завртњи 12 15 13 13 13 13 

 
 Осим наведених у табелама ливених и кованих ексера, кориштени су и жичани, 

који су по килограму коштали око 7 динара. Гвоздене папуче, са срцем, четири пера и 

потребним клинцима за причвршћивање на шипове, плаћане су по килограму око 9 

динара, док је цијена шарафа са лозом, матицом и подложном плочицом била око 15 

динара. Коване кланфе плаћане су око 8 динара за килограм,
12

 колико је износио и 

килограм лима.
13

 

 Цијене гвожђарског материјала биле су углавном уједначене. Није било већих 

осцилација. Благо повишење цијена наступило је тек изградњом унске пруге, када је 

повећана потражња за грађевинским материјалом.
14

 

                                                 
12

  АРС БЛ, КБУВБ, V–27/159, док. бр. 22485/31, Испорука гвозденог материјала из радње, 16. 

марта 1931. 
13

 АРС БЛ, КБУВБ, V–27/167, док. бр. 996/35, Технички одјељак Приједор, Анализа цијена за 

израду моста од армираног бетона на бан. путу 2. реда бр. 39 у км 1+463, Приједор 1933. 
14

 Архив Југославије, фонд 62, фасцикл 1642, Cenovnici građevinskog materijala i radne snage u 

Vrbaskoj banovini od 1926. do 1942. 
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Zeljko Savanovic 

 

Prices of Iron Building Materials in the Vrbaska banovina since 1929 until 1937 

 

Summary 

 

Entrepreneurs were purchasing iron building material directly from a manufacturer 

(factory and blacksmith shop) or in stores (groceries, stores with construction and iron mate-

rial). Transportation was usually carried out with one or two horses’ wagon, ox cart, a large 

shipping car, railroads and waterways. Iron material prices were largely similar. A slight 

prices increase occurred with the construction of the Una railway, when there was increased 

demand for construction materials. 
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ПРЕМЈЕШТАЊЕ УЧИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ 

 ИЗ ДЕРВЕНТЕ У БАЊАЛУКУ 1923–1926 
 

 

Апстракт: Аутор у чланку објашњава зашто су окупаторске аустроугарске 

власти у БиХ у току Првог свјетског рата 1915. премјестиле Учитељску школу из 

Сарајева у Дервенту. У првих неколико година постојања новостворене Краљевине 

Срба, Хрвата и Словенца у већим мјестима Босне и Херцеговине – Сарајеву и 

Бањалуци – није постојала мушка учитељска школа, док је, истовремено, постојала у 

малом мјесту Дервенти. Од 1923. до 1926. трајао је процес, обилат догађајима, 

премјештања Учитељске школе из Дервенте у Бањалуку. Још док је постојала 

Учитељска школа у Дервенти, у јесен 1924. основана је нова Мушка учитељска школа 

у Сарајеву. Дефинитивно, у љето 1926. укинута је и премјештена Учитељска школа у 

Дервенти у стално успостављену Крајишку учитељску школу у Бањалуци. 

 

Кључне ријечи: Учитељска школа у Дервенти, Учитељска школа у Бањалуци, 

Учитељска школа у Сарајеву, Министарство просвјете КСХС, Просвјетно одјељење 

Великог жупана Врбаске области, одлука, рјешење. 

 

 

Увод 

 

О развоју школских установа у Босни и Херцеговини, а посебно учитељских 

школа, постоји мали број објављених радова.
1
 У вријеме аустроугарске окупације 

Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: БиХ) у њој су постепено успостављане 

                                                 
1
 Радови који потичу из времена аустроугарске окупације Босне и Херцеговине су: Prvi godišnji 

izvještaj učiteljske i s njom spojene I. Narodne osnovne dječačke škole kao vježbaonice u Sarajevu, na 

kraju školske godine 1888/1889., Sarajevo 1889. i Ljubivoje Dlustuš, Školske prilike u Bosni i 

Hercegovini od okupacije do danas, Školski vjesnik, Sarajevo aprilа 1894. Из  времена Краљевине 

Југославије (Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца) 1918–1941. потиче мало радова о 

учитељским школама у Босни и Херцеговини, од чега нешто више у Босанској Крајини, тј. 

Врбаској бановини: Мих. Ђерић, Школе у Врбаској бановини, у: Развитак (Бањалука), год. II, 1. 

јун 1935, бр. 6, стр. 23–240. и B.L., Osnovna nastava u Vrbaskoj banovini, у: Развитак (Бањалука), 

год. VI, 20. август 1939, бр. 8 и 9, стр. 259–262. Из периода федеративне Југославије 1945–1992, 

у значајне радове о развоју школства у Босни Херцеговини спадају: Ђорђе Пјановић, Средње и 

стручне школе у Босни и Херцеговини, Сарајево 1953; Mitar Papić, Školstvo u Bosni i Hercegovini 

za vrijeme austrougarske okupacije (1878–1918), Sarajevo 1972; Mitar Papić, Školstvo u Bosni i 

Hercegovini (1918–1941), Sarajevo 1984; Vojislav Bogićević, Istorija razvitka osnovnih škola u 

Bosni i Hercegovini u doba turske i austrougarske uprave: (1463–1918), Sarajevo 1965. и Zbornik 

radova sa Simpozijuma 100 godina učiteljstva u BiH, Sarajevo 1989. 
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основне и средње школе. У Сарајеву је 1882. основан учитељски курс, који је 1886. 

прерастао у учитељску школу. Аустроугарске власти су, од окупације БиХ 1878. па до 

почетка Првог светског рата 1914, успоставиле свега три учитељске школе, и то у 

Сарајеву – мушку (основана 1886) и женску (1911) и у Мостару мушку (1913). О 

Учитељској школи у Сарајеву, као најстаријој основаној учитељској школи у БиХ, као 

да нема историографских радова, већ се помиње заједно са осталим учитељским 

школама у БиХ.
2
 У вријеме аустроугарске окупације БиХ учитељска школа намјерно 

није основана у бањалучком подручју са изразитом српском већином.
3
 

За разлику од Учитељске школе у Сарајеву, о Учитељској школи у Бањалуци 

има више објављених радова.
4
 У њима се, углавном, помиње да је 1926. године 

премјештена учитељска школа из Дервенте у Бањалуку, али се не објашњавају начини 

и вријеме трајања њеног премјештања, односно, ријетко се наводи да је то био 

вишегодишњи процес. У овом прилогу се подробније износе настојања и догађаји који 

су резултирали премјештањем учитељске школе из Дервенте у Бањалуку.  

                                                 
2
 Нема радова о Учитељској школи у Сарајеву 1886–1914. и 1924–1941, а о сарајевској 

Педагошкој академији су: Viša pedagoška akademija Sarajevo 1946–1976, Sarajevo 1976. и 

Spomenica: Viša pedagoška škola – Pedagoška akademija u Sarajevu 1946–1948, Sarajevo 1986.   
3
 Нетачна је тврдња, тачније идеолошка конструкција, о "равноправној националној симетрији" 

у БиХ у вријеме њене аустроугарске окупације, коју је изнио др Никола С. Филиповић (Dr 

Nikolа S. Filipović, 100 godina učiteljstva u Bosni i Hercegovini, у: Zbornik radova sa simpozijuma 

100 godina učiteljstva u BiH, Sarajevo 1989, str. 20), да са оснивањем Учитељске школе у 

Сарајеву 1882. у БиХ "...otpočinje zajedničko školovanje učiteljskih i drugih nastavničkih kadrova, 

što ima širi pedagoški i društveni smisao... Slično je bilo i sa profesorskim sastavom u tim 

(bosanskohercegovačkim učiteljskim – primј. G. M.) školama, što je dokaz ravnoteže političkog čina i 

prostora za kadrove svih nacionalnih zajednica...".     
4
 (Ljubimir Krnetа), Povodom tridesetogodišnjice Učiteljske škole u Banjoj Luci, у: Učiteljska škola u  

B. Luci 1925–1955, (Banja Luka 1955?), стр. 24; Учитељска школа у Бања Луци 1925–1972, Бања 

Лука 1991, стр. 325; Митар Папић, О развоју школства у Бањој Луци у XIX и првој половини XX 

стољећа, у: Бања Лука у новијој историји (1878–1945), Зборник радова с научног скупа 

одржаног у Бањој Луци 18–20. новембра 1976. године, Сарајево 1978, стр. 56–63;  Димитрије 

Бајалица, Учитељска школа у Бања Луци за време шестојануарске диктатуре у: Бања Лука у 

новијој историји (1878–1945), Зборник радова с научног скупа одржаног у Бањој Луци 18–20. 

новембра 1976. године, Сарајево 1978, стр. 380–397; Митар Папић, Школство у Босни и 

Херцеговини 1918–1941. год., Сарајево 1982; Стојан Макић, Једна генерација ученика 

Учитељске школе, у: Бањалука у радничком покрету и НОБ, Зборник сјећања, Бањалука 1985, 

стр. 121–135; Бранко Матавуљ, Прве године Учитељске школе у Бањој Луци, у: Бањалука у 

радничком покрету и НОБ, Зборник сјећања, Бањалука 1985, стр. 181–184; Љубомир Крнета, 

Раденко – рођен за учитеља, у: Бањалука у радничком покрету и НОБ, Зборник сјећања, 

Бањалука, 1985, стр. 269; Димитрије Бајалица, Ми, ђаци Учитељске школе, у: Бањалука у 

радничком покрету и НОБ, Зборник сјећања, Бањалука 1985, стр. 275; Лепосава Перовић, Шта 

ми је дала прва година учитељског живота, у: Учесници и свједоци, Зборник сјећања о 

дјелатности напредног учитељства Југославије до 1941. године, Књига прва, стр. 185; Др 

Љубомир Крнета, Школовање једне генерације ученика Учитељске школе у Бањој Луци, у: 

Учесници и свједоци, Зборник сјећања о дјелатности напредног учитељства Југославије до 

1941. године, Књига прва, стр. 234–238; Zbornik radova sa simpozijuma 100 godina učiteljstva u 

BiH, Sarajevo (28. i 29. oktobra 1987. godine), Sarajevo 1989, str. 436; Samija Sarić, Zemaljska 

vlada za Bosnu i Hercegovinu 1919–1921. Sumarno-analitički inventar za seriju opštih spisa, Saraje-

vo 1991, str. 478. 
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Откуда учитељска школа у Дервенти и када је постојала у њој? На молбе 

имућнијих грађана у Дервенти, варошици на сјеверозападу Босне, основана је Мала 

реална гимназија у јесен 1912, која је радила до љета 1914, када је аустроугарска 

управа у БиХ одлучила да је укине а у њену зграду смјести измјештену сарајевску 

Учитељску школу и дервентску Вишу дјевојачку школу, која је била под надзором 

римокатоличких редовница. Шта је подстакло аустроугарску управу у БиХ да донесе 

одлуку о премјештању учитељске школе из Сарајева у Дервенту, односно откуда 

учитељска школа у овој малој босанској варошици? Више аутора који су разматрали 

ово питање дошло је до сличног закључка: томе су основни узроци – политички 

разлози. У тим радовима се, као повод одлуци о премјештању учитељске школе из 

Сарајева у Дервенту наводи приближавање у току Првог свјетског рата војски Црне 

Горе и Србије Сарајеву 1914. године, али да је њен главни узрок испољавање 

пројугословенског расположења и заједништва у вишенационалној сарајевској 

школској омладини, нарочито међу ученицима Учитељске школе.
5
 Представници 

аустроугарске управе у БиХ сматрали су да то могу ефикасно спријечити 

премјештањем школе из Сарајева у Дервенту 1915. године.  

Одабир Дервенте за смјештај из Сарајева измјештене учитељске школе  није 

био случајан.
6
 У Дервентском срезу релативну већину чинило је римокатоличко 

становништво, коме је упорно наметана хрватска национална свијест, а које је 

подржавало политику аустроугарске управе у БиХ. На дервентском подручју агилно 

су дјеловали одреди шуцкора (Schutzkorps – одреди заштите), састављени искључиво 

од римокатоличког и муслиманског живља, који су терорисали српско становништво у 

БиХ. На ученике Учитељске школе у Дервенти пресудни утицај имали би фратри из 

оближњег фрањевачког клостера (самостана) Плехан
7
 и дервентске римокатоличке 

                                                 
5
 У Сарајеву је већ на почетку школске године 1914/15. искључено из средњих школа, 

првенствено Учитељске школе, око 180 ученика који су довођени у везу или су окривљени за  

атентат на аустроугарског престолонасљедника Франца Фердинанда, за шта су им одржани 

велеиздајнички процеси. О томе  више у: Hrvatski pokret (Загреб), бр. 299/1914; Митар Папић, 

Школство у Босни и Херцеговини (1918–1941), Сарајево 1984, стр. 82; Miloš Perić, Učiteljska 

škola dvaput premještena po kazni, у: Učesnici i svedoci Zbornik sećanja o delatnosti naprednog 

učiteljstva Jugoslavije do 1941. godine, Knjiga prva, Beograd 1974, стр. 61; М. Екмечић, Ђ. Микић, 

Д. Живојиновић, Н. Ђ. Поповић, Политички процеси Србима у Босни и Херцеговини 1914–1917, 

Лакташи 1996. 
6
 Наравно, аустроугарске власти у БиХ нису навеле прави разлог измјештања учитељске школе 

из Сарајева у Дервенту 1915, што се у књизи: Mitar Papić, Školstvo u Bosni i Hercegovini (1918–

1941), Sarajevo 1984, стр. 86, објашњава овако: "...Izbjegavajući da otkrije prave razloge zbog kojih 

se zatvara (sarajevska učiteljska – primј. G. M.) škola, tj. bojazan od antirežimskih pokreta među 

učenicima, Vlada (BiH – primј. G. M.) je obrazložila da je Derventa kao poljoprivredno područje 

podesnija za obrаzovanje učitelja, nego što su to gradski centri Sarajevo i Mostar...". 
7
 Аустроугарске власти у БиХ придавале су велики значај римокатоличком самостану Плехан, 

чије оснивање је замишљено још 1850, а градња репрезентативне цркве у неороманичком стилу 

започета 1898. и прва фаза градње завршена 1909. Колике су наде полагане у прозелитско 

дјеловање фратара из самостана Плехан као римокатоличких бојовних душебрижника 

("кршћана без Криста") од стране хрватских политичких странака и Цркве у Хрвата широм 

БиХ, не само у вријеме њене аустроугарске окупације већ и у Краљевини Југославији, када је 

1932. окончана његова изградња, свједочи стих: "Нико нема што Дервента има, има Плехан 

љепши је од Рима". Дјеловање фратара Плехана у Краљевини Југославији допринијело је 

јачању хрватског сепаратистичког покрета међу римокатоличким живљем у дервентском 
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редовнице, који су здушно проводили дугорочну политику аустроугарске управе у 

БиХ.
8
 Ради провођења прозелитизма, а усљед недостатка државних основних школа, 

знатан број дервентске дјеце основношколског узраста похађао је плеханску 

самостанску основну школу и основну школу часних сестара, а тако одгојена у 

римокатоличком духу уписивана су у дервентску Учитељску школу.
9
 

 Учитељска школа у Дервенти постојала је од школске год. 1915/16. до краја 

Првог свјетског рата, а продужила је са редовном наставом и у новооснованом 

Краљевству (Краљевини) Срба, Хрвата и Словенаца (у даљњем тексту: КСХС).
10

 Већ 

1919. житељи Дервенте молили су Министарство просвјете КСХС да им се, поново, 

дозволи отварање гимназије. Оно им је испунило молбу, па је већ у школској 1920/21. 

години обновило дервентску Нижу гиманазију, али и задржало Учитељску школу у 

Дервенти. Од 1920. и у наредних неколико година у Дервенти су постојале двије 

средњошколске установе – Мушка учитељска школа и Нижа гимназија (са рангом 

непотпуне средње школе), обје смјештене у здању Гимназије (Учитељска школа на 

другом спрату).
11

  

                                                                                                                                          
подручју, које се нарочито истакло у Априлском рату 1941, када је хватало и убијало војнике 

Краљевине Југославије, као и злочинима дервентских усташа у затирањима Срба диљем 

Независне Државе Хрватске 1941–1945.    
8
 Аустроугарске власти у БиХ очекивале су да ће Учитељска школа у Дервенти успјешно 

ширити римокатоличке прозелитске "свјетоназоре", особито међу њеним православним и 

муслиманским ученицима, које би као будући учитељи ширили међу становништвом. Ове 

власти су очекивале "да ће у ту учитељску школу улазити православни и муслимански 

ученици, а из ње излазити католички учитељи" (парафраза мађарске изреке: "Мађари воле 

средњу школу – у њу уђе Словак, а изађе Мађар"). Сматрало се да су житељи Дервентског 

среза непостојани у вјери и нацији, што је, у извјештају Министарству просвјете – Основна 

настава од 25. јула 1926, констатовао директор Учитељске школе у Дервенти: "...Овај народ 

(дервентског подручја – примј. Г. М.) је и иначе лабав у вери, прелазио је из вере у веру према 

приликама ... а нема чистих појмова о нацији и народу...". (АЈ–66–2188–2092) 
9
 То се наставило и у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. Директор Учитељске школе у 

Дервенти, у писму министру просвјете од 19. јула 1926, тврди да сва дјеца не могу похађати 

дервентску државну општинску основну школу због њене просторне скучености, те "...Због 

тога деца, способна и дорасла за основну школу, морају да иду у овдашњу самостанску 

основну школу часних сестара, јер часне сестре искоришћавају тај егоизам неколицине бегова 

и газда, а ради на том и римокатоличко свештенство и интелигенција, па је школа часних 

сестара пуна деце свију вера, иако се у тој школи плаћа школарина. Будући да се у тој школи 

пропагира сепаратизам, рад тих и таквих већника у Градској општини је за осуду и то треба 

спречити...". (АЈ–66–2188–2092) 
10

 Нетачна је тврдња Љубомира Крнете, исказана у чланку Povodom tridesetogodišnjice Učiteljske 

škole u Banjoj Luci 1925–1955 (у књизи Učiteljska škola u B. Luci 1925–1955, Banja Luka 1955,  

стр. 18), где je навео да је "...u Derventi ukinuta učiteljska škola koja je osnovana poslije prvog 

svjetskog rata.." јер је основана у току Првог свјетског рата 1915. Иначе, директори дервентске 

учитељске школе били су: Виктор Погачник од септембра 1915. до фебруара 1916, од тада до 

1920. Ђуро Павичић, када га је замијенио Владо Периновић, а када је овај у јесен 1923. 

постављен за директора обновљене дервентске гимназије, наслиједио га је Војислав Борић, 

дугогодишњи Главни надзорник српских народних (конфесионалних) школа у БиХ, који је био 

директор дервентске учитељске школе до њеног укидања 1926.  
11

 Постоје индиције о иницијативама у БиХ још од 1919, у којима се захтијевало укидање и 

премјештање учитељске школе из Дервенте, али су пронађене потврде таквих настојања тек од 

1923. Нема историографских радова о Учитељској школи у Дервенти (1915–1926). 
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Молбе за повратак учитељске школе из Дервенте у Сарајево 

или њено премјештање из Дервенте у Бањалуку  

 

У новој југословенској држави – КСХС – њене врховне просвјетне власти и 

просвјетне власти у БиХ биле су свјесне шта је био циљ аустроугарских власти са 

Учитељском школом у Дервенти, али је нејасно зашто се већ првих година постојања 

КСХС није ништа ефективно учинило да се Учитељска школа у Дервенти укине, 

односно премјести, било да се врати у Сарајево било да се премјести у Бањалуку, као 

значајнија мјеста у БиХ.
12

  

Главни одбор Српског просвјетног и културног друштва "Просвјета" обратио 

се молбом Министарству просвјете, у писму од 27. априла 1923,
13

 обавијестивши га да 

је Изванредна годишња скупштина "Просвјете" у Сарајеву 25. марта 1923. 

"...констатовала, да би од велике важности било за успешни рад Просвете ..., кад би се 

што пре натраг повратила Учитељска школа из Дервенте у Сарајево и кад би се 

такођер у што краћем року почело са оснивањем Универзитета у Сарајеву,
14

 са 

оснивањем бар филозофског факултета.
15

 ... Тога ради скупштина је једногласно 

закључила и ставила у дужност Одбору, да замоли Министарство: 

1.) да што пре одреди и проведе повратак Мушке учитељске школе из 

Дервенте у Сарајево. 

2.) Да такођер што пре одреди и проведе оснивање филозофског факултета у 

Сарајеву. ...Главни одбор жели само скренути пажњу Министарства на расположење 

опћенито у овим крајевима да је Сарајево просветно од Ослобођења (од аустроугарске 

окупације 1918. г. – примј. Г. М.) занемарено...". На молбу Главног одбора "Просвјете" 

од 30. априла 1923,
16

 Покрајинска управа за БиХ послала је ову молбу Министарству 

просвјете 11. маја 1923.
17

 и предочила му: "...Повратак Мушке учитељске школе из 

Дервенте (где је била све до почетка школ. год. 1915/16) био би од користи не само за 

постизање циљева друштва 'Просвете' него и за образовање нашег учитељског 

подмлатка... То је и због тога, што је Дервента малено место (5000–6000 душа), а крај 

плодан и свет имућан, па шаље своју мушку децу у друге позиве. У десет пута већем 

Сарајеву насупрот нашло би се доста сиротнијих породица, које би своје синове силом 

                                                 
12

 Знајући добро које су биле намјере аустроугарских власти са Учитељском школом у 

Дервенти и њеним произведеним учитељима, просвјетне власти Народне управе за БиХ то нису 

могле отворено истицати зарад очувања "националног јединства једног српско-хрватско-

словеначког народа", већ су наводиле наоко увјерљиве разлоге, као нпр.: Дервента је недовољ-

но настањена средина ван главних комуникација и средишта, у њеној учитељској школи је 

недовољно уписаних ученика, незаступљени наставни предмети и градива, недовољност броја 

и сумњиви квалитет наставника и слаба настава (уз старо гесло: "Нема користи од ђака лоших 

учитеља"). 
13

 Архив Југославије, арх. фонд: Министарство просвете Краљевине Југославије, бр. арх. фонда 

66, број фасцикле 2188, бр. предмета 1092; краћа сигнатура: АЈ–66–2188–2092. (у даљем тексту 

употребљаваће се краће сигнатуре)  
14

 Ова иницијатива из 1923. г. за оснивање Универзитета у Сарајеву реализоваће се тек послије 

26 година – 1949. г. 
15

 Ова иницијатива из 1923. г. реализована је тек послије 28 година, када је 1951. г. основан 

Филозофски факултет у Сарајеву. 
16

 АЈ–66–2188–2092 
17

 Исто 
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прилика слале и у учитељску школу... Питање просторија за Мушку учит. школу у 

Сарајеву дало би се решити само на један од ова два начина: 

1/ да се школа смести у Касарну краља Петра, коју сада запрема Руски 

кадетски корпус; 

2/ да се смести у ону исту зграду, у којој је већ била до њеног преноса у 

Дервенту, а у којој је сад Трговачка академија...". 

У писму Удружења југословенског учитељства – Повјереништво за БиХ 

министру просвјете од 12. маја 1923,
18

 истиче се да "...Од Ослобођења па до данас на 

свакој одржаној скупштини босанско-херцеговачког учитељства понављао се између 

осталих захтева и захтев да ово Повереништво поднесе представку меродавним преко 

свога Главног одбора у Београду: да се мушка учитељска школа из Дервенте премести 

у Сарајево. Повереништво је тај захтев саопштавало својој централи, која га је 

упућивала на компетентно место. Како до данас ова врло важна ствар остаде нерешена 

слободни смо горње поново замолити...", јер је учитељска школа у Сарајеву постојала 

"...од почетка свога рада па до рата 1914 г. а узрок њеног пресељења у Дервенту је 

опште познат...", док се за Дервенту тврди: "...То се место налази у крају који је 

настањен становништвом искључиво једне конфесије (римокатоличке – примј. Г. М.), 

која једина може да шаље свој прираштај у ту школу. Друге две конфесије 

(муслиманска и православна – примј. Г. М.) не могу бити у Дервенти заступљене те би 

на тај начин Дервента давала учитељске генерације само једне вере што никако не 

одговара верском сразмеру становништва у овим покрајинама (БиХ – примј. Г. М.)...".   

Пошто су се обзнаниле иницијативе из Сарајева да се Учитељска школа 

премјести из Дервенте у Сарајево, реаговале су разне бањалучке управне и просвјетне 

установе и установе из области културе.
19

 Тај одбор
20

 обратио се Министарству 

                                                 
18

 Исто. Тај захтјев учитељског Повјереништва за БиХ подржао је предсједник Удружења 

Југословенског учитељства у Београду у свом писму министру просвјете од 17. маја 1923.  
19

 Поред Сарајева, ни Бањалука није имала учитељску школу. Нелогично је било да у БиХ, са 

оскудним бројем учитељских школа, постоји учитељска школа у малој Дервенти, а да такве не 

постоје у већим мјестима. Послије извршеног погрома над Србима у БиХ у току Првог 

свјетског рата, по подацима у књизи "Дефинитивни резултати Пописа становништва од 31 

јануара 1921 год.", Сарајево 1932, у ужем граду Сарајево било је 40.469 становника (22.955 

Срба, 12.572 Муслимана, 4.777 Хрвата), у ширем срезу Сарајево 46.315 становника (26.070 

Срба, 15.281 Муслимана и 4.795 Хрвата, а у ширем граду Сарајево 66.317 становника (97.717 

Срба, 128.318 Муслимана и 52.333 Хрвата); у Бањалуци као граду било је 18.001 (5.324 Срба, 

7.201 Муслимана и 4.718 Хрвата) и Бањалучком срезу 59.578 стновника (41.511 Срба, 2.364 

Муслимана и 15.159 Хрвата), а у округу Бањалука 432.096 становника (242.557 Срба, 72.271 

Муслимана и 95.202 Хрвата), док је град Дервента имала 6.176 становика (1.007 Срба, 3.058 

Муслимана и 1.788 Хрвата), као ужи срез Дервента 37.091 становника (12.982 Срба, 5.163 

Муслимана и 18.982 Хрвата), а као шири срез Дервента 71.087 становника (24.454 Срба, 9.546 

Муслимана и 35.833 Хрвата). У наредним годинама, од 1921. до краја 1926, тј. до укидања и 

премјештања Учитељске школе из Дервенте у Бањалуку, број становника у та три мјеста, по 

подацима из књиге "Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца 'Речник места' 'Riječnik mjesta'", 

Београд 1925, промијенио се и то: у граду Сарајеву било је укупно 51.919, а у Сарајевској 

области 279.196 становника, у граду Бањалуци било је укупно 16.306, а у срезу Бањалука 

57.942 становника, док је у вароши Дервента укупно било 6.244, а у срезу Дервента 37.032 

становника; у књизи "Адресар Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца за индустрију, обрт, 

трговину и пољопривреду Adresar Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca za industriju, obrt, trgovinu i 
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просвјете са молбом од 19. јула 1923,
21

 коју су подржале многе бањалучке управне, 

вјерске и културно-просвјетне установе. У њој се истиче тешко стање основног 

школства и недостатак учитеља у БиХ и тврди: "...Бивша туђинска и нашем народу 

непријатељска управа смјестила је једну мушку Учитељску школу у малом среском 

мјесту Дервенти. Ово је учињено с нарочитом тенденцијом, да се народни учитељи 

васпитају у оном смјеру, који ће најбоље одговарати њеним интересима..." али, 

"...Послије Ослобођења почело се с више страна живо радити, да се Учитељска школа 

из Дервенте пренесе у које веће мјесто, гдје ће се моћи учитељски подмладак боље и 

свестраније одгојити и усавршавати у опћој и стручној спреми, те у социјалном и 

националном патриотском смјеру, гдје има и других културних фактора, који 

потпомажу васпитни школски рад...", наводећи да Босанска Крајина обухвата двије 

области – Врбаску и Бихаћку, из Одбора поручују: "...молимо и предлажемо, да се 

Учитељска школа из Дервенте премјести у Бања Луку, која је центар наше Крајине. 

Ако то из било којих разлога није могуће, молимо, да се у граду Бањој Луци оснује 

нова учитељска школа, која ће потпомоћи, да се умножи број народних учитеља..." јер 

"...Градска општина (Бањалуке – примј. Г. М.) приправна је уступити на најљепшем 

мјесту бесплатно прикладно земљиште, гдје би држава могла подигнути модерну 

зграду за учитељску школу...". Истог дана ову молбу Одбор је упутио Великом жупану 

Врбаске области, затраживши да уложи свој утицај "...да се ова неопходно потребна 

институција у Вашој области успостави...", да би је тај одбор препоручио Покрајинској 

управи у Сарајеву, дописом од 21. јула 1923, нагласивши да је предата предсједнику 

Краљевске владе Николи Пашићу, министру просвјете "...и свима народним 

посланицима врбаске и бихаћке области. Молим Покрајинску управу да и од своје 

стране подузме све што је потребно, да се учитељска школа пренесе из Дервенте у 

Бања Луку...", али и да се, прије доношења коначне одлуке, одреди посебна комисија 

"...која ће свестрано прегледати просторијске прилике и установити, да ли је то могуће 

и извести...". Ову молбу бањалучког одбора Покрајинска управа за БиХ прослиједила 

је Министарству просвјете КСХС – Основна настава, дописом од 13. августа 1923, у 

којем "...моли да се Мушка учитељска школа премјести из Дервенте у Бања Луку..." и 

подсјећа "...да је ова Покрајинска управа одмах иза Ослобођења чинила кораке, који 

нису имали успјеха, да се та школа поврати у Сарајево, где су услови за њен успешан 

развитак далеко бољи него ма у ком другом бос. херц. месту...", што су већ подстицали 

сарајевско Удружење југословенског учитељства и културно друштво "Просвјета". 

Покрајинска управа за БиХ је мишљења да би било "...боље преселити дервентску 

Мушку учитељску школу у Сарајево, али би она боље напредовала у Бањој Луци него 

у Дервенти...". Министарство просвјете – Одјељење за основну наставу у свом отпису 

Покрајинској управи у Сарајеву од 23. августа 1923. увиђа потребу да се отвори 

учитељска школа у Сарајеву и Бањалуци, али та управа треба да се, ради њих, 

"...заузме да се што пре спреме зграде, па ће се то питање коначно решити". 

                                                                                                                                          
poljoprivredu", Београд 1928, у граду Сарајево било је 68.756 становника, у граду Бањалуци 

било је 16.306 становника, док је у вароши Дервента било 6.244 становника. 
20

 Одбор за оснивање Учитељске школе у Бањалуци основан је 9. јуна 1923. са предсједником 

Мухамедом Бајагиловићем, бањалучким градоначелником и још осам чланова. "Учитељска 

школа у Бања Луци 1925–1972.", Бања Лука 1991, стр. 11–12. 
21

 АЈ–66–2188–2092. Напомена: сви наредни наведени акти су под сигнатуром ове фасцикле, па 

се неће посебно наводити уз сваки поједини акт. 
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Министарство просвете, заинтересовано за оснивање учитељске школе у 

Бањалуци, у допису Покрајинској управи за БиХ у Сарајеву од 21. јула 1923. 

захтијевало је увиђај и извјештај: 

"...1., има ли потребних зграда за смештај Учитељске школе у Бања Луци; 

2., колике су просторности (скица или план), какве грађе и у каквом су стању; 

3., чија су својина и под којим би се условима уступиле за школу; 

4., има ли потребних одељења за интернат; 

5., има ли довољно земљишта за школски врт и пољопривредну наставу; 

6., има ли у месту довољно и удобних станова за наставнике, који би се тамо 

преместили.  

Хитно је(.)". 

По горњим наредбама Министарства просвјете, Покрајинска управа за БиХ, у 

допису од 18. августа 1923, захтијевала је од Великог жупана Врбаске области хитан 

увиђај и извјештај о стању зграда потребних за постојање учитељске школе у 

Бањалуци. Велики  жупан Врбаске области обавијестио је, у извјештају од 28. августа 

1923, Покрајинску управу за БиХ да се учитељска школа са вјежбаоницом може 

смјестити у Бањалуци у зграду у којој се налазе Виша дјевојачка школа и Женска 

стручна школа, које би се измјестиле у другу зграду. Зграда за учитељску школу је 

"...својина непријатељског држављанина Рудовица и налази се под секвестром...", док 

се учитељски интернат може смјестити у бивши муслимански "Гајретов" гимназијски 

конвикт. "...Зграда је вакуфска, а Вакуф ће радо ту зграду уступити за учитељски 

интернат...", док се станови за смјештај наставника учитељске школе моментално не 

могу наћи, "...али уз сусретљивост Стамбеног уреда и грађанства, које је за ову школу 

одушевљено, наћи ће се станови много брже и лакше у Бањој Луци, него што би се 

могли наћи у Сарајеву...", јер је живот лакши у Бањалуци, у којој се животне 

намирнице за учитељски интернат могу лакше, обилније и јефтиније набављати него у 

Сарајеву. О овим подацима Покрајинска управа за БиХ је извијестила Министарство 

просвјете дописом од 12. септембра 1923, сматрајући "...да би се за сад могла дати 

само начелна одлука за пресељење учитељске школе из Дервенте у Бања Луку...", али 

прије пресељења треба да се, уз сагласност бањалучке Градске општине, обезбиједе 

зграде за смјештај учитељске школе и интерната, као и земљиште за ратарско 

вјежбање њених ученика и припреми 10 станова за ожењене наставнике. 

У међувремену се Удружење југословенског учитељства – Повјерениш-тво за 

БиХ поново обратило министру просвјете КСХС, писмом од 16. августа 1923, уз 

молбу за посредништво Главном одбору Удружења југословенског учитељства у 

Београду од 17. августа 1923, у коме га подсјећа на своју молбу из маја 1923. "...за 

пресељење мушке учитељске школе из Дервенте у Сарајево...", а сазнавши за то 

"...затражило је учитељство области Врбаске да се споменута учитељска школа (у 

Дервенти – примј. Г. М.) пренесе у Бања Луку или да се у противном случају отвори 

мушка учитељска школа у Бањој Луци ..". При томе, учитељско Повјереништво за БиХ 

"...остаје на свом првом становишту, да је пресељење мушке учитељске школе из 

Дервенте у Сарајево једна неопходно прека потреба...", јер "...Ова школа има своју 

властиту зграду – како смо то и пре напоменули – у Сарајеву. У њој ради Трговачка 

академија, која спада у ресор Министарства трговине и обрта а зграда та припада 

Просветном одељењу односно Министарству просвете. У њеној непосредној близини 

налази се и бивши конвикт мушке учитељске школе. У њему је сада смештено 'дечије 

обданиште' и 'Коло српских сестара'. Ово обоје припада Министарству за социјалну 
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политику, које би им могло наћи места у којој другој државној згради. Могло би и 

једно и друго бити смештено у Касарни краља Петра у којој је сад руски кадетски 

корпус. Овај би се могао преселити у провинцију у коју празну гарнизонску касарну, 

која је након ослобођења постала сувишна и непотребна.
22

 ...Осим тога придружујемо 

се молби наших другова области Врбаске да се, обзиром на напред споменуту 

оскудицу у мушком учитељском персоналу, отвори и једна нова мушка учитељска 

школа у Бањој Луци. Ову би похађала омладина наше кршне Крајине – најздравијег 

краја Босне... Просветно оделење Покрајинске управе у Сарајеву сагласно је са нашим 

жељама, јер, познавајући добро прилике ове Покрајине увиђа све горње разлоге...".  

Пошто се разгласило да ће се већ септембра 1923. извршити пресељење 

Учитељске школе из Дервенте, њен директор В. Борић обратио се Покрајинској 

управи за БиХ дописом од 20. августа 1923, у коме је изнио разлоге зашто не треба 

извршити њено премјештање у току те године. Он истиче тешкоће око пресељења из 

Дервенте у Бањалуку школских ствари (намјештаја, учила и збирки), које треба 

запаковати и платити њихов скуп превоз. "...Без сумње ће се предходно морати 

прегледати зграде, у које треба да се смјесте ова школа и вјежбаоница, за то ће требати 

прилично времена, нарочито ако се те зграде морају преуредити за потребне 

просторије...  Није од мале важности по успјех наставе и питање наставничких станова 

у Бања Луци, ако би се сеоба предузела у току школ. год. У том случају морали би 

наставници нагло отпутовати, а станови се не би могли брзо наћи, јер је у Б. Луци 

оскудица у становима; велика је већина наставника оптерећена породицама...". Он 

предочава потребу постојања интерната са огревом и намирницама за ученике 

учитељске школе у Бањалуци, који су у Дервенти обезбијеђени. "...Ако би се све то у 

Дервенти продало, морало би се у Б. Луци за много скупље плаћати, а већина 

животних намирница за зиму не би се могла ни добити, јер би прошло вријеме за то... 

Можда се мисли у том случају да се укине конвикт у Б. Луци и да ђацима даду 

стипендије, па да буду по приватним кућама у Б. Луци...". Он детаљно упоређује 

трошкове издржавања питомаца Учитељске школе у Дервенти и Бањалуци и 

упозорава да би њихово издржавање по приватним кућама у Бањалуци веома коштало 

државу. "...Из тога излази, да би државу стало издржавање ђака стипендијама за 

263.194 Дин(.) више него у овдашњем (дервентском – примј. Г. М.) конвикту...". 

Такође, он упозорава "...да би сеоба ове школе и њених завода у Б. Луку у току школ. 

год. нанијело огромне штете настави, васпитању и материјалне штете и држави и 

наставницима ове школе...", молећи Покрајинску управу за БиХ да упозори 

Министарство просвјете "...на тешке и недогледне пошљедице од сеобе у невријеме..." 

и предлаже "...да би најкорисније по ову школу и васпитање ђака било, ако би се 

крајем шк. год. пренијела у Сарајево, а у Б. Луци да се отвори нова учитељска школа 

постепено, разред по разред и то мјешовито". Овај допис директора Учитељске школе 

у Дервенти Покрајинска управа за БиХ прослиједила је Министарству просвјете, у 

допису од 23. августа 1923, сагласивши се са његовим ставовима, "...којим се 

упозорава на штету, која би могла доћи од евентуално пренагљеног преселења те 

школе (из Дервенте – примј. Г. М.) у Бања Луку...". Из ње упозоравају, "...да би 

пренагљено преселење завода осим осталих штетних последица могло имати нарочито 

и ту, да се растури и оно мало ђака, ако се не би пошло за руком, да се они одмах 

сместе у унапред приправљене конвиктске просторије у Бањој Луци..." и предлажу 

                                                 
22

 Руски кадетски корпус пресељен је из Сарајева у Белу Цркву у Банату 1924. године. 
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"...макар био и повољан резултат наређених извиђања у Бањој Луци – до свршетка шк. 

год. 1923./24. не премешта никуд, него да се та шк. година употреби за сходно 

припремање завода, било у Сарајево било Бању Луку, што нарочито спада и осигурање 

трошкова за пресељење... ". 

Четири утицајна грађанина Дервенте обратила су се писмом од 5. септембра 

1923. министру просвјете са захтјевима: "...Да се остави Учитељска школа у Дервенти, 

а да се одмах отвори у Бања Луци или Сарајеву, гдје се буде одредило, I. разред 

Учитељске школе; ...Отварањем постепено, разред по разред Учитељске школе у Бања 

Луци или Сарајеву задовољило би се потреби тих мјеста и околине, а остављањем 

Учитељске школе у Дервенти потреби Дервенте и околине, јер у Учитељској школи у 

Дервенти има преко стотину ђака... Међу ђацима у Дервенти има 45 из Дервенте. Ако 

би се Учитељска школа у Дервенти одмах укинула, а не постепено и пренијела у Бања 

Луку и Сарајево, остало би 45 ђака без школе...", јер су им сиромашни родитељи, који 

их не би могли школовати на страни, истичући "...чињеницу, да су родитељи ове дјеце 

Срби, страдали као таоци и интернирци за вријеме Првог свјетског рата и наредити, да 

Учитељска школа остане у Дервенти, а да се у Бања Луци или Сарајеву отвара друга 

учитељска школа, разред по разред...". Уз то писмо приложен је Списак ђака Мушке 

учитељске школе у Дервенти родом из Дервенте и околине, са именима 45 ученика и 

њихових очева или мушке родбине, који је 7. септембра 1923. сачинио директор 

Учитељске школе у Дервенти.  

Покрајинска управа за БиХ извијестила је Министарство просвјете, дописом од 

13. септембра 1923, да би за трошкове пресељења учитељске школе из Дервенте у 

Бањалуку требало осигурати износ од 100.000 динара у буџету за 1924/25, јер таква 

ставка, иако своједобно предложена, није ушла у буџет за 1923/24. годину. Са 

пресељењем учитељске школе из Дервенте у Сарајево "...много је теже него у Бањој 

Луци, јер у Сарајеву постојала је још прије рата...", па предлаже више начина њеног 

рјешавања: изградњом сасвим нове зграде у Сарајеву за учитељску школу и интернат, 

да се у ту сврху препусти касарна краља Петра и да се "...на Министарство трговине 

изврши јачи притисак, да нам оно макар и постепено поврати просторије, у којима се 

сад налази Трговачка академија... На тај могао би се већ у септембру 1924. (могао) 

отворити први разред М. учит. школе у Сарајеву, а затим редом и остали разреди, 

којим редом би нам Тргов. академија имала препустити сваке године по једну собу, а 

она сама би добила времена, да себи надоградњом или на који други начин прибави 

друге просторије. Питање интерната морало се жалибоже оставити и надаље 

отворено... Трошкове око отварања I. разр. М. учит. школе у Сарајеву требало би 

такођер предвидети у прорачуну за 1924/25...".  

Уз то, Покрајинска управа за БиХ обратила се Министарству трговине и 

индустрије – Одјељењу за БиХ, дописом од 13. септембра 1923,
23

 подсјећајући га да 

"...Ово одељење је и само и из своје сопствене иницијативе одмах после иза 

Ослобођења радило на томе, да се М. учитељска школа, која је г. 1916., пресељена из 

Сарајева у Дервенту, поврати натраг, али није могла то да оствари због помањкања 

подесне зграде...", захтијевајући да зграда "...у којој је сад Трговачка академија 

свршетком текуће шк. године испразниле две собе, а затим сваке следеће године још 

по 1 соба због смештења Мушке учитељске школе која ће се у Сарајеву постепено 

отворити...".    

                                                 
23
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Одбор за оснивање учитељске школе у Бањалуци описао је, у писму 

Министарству просвјете од 26. септембра 1923, све радње које је предузео, али 

"...Покрајинска управа (за БиХ – примј. Г. М.) не само да је касно поднијела извјештај 

о нашим припремама него сад ставља такве захтјеве, који значе не само одуговлачење 

у рјешавању овог питања, него су ти захтјеви у стању омести нас у даљем раду и 

порушити све оно што смо до сад учинили...", те тражи "...обавјештење хоће ли 

(учитељска – примј. Г. М.) школа још ове године бити пресељена, што нам је потребно 

знати већ и због тога јер је код нас у Бањој Луци остао неуписан у школу један знатан 

број ђака, који је свршио четири разреда средње школе...". Такође, из тог одбора моле, 

"...ако никако другачије не иде да се донесе о премјештању школе принципијелна 

одлука, а да се за ову годину пресели односно отвори бар први разред, јер би у њему, и 

ако касно отворену било ђака можда више него што их је лањске године било у сва 

четири разреда дервентске препарандије". 

Велики жупан Врбаске области извијестио је Покрајинску управу за БиХ, 

дописом од 28. септембра 1923, да је у Бањалуци настао проблем смјештаја ученика 

учитељске школе, јер је бивши "Гајретов" гимназијски конвикт уступљен 

Пољопривредној школи. "...Спор, који је због тога настао између Одбора за оснивање 

Учитељске школе и управника Учитељске школе у Бањој Луци ријешен је 28. 

септембра о.г. пред Стамбеним уредом у Бањој Луци, те је овај донио одлуку, да се 

зграда бившег Гајретовог гимназијског конвикта уступи Пољопривредној школи...", 

али та одлука није била још коначна до одлуке Стамбеног сената у Сарајеву. Уз то, 

велики жупан је тврдио да у Бањалуци нема могућности "...да би се за десет ожењених 

наставника Учитељске школе и Вјежбаонице могли наћи прикладни станови". О томе 

је Покрајинска управа за БиХ извијестила Министарство просвјете, дописом од 5. 

октобра 1923, изражавајући сумњу да ће Стамбени сенат у Сарајеву промијенити 

одлуку Стамбеног уреда у Бањалуци, због чега је наложила великом жупану Врбаске 

области "...да одмах непосредно то Министарство извести, да ли Градска општина 

може да стави за интернат Учит. школе коју другу подесну зграду на располагање...". 

Ако она то не може, да Министарство просвјете дозначи средства за подизање новог 

здања за интернат, за који би Градска општина Бањалука дала земљиште или да се 

учитељска школа у Бањалуци отвори без конвикта, што условљава да се пресељење 

Учитељске школе из Дервенте у Бањалуку одгоди до великих школских празника. Уз 

то, немогуће је да се из дервентске Учитељске школе у Бањалуку пошаљу сви 

наставници, већ само неожењени, јер је у њој велика несташица станова.  

У 1923. није премјештена Учитељска школа из Дервенте у Бањалуку, али се са 

тим настојањима настављало од почетка 1924. У Бањалуци су се од почетка 1924. чак 

погоршале прилике за обезбјеђење зграде за интернат учитељске школе и станова за 

смјештај наставника, нарочито послије укидања Покрајинске управе за БиХ, када је 

дио њених службеника премјештен из Сарајева у Бањалуку. Због тога је велики жупан 

Врбаске области, у допису од 4. фебруара 1924, предложио Министарству просвјете: 

"...Због непогодних просторијских прилика мислим, да не би никако било могуће, да 

се одједном пренесе потпуна Учитељска школа са интернатом из Дервенте у Бања 

Луку, него би најбоље било, да се активира нова Учитељска школа само с I. годиштем, 

која би се постепено развијала до потпуне Учитељске школе". Из Министарства 

просвјете поручили су великом жупану у Бањалуци, у допису од 13. фебруара 1924, да 

"...господин министар није могао приступити ни премештању Учитељске школе из 

Дервенте у Б. Луку, нити пак отварању нове Учит. школе у Б. Луци, док се за њу не 
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спреми угодна школска зграда и друге потребне просторије...", о чему треба да 

извијести Одбор за отварање учитељске школе у Бањалуци и бањалучку општинску 

управу града, што је велики жупан учинио и о томе, дописом од 21. фебруара 1923, 

обавијестио Министарство просвјете.
24

 

На крају школске 1923/24. г., чувши за намјеру да се у наредној школској 

години укине упис и постојање првог разреда у дервентској Учитељској школи а 

отвори у Сарајеву и Бањалуци, око 40-так најугледнијих грађана Дервенте, међу 

којима и представници вјерских заједница и културно-просвјетних друштава, упутили 

су 29. јула 1924. молбу Министарству просвјете да "...из државног и народног 

интереса је нужно, да остане први разред и уопште Учитељска школа и у Дервенти. Та 

школа служи не само за грађане и срез дервентски, него је потребно да остане и за 

околне срезове, па и за велики дио Славоније, откуда дјеца иду у ову школу...". 

На почетку шк. 1924/25. године није отворена Учитељска школа у Бањалуци, 

односно њен први разред. На почетку те школске године у први разред дервентске 

Учитељске школе уписано је 36 ученика, о чему је њен директор телеграмом од 9. 

септембра 1924. обавијестио Министарство просвјете, да би га дописом од 18. октобра 

1924. извијестио да у четири разреда те школе има 163 ученика (122 мушка и 38 

женских), од којих у првом разреду 49 полазника (32 мушка и 17 женских). Иако 

учитељска школа није отворена у Бањалуци, од почетка 1924/25. отпочела је рад 

Учитељска школа у Сарајеву. Тада није поново наставила са радом некадашња 

сарајевска Учитељска школа (1886–1914) јер у јесен 1924. није из Дервенте враћена у 

Сарајево, већ је то, заиста, била новоотворена Учитељска школа у Сарајеву, када је, и 

тад и надаље, постојала Учитељска школа у Дервенти.
25

  

 

                                                 
24

 У очекивању пресељења учитељске школе у Бањалуку, директор дервентске Учитељске 

школе В. Борић је дочуо да ће да буде постављен за просвјетног инспектора за Тузланску 

област. На ту могућност директор В. Борић се пожалио Министарству просвјете, у писму од 15. 

фебруара 1924, у коме је изнио да би и он са останком на положају директора Учитељске 

школе у Дервенти пуно користио, јер: "...У дервентском срезу у већини су римокатолици. Сама 

Дервента није ни мало згодна за давање иницијативе, која је потребна и корисна по државу и 

радикалну странку. Срби у Дервенти нису довољно агилни за страначки рад... Дервентски 

грађани исламске вере су сви Спахиновци, а римокатолици Радићевци... До сад је свака вера и 

страна држала предавања само за своје једномишљенике, а то је било на штету народног 

јединства... Затекао сам (учитељску – примј. Г. М.) школу у јадном стању. Политичка и 

друштвена поцепаност утицала је негативно и на ђаке ове школе. Ђаци су пре мога доласка 

били и Радићевци и Спахиновци, само не оно, што су требали да буду...", наводећи сва своја 

настојања која су допринијела значајној преоријентацији ученика дервентске учитељске школе 

у пожељном правцу. Ипак, он је остао директор Учитељске школе у Дервенти до њеног 

укидања и премјештаја у Бањалуку 1926.  
25

 Нетачно у књизи Mitar Papić, Školstvo u Bosni i Hercegovini (1918-1941), Sarajevo 1984, на стр. 

86 тврди: "...Odmah poslije (Prvog svjetskog – primј. G. M.) rata (učiteljska škola – primј. G. M.) je 

ponovo otvorena (u Sarajevu – primј. G. M.), i to sada kao Mješovita učiteljska škola...", јер је, тек у 

јесен шк. 1924/25. године, отворен само њен први разред, а остали су отварани сукцесивно у 

школској 1925/26. и у наредним годинама – до шк. 1927/28. године, када су коначно попуњена 

сва четири разреда.  
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Процес премјештања Учитељске школе из Дервенте у Бањалуку 

 

Око намјераваног преноса првог разреда учитељске школе из Дервенте у 

Бањалуку, из Одјељења за БиХ Министарства просвјете у Сарајеву извијестили су 

Министарство просвјете КСХС – Одјељење за основну наставу, дописом од 9. 

децембра 1924, да су у Бањалуци обезбијеђене најнужније просторије (разредна соба 

од 80м
2
 и канцеларија) у згради Женске грађанске школе (бивша Виша дјевојачка 

школа), "...док би се потребити намјештај пренио из Дервенте... Од наставника 

дервентске учитељске школе било би за сада доста да се само један премјести, који би 

интеримно водио управу школе и настављао у неким предметима. За остале предмете 

могли би се ангажовати наставници тамошње (бањалучке, примј. Г. М.) гимназије, а и 

Женске грађанске школе (за вјештине)...". Од 50 ђака првог разреда Учитељске школе 

у Дервенти, њих 13 (2 мушка и 11 женских) су из Дервенте, а при преносу тога разреда 

у Бањалуку, "...гдјекоји би вјероватно морао школу напустити..." јер, "...од тих би се 

једва који, макар и уз стипендију могао школовати на страни (тј. у Бањалуци – примј. 

Г. М.)...". Уз то, у првом разреду Учитељске школе у Дервенти "...има 12 ђака (8 

мушких и 4 женске), који долазе сваки дан возом у школу из ближњих мјеста на прузи 

Дервента Брод, које такођер ваља убројати међу оне, који би преношењем учитељске 

школе у Бања Луку могли бити тангирани...". На ово је министар просвјете С. 

Прибићевић донио 27. децембра 1924. Решење "...да се Мушка учитељска школа из 

Дервенте премести у Бања Луку. Да се ова одлука што пре изврши  потребно је да се у 

Бања Луци у згради Више девојачке школе припреме просторије и све што је потребно 

за пренос ове школе. Пренашање ће се обавити овако: да се пренесе први разред, за 

њим ће се у Бања Луци годишње отварати разред по разред а у Дервенти истовремено 

затварати разред по разред".
26

 Проводећи ову одлуку министра просвјете, из Одјељења 

за БиХ Министарства просвјете у Сарајеву извијестили су Министарство просвјете – 

Одјељење за основну наставу, дописом од 20. јануара 1925, да су позвали великог 

жупана Врбаске области у Бањалуци "...да приреди све што је потребно да се 

премјештање I. разреда учитељске школе из Дервенте у Бања Луку проведе омах, чим 

стигне одобрење повећања кредита по парт. 366/12, које је од економско-финансијског 

одјељења Министарства просвјете под бр. 22.965 затражено...". Тај кредит био би 

намијењен за неопходну помоћ за 15 ученика првог разреда учитељске школе, 

премјештених из Дервенте у Бањалуку, јер у њој нема интерната као у Дервенти, и 

моле министра просвјете да то одобри. Из Министарства просвјете – Одјељење за 

основну наставу, у допису од 23. јануара 1925,
27

 обавијестили су великог жупана 

                                                 
26

 АЈ–66–2188–2092. Истовремено, директор Учитељске школе у Дервенти је, у допису 

Министарству просвјете од 27. децембра 1924, јавио да "Срез дервентски претежно је 

римокатолички, а у вароши су у већини Муслимани – Спахиновци и Хрвати – Радићевци. Због 

тога су ђаци ове школе под утицајем тих прилика и тешко их је васпитати у (југословенском 

државном – примј. Г. М.) јединству...", па предлаже да Министарство просвјете "начелно 

усвоји, да се поједини ученици ове школе могу премјестити у неку учитељску школу у Србији, 

а из ње одговарајући дио ученика премјестити у дервентску учитељску школу и њен интернат... 

Ово би било врло потребно учинити за ђаке муслимане и римокатолике, којих има неколико 

таквих у овој школи и само тим начином били би унапређени у правцу државног јединства и 

касније корисни за државу и народ...".  
27

 Исто 
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Врбаске области да "...ово је Министарство вољно да већ у овој години отвори прво 

годиште Учитељске школе у Бањој Луци, али једино у случају, ако Ви на сходан начин 

у народу установите и овамо извјестите, да ће бити најмање 30 приправника, који ће се 

одмах у то годиште уписати и који ће редовно школу похађати. У том би се случају 

ученици, који су из околине бањалучке, а похађају I. годиште Учитељске школе у 

Дервенти (њих 9), премјестили у Бања Луку, а у Дервенти би остало 40 приправника у 

споменутом годишту, који су родом из саме Дервенте или њезине непосредне близине, 

те се не могу из Дервенте премјештати...".
28

 Просвјетни инспектор Врбаске области је 

телеграмом од 2. фебруара 1926.
29

 извијестио Министарство просвјете: "...За упис у 

препарандију Бањалука пријавила се тридесетдва приправника 15,- мушких 18 

женских без оних који ће доћи из Дервенте". 

Просвјетно одјељење великог жупана Сарајевске области обавијестило је 

дописима од 7. фебруара 1925. великог жупана Врбаске области у Бањалуци и 

дирекцију Учитељске школе у Дервенти да "...има се одмах отворити I. разред 

учитељске школе у Бањој Луци, у коју ће прећи и оних девет ученица Ваше учитељске 

школе, којима је лакше школовање у Бањој Луци него у Дервенти... Остали ђаци I. 

разреда Ваше (дервентске – примј. Г. М.) учитељске школе могу тај разред да доврше 

у Дервенти, али се до године I. разред неће више отворити". Уз то, он наређује да се у 

нову Учитељску школу у Бањалуци одмах пренесе сав школски намјештај, нарочито 

столови и клупе из дервентске Учитељске школе, а трошак за превоз надокнадиће 

велики жупан Сарајевске области, али и да дервентска Учитељска школа, за оних 

њених 9 ученика I разреда, који прелазе у бањалучку Учитељску школу, исплаћује 

конвиктске мјесечне дотације од 500 динара за стан и храну, а из те дотације намириће 

им трошак свакодневног путовања из Дервенте у Бањалуку. 

Министарство просвјете – Одјељење за основну наставу, у допису од 7. 

фебруара 1925,
30

 обавијестило је великог жупана Врбаске области да је у Бањалуку 

премјештен Иван Ковачевић, професор Учитељске школе у Дервенти, коме је 

привремено повјерена управа учитељске школе у оснивању "...с нарочитим задатком, 

да у најкраћем времену посвршава све потребне предрадње, отвори школу и отпочне 

наставни рад.." и захтијева да му он помогне "...да тај завод узмогне чим прије 

отпочети свој благотворни рад, као и да се у њега упише што више полазника...". Иван 

Ковачевић је приспио у Бањалуку 24. фебруара 1925, да као вршилац дужности 

директора бањалучке учитељске школе убрзано припреми њено отварање и почетак 

рада.
31

  

Први разред Учитељске школе у Бањалуци отпочео је са радом 7. марта 1925. у 

згради Дјевојачке школе (у двије учионице и једној зборници, уједно директорској 

канцеларији), са 41 ученицом и 11 ученика, али са пуно њих преко 18 година старости, 

                                                 
28

 АЈ–66–2184–2085 
29

 Исто 
30

 Исто 
31

 АЈ–66–2188–2092. Директор дервентске Учитељске школе обавијестио је великог жупана 

Врбаске области, дописом од 20. фебруара 1925, да су предмети (математика и цртање) које је 

предавао у Бањалуку премјештени професор И. Ковачевић подијељени међу хонорарне 

наставнике дервентске Учитељске школе и да не треба да се, умјесто тог професора, врши 

државно намјештање новог професора, "...тим прије, што ће се до године, укидањем I. годишта, 

морати још неко од професора премјестити..". 
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о чему је телеграмом од 7. марта 1925. велики жупан Врбаске области обавијестио 

великог жупана Сарајевске области, а овај, истог дана, Министарство просвјете. 

Градоначелник Бањалуке Мухамед Бајагиловић је телеграмом од  9. марта 1925.
32

 

пренио министру просвјете захвалност бањалучког грађанства "...за отварање 

учитељске школе овдје у којој је настава већ отпочела...". 

У први разред бањалучке Учитељске школе пријавио се већи број полазника 

изнад 18 година старости, а на питање школског инспектора Врбаске области од 3. 

марта 1925,
33

 Министарство просвјете је, у допису од 21. марта 1925,
34

 изнимно 

дозволило, само за школску 1924/25. г., да се у њу упишу кандидати "...који су прешли 

18., а нијесу навршили 20. годину живота...", уз оправдање "...што су та дјеца, у 

очекивању, да се тај завод отвори, не само дорасла, него и прерасла...".  

Бањалучки посједници браћа Хамдибег и Хакибег Џинић, у писму министру 

просвјете од 8. маја 1925,
35

 понудили су на откуп своју зграду у улици Ферхадија за 

смјештај бањалучке Учитељске школе. Министарство просвјете наложило је 

Просвјетном инспекторату Врбаске области, дописом од 12. маја 1925, да испита ту 

понуду. Велики жупан Врбаске области оформио је трочлану комисију, која је у свом 

Записнику од 27. маја 1925. истакла "...да на откуп понуђени објекат није подесан, 

нити се може учинити подесним за смештање учитељске школе, те стога, комисија 

сматра да је излишно улазити у установљење откупне цене овога комплекса". 

У међувремену се Градско поглаварство Бањалуке обратило Министарству 

просвјете дописом од 20. маја 1925,
36

 у коме је, уз навођење свих издатака за изградњу 

бањалучких основних школа, нагласило да неће моћи издвојити из градског буџета 

довољно средстава за изградњу учитељске школе, па моли Министарство да уврсти 

потребни кредит у државни буџет за градњу здања учитељске школе у Бањалуци. 

Сматрајући да је незаустављив процес постепеног укидања Учитељске школе у 

Дервенти, њен директор је при крају школске 1924/25. г. извијестио Министарство 

просвјете, дописом од 2. јуна 1925, да ће се због укидања I разреда скратити настава у 

тој школи за 30 часова, док ће два сувишна наставника, који су изразили жељу за свој 

премјештај у неку школу у Сарајеву, Мостару или Тузли, бити стављени на 

расположење,. 

Из Извештаја изасланика министра просвјете о Учитељској школи у Бањој 

Луци од 30. јуна 1925.
37

 увиђа се са каквим тешкоћама је завршена скраћена настава у 

њеном I разреду (само за 80 дана) и истиче да треба неодложно ријешити питање 

зграде за њен смјештај у наредној шк. 1925/26. г. По наредби министра просвјете од 

31. јула 1925, инспектор тог министарства прегледао је здања по Бањалуци за смјештај 

Учитељске школе и у свом извјештају Министарству просвјете од 5. августа 1925,
38

 уз 

пуну сагласност свих одлучујућих бањалучких фактора, опредијелио се за зграду 

Дјевојачке школе (која је под секвестром, као имовина одсутног непријатељског 

поданика), "...да би се привремено могло одобрити отварање Учитељске школе у 

                                                 
32

 АЈ–66–2184–2085 
33

 Исто 
34

 Исто 
35

 Исто 
36

 Исто 
37

 Исто 
38

 Исто 
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Бањалуци сада за I и II год., а дефинитивно за целу Учитељску школу, кад се, или 

Виша девојачка школа цела уступи за ову школу, или подигне нова зграда".  

Из Бањалуке су у току љета 1925. ургентно тражили од Министарства 

просвјете да обезбиједи потребан новац за изградњу здања Учитељске школе, да не 

дође у питање њено проширење на два разреда (I и II) и њен опстанак. Уз то, током 

љетњог распуста директор дервентске Учитељске школе настојао је код Министарства 

просвјете да се у наредној шк. 1925/26. г. омогући упис у први разред те школе у 

Дервенти.
39

  

У току љета 1925. дошло је до помирења владајуће Народне радикалне партије 

са опозиционом Хрватском сељачком странком, чији су представници 18. јула 1925. 

ушли у Министарски савјет КСХС. Суочивши се, с једне стране, са политичким 

обзирима према министрима из Хрватске сељачке странке као коалиционим 

партнерима у Министарском савјету и њиховом осјетљивошћу према гашењу 

Учитељске школе у Дервенти, мјесту са већинским хрватским живљем, а с друге 

стране са непријатним захтјевима из Бањалуке за обезбјеђење новчаних средстава за 

градњу учитељског здања (противно општој интенцији Владе КСХС за новчаним 

рестрикцијама и уштедама у просвјети у КСХС), министар просвјете Веља Вукићевић 

донио је 15. августа 1925.
40

 изненадну и неочекивану Одлуку о поништају Одлуке о 

премјештању учитељске школе из Дервенте у Бањалуку, тј. да се I и II разреди неће 

отварати у бањалучкој већ у дервентској учитељској школи. Ђаци који су шк. 1924/25. 

г. завршили I разред у бањалучкој Учитељској школи продужиће своје школовање у II 

разреду у дервентској Учитељској школи, а школска опрема вратиће се из бањалучке у 

дервентску учитељску школу. "...Тако исто вратиће се на службу у учитељску школу у 

Дервенту они наставници који су били кренути из учитељске школе у Дервенти у 

Бањалуку". Основ за доношење овакве одлуке је то да се за протеклу годину "...није 

ништа могло учинити за стално смештање учитељске школе у том месту (Бањалуци – 

примј. Г. М.), и пошто у Дервенти има подесна зграда за учитељску школу".
41

  

Одлука о премјештању учитељске школе из Бањалуке у Дервенту од 15. 

августа 1925. изазвала је огромно узнемирење јавности на цијелом подручју Босанске 

Крајине, тј. у Врбаској и Бихаћкој области. Вјероватно подстакнути и од Просвјетног 

одјељења Врбаске области, од 26–27. августа 1925. упућивани су у Министарство 

просвјете бројни телеграми из скоро свих среских и општинских мјеста, као и 

страначких општинских одбора у Врбаској области: Бањалуке, Босанске Дубице, 

Босанског Новог, Санског Моста, Босанске Костајнице, Мркоњић Града, Босанског 

Петровца, Дрвара и  Приједора, те културно-просвјетних друштава (бањалучких 

"Гајрета" и "Просвјете"), народних посланика из те области, са оштрим протестима 

због премјештања Учитељске школе из Бањалуке у Дервенту и са захтјевима да се она 

у њој остави као неопходна за средиште Врбаске области.
42

 Уз то, делегација града 

                                                 
39

 У телеграму од 14. августа 1925. директор дервентске Учитељске школе, уз напомену да је од 

министра просвјете добио обећање да ће опрви разред те школе остати у Дервенти, тражио је 

од Министарства просвјете рјешење о томе, јер обавјештење о упису у први разред мора 

објавити у новинама због скорог почетка школске 1925/26. године. 
40

 АЈ–66–2188–2092 
41

 Стјепан Радић, вођа Хрватске сељачке странке, био је министар просвјете КСХС од 19. 

новембра 1925. до 1. априла 1926. 
42

 Исто 
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Бањалуке отпутовала је у Београд, гдје се 29. августа 1925. састала са помоћником 

министра просвјете. На том састанку чланови делегације су, на примједбе помоћника 

министра да у Бањалуци нема подесне зграде за смјештај учитељске школе, навели 

које просторије и земљиште за изградњу нове учитељске зграде ће обезбиједити, што 

су истог дана навели и у свом писму Министарству просвјете.
43

 На то је министар 

просвјете В. Вукићевић, Одлуком од 31. августа 1925,
44

 упутио инспектора 

Министарства просвјете др Милана Јанковића у Бањалуку да извиди стање зграде и 

остале услове за смјештај учитељске школе и о томе му поднесе извјештај. Тај 

инспектор је у извјештају од 5. септембра 1925.
45

 јавио да се у Бањалуци увјерио да ће 

се у њој обезбиједити зграда за смјештај I и II разреда учитељске школе, "...а 

дефинитивно за целу Учитељску школу, кад се, или Виша девојачка школа цела 

уступи за ову школу, или подигне нова зграда". 

 Усљед вишестраних притисака и извјештаја просвјетног инспектора 

Министарства просвјете о стању и изгледима за постојање учитељске школе у 

Бањалуци, министар просвјете В. Вукићевић је, по указаној потреби, одлучио 6. 

септембра 1925.
46

 "да привремено отвори I. и II. разред учитељске школе у Бањалуци, 

с тим да заинтересовани чиниоци у Бањалуци и у читавој Врбаској области још у току 

ове 1925/26. школске године спреме све што је потребно за стално постојање те школе; 

у противноме, она ће се на крају ове школске године укинути".
47

  

Затварање па отварање Учитељске школе у Бањалуци у само 20-ак дана 

условило је да је њен рад започет тек 25. септембра 1925.
48

 У међувремену, у 

неизвјесности око укидања или отварања учитељске школе и у страху од губљења 

драгоцјеног времена, многи родитељи су своју дјецу уписивали у друге бањалучке 

школе и по другим мјестима у Врбаској области и БиХ, а и широм КСХС. Због тога се 

у два разреда Учитељске школе у Бањалуци шк. 1925/26. г. уписао  мали број ученика 

– укупно 59: у првом разреду 17 (три ученика и 14 ученица), а у другом 42 (10 ученика 

и 32 ученице)
49

 – јер се многи родитељи нису усуђивали да своју дјецу уписују у 

учитељску школу са несигурним статусом. За тако мали број ђака у Бањалуци 

успостављен интернат. У њој је недостајала већина наставника, јер поред хонорарних 

наставника, који су радили у осталим бањалучким школским установама, била су 

стално упослена само два њена професора (математичар, уједно вршилац дужности 

управитеља и педагог). Министарство просвјете је стање у њој отежало Одлуком о 

                                                 
43

 Исто 
44

 Исто 
45

 АЈ–66–2184–2085 
46

 Исто 
47

 Исто. Очигледно необавијештен, велики жупан Врбаске области Новаковић, у телеграму од 

11. септембра 1925, молио је "за дефинитивну одлуку" од Министарства просвјете да потврди 

"...да ли ће се провести ликвидација учитељске школе у Бањој Луци", на што је из 

Министарства просвјете, у телеграму од 16. септембра 1925, обавијештен о "привременој" 

одлуци министра просвјете од 5. септембра 1925.  
48

 Нетачна је тврдња у књизи Учитељска школа у Бања Луци 1925–1972, Бања Лука 1991, стр. 

11–12, гдје стоји: "...Школска година 1925–1926. (Учитељске школе у Бањалуци – примј. Г. М.) 

почела је на вријеме и завршена нормално", јер је школска година почињала 5. септембра 1925, 

а са почетком рада Учитељска школа у Бањалуци каснила је 20 дана.  
49

 АЈ–66–2184–2085, Извјештај Учитељске школе у Бањој Луци – Министарству просвјете 

КСХС – Одјељење за основну наставу, од 7. октобра 1925.  
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премјештању педагога Михајла Ђерића из Бањалуке у Дервенту од 17. октобра 1925.
50

 

Настава у два разреда у Учитељској школи у Дервенти у шк. 1925/26. г. одвијала се 

редовно, али са проблемима у обезбјеђењу наставничког кадра. У односу на лош 

смјештај у школској 1924/25. г., смјештајни простор за Учитељску школу почео се 

повољно рјешавати доградњом једног спрата на бањалучкој општинској згради у 

Бојића хану. 

Почетком 1926. у Учитељској школи у Дервенти настали су проблеми који су, 

умногоме, довели до њеног укидања. Наиме, игноришући забрану директора дервент-

ске Учитељске школе да њени ученици не смију присуствовати грађанској прослави 

Нове године 13. јануара 1926, група ученика је због свога присуства кажњена удаља-

вањем из ђачког интерната. Захтијевајући ублажење такве казне, а солидаришући се са 

својим кажњеним друговима, остали ученици ступили су у штрајк од 25. до 28. јануара 

1926. У истрази која се око тога повела дошло се до сазнања да међу ученицима 

дјелује "марксистички кружок", што је довело до широке вишемјесечне истраге међу 

њеним ученицима, а о сазнањима из ње директор те школе често је извјештавао 

Министарство просвјете.
51

  

 Да би опстала и избјегла постојећи "привремени" статус, за Учитељску школу 

у Бањалуци требало је изградити просторије за њен трајни смјештај, као основни 

услов за њено стално постојање. Још у марту 1926. Просвјетно одјељење Великог 

жупана Врбаске области наложило је Градском поглаварству Бањалуке да до јуна 

1926. буду дограђене просторије за учитељску школу у женској Грађанској школи у 

Бојића хану. Градско поглаварство Бањалуке извијестило је Просвјетно одјељење 

Великог жупана Врбаске области, дописом од 14. јуна 1926, да ће у току јуна 1926. да 

буду урађене просторије за бањалучку Учитељску школу. Већ сутрадан, 15. јуна 

1926,
52

 Комисија за преглед просторија за Учитељску школу у Бањалуци извијестила 

је Просвјетно одјељење великог жупана Врбаске области да је прегледала цијелу 

зграду (два спрата са приземљем) и "...да зграда одговара хигијено-педагошким 

захтјевима за смјештање Учитељске школе", о чему је, 16. јуна 1926,
53

 Просвјетно 

одјељење великог жупана Врбаске области извијестило Министарство просвјете, уз 

препоруку да је бањалучка "...градска општина извршила своје обавезе. 

Одлуку о останку препарандије у Бањој Луци требало би донијети чим прије са 

ових разлога: 

а) да ђаци неизвјесношћу не губе времена, чиме се опет родитељима 

проузрокују сувишни трошкови; 

б) да се могне приступити сукцесивном затварању учитељске школе у 

Дервенти како би се неки дио намјештаја и инвентара могао пренијети из Дервенте у 

Бања Луку; 

ц) да се може правовремено основати вјежбаоница (постављање наставника и 

упис ученика)". 

                                                 
50

 АЈ–66–2184–2085, Извјештај великог жупана Врбаске области – Просвјетно одјељење – 

Министру просвјете Вељи Вукићевићу, од 15. октобра 1925. 
51

 АЈ–66-985–1367 
52

 АЈ–66-2184–20–85 
53

 Исто 
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Из извјештаја И. Ковачевића, привременог директора бањалучке Учитељске 

школе, за Министарство просвјете од 30. јуна 1926.
54

 о стању те школе на крају шк. 

1925/26. г, увиђа се да је у I разреду било 18 ђака (4 ученика и 14 ученица) и II разреду 

40 ђака (9 ученика и 31 ученица), односно, да је ту школу завршило 58 ђака, при чему 

се школа мучила са наставним кадром, тј. са њиховим премјештајем и постављењем. 

Истовремено, он је упознао Министарство просвјете о стању и потребама за 

наставним кадром за бањалучку Учитељску школу за наредну 1926/27. г.  

 Већ од прољећа 1926. почели су се кварити односи између министара Народне 

радикалне партије и Хрватске сељачке странке у коалиционом Министарском савјету 

КСХС, што ће се, између осталог, одразити на погоршан положај дервентске 

учитељске школе. Неизвјесности око опстанка Учитељске школе у Дервенти нису 

престајале, упркос обнови постојања I разреда у току и након завршетка шк. 1925/26. 

г. Изасланик министра просвјете, у Извјештају о раду дервентске Учитељске школе у 

шк. 1925/26. г., од 24. јуна 1926, помиње стање неизвјесности око опстанка те школе. 

"...Треба већ на почетку ферија створити коначно рјешење о томе, да ли ће Учитељска 

школа остати у Дервенти или ће се пренијети у Бању Луку? Дервенћани желе, да се то 

питање скине с дневнога реда и ријеши у корист града Дервенте, јер су вољни 

допринијети и нове жртве, да и Учитељска школа и Гимназија узмогну напредовати у 

њиховој средини...". Директор дервентске Учитељске школе обавијестио је 

Министарство просвјете, дописом од 25. јуна 1926, да има кадровских проблема са 4 

наставника те школе, које треба ријешити прије почетка школске 1926/27. г.
55

 Про-

свјетни инспектор великог жупана Врбаске области, у допису Министарству просвјете 

од 17. јула 1926, питао је "...хоће ли се Учитељска школа у Дервенти сукцесивно 

затварати...", јер стижу молбе за додјељивање мјеста у конвикту за I разред Учитељске 

школе у Дервенти. 

Градско поглаварство Бањалуке обавијестило је Просвјетно одјељење великог 

жупана Врбаске области, у допису од 7. августа 1926, да је зграда за препарандију са 

три разреда потпуно довршена, "...па сад само мањкају обећани намјештаји, који би се 

имали послати из укинуте Препарандије из Дервенте, јер ова општина не располаже 

никаквим резервним намјештајем, нити имаде у овогодишњем буџету предвиђена 

икаква ставка за ту сврху".  

Из Просвјетног одјељења великог жупана Врбаске области, у допису од 9. 

августа 1926, предложили су Министарству просвјете – Одсјеку за учитељске школе: 

"...Нема фактичке потребе, да на територију ове Области постоје двије учитељске 

школе, с тога се предлаже, да се укине учитељска школа у Дервенти... и да не би 

настали знатни поремећаји у школској настави, предлаже се, да се почетком школске 

године 1926./27. укине у Дервенти само I. и  II. годиште, а да се остала годишта 

затварају сукцесивно у наредне двије школске године... Како Учитељска школа у 

Бањој Луци нема потребног намјештаја и учила предлаже се, да се из Дервенте 

пренесе у Бања Луку сав преостали намјештај и учила". Почетком августа 1926. у 

Бањалуци се сазнало да ће, ускоро, сигурно да буде укинута Учитељска школа у 

Дервенти.  

                                                 
54

 Исто 
55

 Као да су ови проблеми са наставницима додатно утицали да, убрзано и радикално, 

Министарство просвјете одлучи да сасвим укине дервентску учитељску школу. 
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Коначно, министар просвјете Милош Трифуновић донио је 7. августа 1926. 

Одлуку "...да се Учитељска школа из Дервенте премести у Бањалуку, и да се од сада 

зове Крајишка учитељска школа у Бањалуци, с тим да се за пренос свих покретних 

принадлежности учитељске школе из Дервенте у Бањалуку има старати Велики жупан 

у Бањалуци". Такође, из Министарства просвјете наредили су, у допису од 12. августа 

1926, великом жупану Врбаске области, "... има се сав намештај школски из 

Учитељске школе у Дервенти пренети у Учитељску школу у Бања Луку".  

Директор укинуте дервентске Учитељске школе обратио се Просвјетном 

одјељењу великог жупана Врбаске области, дописом од 19. августа 1926, у коме га је 

извијестио да ће се преношење школског и конвиктског инвентара у Бањалуку 

обавити у 18 вагона, што ће коштати 100.000 до 120.000 динара, али ће преостати 

извјесна количина дрва (даски) и угља, па пита: "...Да ли ће се то преносити у 

Бањалуку или ће се овдје (у Дервенти – примј. Г. М.) продати лицитацијом?". На то је 

Просвјетно одјељење великог жупана Врбаске области предложио Министарству 

просвјете – Основна настава, у допису од 23. августа 1926, "...да се покретне 

принадлежности бивше Учит. школе у Дервенти преносе овамо (у Бањалуку – примј. 

Г. М.) постепено, с разлога, што је према Извјештају (директора укинуте Дервентске 

учитељске школе – примј. Г. М.) преселење од једанпут било препуно, а осим тога 

имаде у тамошњој згради мјеста (Дервенте – примј. Г. М), да се спреме ствари, које за 

сада нијесу потребне у Б. Луци..." у неколико соба, а "...остали дио зграде (бивше 

дервентске учитељске школе – примј. Г. М.) нека се преда директору (дервентске – 

примј. Г. М.) гимназије..." са преосталим дрвима и угљем.  

 Укидање дервентске Учитељске школе изазвало је протест Одбора Народне 

радикалне партије у Дервенти, који је 20. августа 1926. упутио телеграм Николи 

Узуновићу, предсједнику Министарског савјета, у коме се жали што дервентска 

Учитељска школа није постепено – разред по разред сваке наредне године – већ је у 

цјелости и одједном пренијета у Бањалуку, јер "...остаје 116 ђака без школе и то су 

дјеца сиромашних наших људи. Молимо предузмите кораке да се код нас (у Дервенти 

– примј. Г. М.) ове године затвори само 1. разред а остала три да остану док та дјеца не 

сврше...". Из Кабинета предсједника Министарског савјета тај телеграм је упућен на 

разматрање надлежном Министарству просвјете, али је то остало без ефекта.
56

  

Одлука министра просвјете од 7. августа 1926. потврђена је Указом краља 

Александра I Карађорђевића од 25. августа 1925, којим је дефинитивно ријешено "Да 

се у Бања Луци отвори Учитељска школа под именом Крајишка учитељска школа".
57

 

                                                 
56

 Чињеница је да је учитељска школа по казни премјештена из Сарајева у Дервенту 1915, али 

је нетачна констатација у чланку Miloša Perića, Učiteljska škola dvaput premještena po kazni, у 

књизи Učesnici i svedoci Zbornik sećanja o delatnosti naprednog učiteljstva Jugoslavije do 1941. 

godine, Knjiga prva, Beograd, 1974, стр. 60–61. и 63, да је учитељска школа "по казни" 

премјештена "...1926. godine iz Dervente u Banjaluku... Tako je ova (učiteljska – primј. G. M.) škola 

još jednom (iz Dervente u Banjaluku – primј. G. M.) premještena – po kazni". 
57

 АЈ–66–2184–2085. У Указу краља Александра Карађорђевића од 25. августа 1926. стоји: "На 

предлог Нашег Министра Просвете, решавамо: Да се у Дервенти затвори Учитељска Школа. 

Наш Министар Просвете нека изврши овај указ". О томе су расписом обавијештени: Велики 

жупан – Бањалука, Учитељска школа – Дервента, Министарство просвете: Рачуновоство, 

Босански одсек, Учитељски одсек и "Просветни гласник". 
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Мада је донијета одлука о укидању, односно премјештању Учитељске школе 

из Дервенте у Бањалуку, подјела њених школских учила и намјештаја извршена је 

између учитељских школа у Бањалуци и Сарајеву. За такво рјешење велики жупан 

Сарајевске области – Просвјетно одјељење замолило је Министарство просвјете, у 

допису од 24. августа 1926, у коме се, уз констатацију да је донијета одлука о 

премјештању дервентске Учитељске школе у Бањалуку, подразумијева и преношење 

школског инвентара. Таквим школским инвентаром не располаже Мушка учитељска 

школа у Сарајеву, чији разреди постепено расту из године у годину, јер "...у школској 

години 1926./27. имаће III разред...", а "...Почетком 1926./27. преселиће се Мушка 

учитељска школа у своје нове просторије а изузевши нешто позајмљеног намјештаја 

стоји без намјештаја и учила, које није могуће набавити из редовитих врло уских 

буџетских кредита..." а "...Мушка учитељска школа у Дервенти располаже с довољно 

намјештаја и врло богатом збирком учила...". Зато он предлаже: "...Моје је увјерење да 

се у Дервенти налази довољно намјештаја и учила, да се праведном расподјелом може 

лијепо подмирити потреба обадвију учитељских школа оне у Бањој Луци и ове у 

Сарајеву...". По овој молби Министарство просвјете је 7. септембра 1926. донијело 

Рјешење "да се збирке учила и школски намјештај Учитељске школе у Дервенти према 

инвентару подели по потреби Мушкој учитељској школи у Сарајеву и Крајишкој 

учитељској школи у Бања Луци...". 

Дирекција бањалучке Учитељске школе обавијестила је Министарство 

просвјете, телеграмом од 8. септембра 1926,
58

 да се у I разред те школе уписало 37 

ђака (33 ученика и 4 ученице). Одлуком Министарства просвјете било је одређено да 

се у I разред Учитељске школе у Бањалуци у школској 1926/27. г. упише 40 ученика, 

али се пријавило преко 70 кандидата. Школски одбор, градоначелник Бањалуке 

Ливњаковић и народни посланик Кузмановић, у телеграмима и писму од 8–10. 

септембра 1926, затражили су од Министарства просвјете, јер су због фузионисања 

дервентске и бањалучке учитељске школе остала неуписана многа дјеца са врло 

добрим квалификацијама, па моле да се, изнимно, повиси број ђака I разреда на 50. 

Министар просвјете уважио је ове молбе и, одлуком од 12. септембра 1926,
59

 дозволио 

упис у два одјељења мушких и женских полазника у I разред бањалучке Учитељске 

школе у шк. 1926/27. г. 

Из Крајишке учитељске школе извијестили су Просвјетно одјељење великог 

жупана Врбаске области, дописом од 8. септембра 1926, да је у њен III разред уписан 

81 ђак (ученика и ученица), ради чега је потребно отварање још једног одјељења тог 

разреда. Из Просвјетног одјељења обавијестили су Министарство просвјете, телегра-

мом од 10. септембра 1926, а помоћник министра просвјете донио је 28. октобра 1926. 

Одлуку "да се III разред Учитељске школе у Бања Луци подели на два оделења".   

Велики жупан Врбаске области Бранко Стакић замолио је Министарство 

просвјете, у допису од 10. септембра 1926,
60

 да се из бивше дервентске Учитељске 

школе премјесте два наставника (Михајло Ђерић и Антун Милош) у бањалучку 

Учитељску школу, а да се у њу доведу још два наставника са стране, по могућности из 

Србије, док би се остали потребни наставници обезбиједили из других школа, како из 

Бањалуке тако и из других мјеста у Врбаској области. У међувремену је за управитеља 

                                                 
58

 Исто 
59

 АЈ–66–2184–2085 
60

 Исто 
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Крајишке учитељске школе у Бањалуци постављен 31. августа 1926. др Милан Г. 

Петровић, који је на ту дужност ступио 22. септембра 1926.
61

 Он се суочио са акутним 

проблемом непопуњености многим наставничким кадром бањалучке Учитељске 

школе, о чему је, у представци од 6. октобра 1926, извијестио Просвјетно одјељење 

великог жупана Врбаске области. То одјељење је о томе, у опширном допису од 8. 

октобра 1926,
62

 извијестило Министарство просвјете, наводећи: "...Пошто је у Бањој 

Луци отворена потпуна Учитељска школа са интернатом, која сама има преко 250 

ђака, неодложна је потреба, да ова школа има своје сталне наставнике...". Проблем 

попуне наставничким кадром Учитељске школе у Бањалуци, нарочито за наставнике 

вјера (православне, римокатоличке и муслиманске), протезаће се кроз цијелу шк. 

1926/27. г. Управитељ Учитељске школе у Бањалуци др М. Петровић извијестио је 

дописом од 15. октобра 1926.
63

 да "...школа није радила целог прошлог месеца (тј. 

септембра – примј. Г. М.) због селидбе из Дервенте у Бања Луку...".
64

 Такође је у 

допису од 29. октобра 1926. извијестио Министарство просвјете да "...У овој школи 

има ученика (-ница): 

Ia) разред (мушки) ......................... 48 

Iб) -,,- (женски) ......................... 47 

II. -,,- (мјешовити) ......................... 44 

IIIa) -,,- (мушки) ......................... 45 

IIIб) -,,- (женски) ......................... 40 

IV. -,,- (мјешовити) ......................... 31 

   255 

Укупно .................. двесто педесет пет". 

Просвјетно одјељење великог жупана Сарајевске области, у допису Министар-

ству просвјете од 11. новембра 1926, констатовало је да је, када је укинута и 

премјештена дервентска Учитељска школа у Бањалуку, у њу  пренесена и архива ове 

школе.
65

 С обзиром на то да је Учитељска школа у Дервенти преузела и наставила рад 

пређашње Учитељске школе у Сарајеву, "...природније би било, да Мушка учитељска 

школа у Сарајеву наследи и чува традиције тога најстаријега расадишта генерација 

учитељства наших основних школа у овим покрајинама... јер се интересенти обраћају 

ради информација већином Просветном одељењу у Сарајеву, где се осим тога 

намерава основати школски музеј...". Зато из Просвјетног одјељења великог жупана 

Сарајевске области предлажу "...да се архива бивше Учитељске школе у Дервенти 

(тада већ у Бањалуци) додели Мушкој учитељској школи у Сарајеву...", тим прије јер 

                                                 
61

 Исто. Дописи управитеља Учитељске школе у Бањалуци великом жупану Врбаске области – 

Просвјетно одјељење од 23.9.1926. и Министарству просвјете – Одјељење за основну наставу – 

Одсјек за учитељске школе од 24.9.1926. 
62

 Исто 
63

 Исто 
64

 Исто. У Извјештају о раду Учитељске школе у Бањалуци у I тромјесечју шк. године 1926/27., 

од 22. децембра 1926, наводи се: "Настава је отпочела 5. октобра о. г. због сеобе школе из 

Дервенте у Бању Луку. Зато је и тромесечје свршено тек 20. децембра. Иначе је настава текла 

уредно". 
65

 Исто. У допису Учитељске школе у Бањалуци – Великом жупану Врбаске области – Прос-

вјетно одељење, од 30. новембра 1926, у којем се разматра проблем рада Интерната Учитељске 

школе у Бањалуци, наводи се, између осталог, да је у њу из Дервенте "...послата цела архива 

ондашње Учитељске школе...".  
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је на његово тражење од 25. октобра 1926. Просвјетно одјељење Великог жупана 

Врбаске области "...пристало на препуштање споменуте архиве". По овом приједлогу, 

Министарство просвјете ријешило је 15. децембра 1926. да се архива бивше 

дервентске Учитељске школе "...додели на чување Мушкој учитељској школи у 

Сарајеву...".
66

 Осим архиве и дио њених помоћних средстава пренијет је у Сарајево, јер 

у Извјештају о инспицирању Учитељске школе у Бањој Луци, обављеном 7–8. 

фебруара 1927,
67

 поред осталог се наводи: "...Како је један дио помоћних средстава 

препарандије у Дервенти пренесен у Сарајево, то остатак, што га је добила ова школа 

(учитељска у Бањалуци – примј. Г. М.) не задовољава потребама модерне школе...".    

До краја 1926. године ријешена је већина питања око коначног премјештаја 

Учитељске школе из Дервенте у Бањалуку (и Сарајево), тако да од тада у Дервенти 

није више никада постојала учитељска школа,
68

 док се она трајно обновила у Сарајеву 

и усталила у Бањалуци. 

Тек тада, 1926. г., учитељска школа на подручју Босанске Крајине, односно 

Врбаске области, постављена је у њено средишње мјесто – Бањалуку. За разлику од 

таворења у варошици Дервенти (1915–1926), у којој је увијек био, укупно у сва четири 

разреда, мали број ученика (од 110 до 160), у бањалучкој Учитељској школи већ 

крајем школске 1926/27. г. било је укупно 240 ученика, а тај број се повећавао сваке 

наредне школске године.
69

 

 

Закључак 

 

Намјера аустроугарских власти у БиХ да премјештеном учитељском школом 

из Сарајева у Дервенту 1915. г. постигну важне државне, политичке и римокатоличке 

прозелитске циљеве нису анулиране, као што би се очекивало, послије Првог свјетског 

рата 1918–1919. г. у новоствореној југословенској држави – КСХС. Повратак 

учитељске школе из Дервенте у Сарајево или њено премјештање из Дервенте у 

Бањалуку иницирано je и разматрано тек од 1923, дакле, послије више од четири 

године након стварања КСХС. Процес повратка или премјештања учитељске школе из 

Дервенте одужио се од 1923. до љета 1926. У Сарајево није враћена, односно 

премјештена Учитељска школа из Дервенте, у којој је она и надаље остала и радила и 

послије формирања практично нове Учитељске школе у Сарајеву школске 1924/25. г. 

Отежано и мучно текао је процес практичног премјештања Учитељске школе 

из Дервенте у Бањалуку, почев од почетка 1925. у шк. 1924/25. г. до љета 1926, 

односно до почетка школске 1926/27. г. Најприје је било предвиђено сукцесивно 

премјештање, разред по разред, почев од I разреда у првој години премјештања – 1925. 

                                                 
66

 Расписом од 15. децембра 1926. о овом рјешењу обавијештени су велики жупани и управе 

учитељских школа у Сарајеву и Бањалуци. 
67

 АЈ–66–978–1361. Извјештај о инспицирању Учитељске школе у Бањалуци, обављеном 7–8. 

фебруара 1927. Великог жупана Врбаске области – Просвјетно одјељење – Министарству 

просвјете – Основна настава у Београду, од 14. фебруара 1927. 
68

 Осим укидања учитељске школе 1926. године, у Дервенти је 1929. укинута и гимназија, која 

је обновљена 1936. године. 
69

 У књизи Mitar Pašić, Školstvo u Bosni i Hercegovini (1918–1941), Sarajevo 1984, стр. 88, аутор 

тврди: "...Učiteljska škola u Banjoj Luci, kao najmlađa od svih osnovanih u ovom periodu u Bosni i 

Hercegovini, brzo je izrasla u jednu od bolje organizovanih naših tadašnjih srednjih škola...". 
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години, да би се сваке наредне године отварао њен наредни разред (други, затим 

редом до завршног, четвртог разреда). Међутим, у љето 1926. Министарство просвете 

КСХС неочекивано је донијело одлуку да се Учитељска школа у Дервенти укине и сви 

њени разреди пренесу односно отворе у Учитељској школи у Бањалуци. Тим 

рјешењем је тенденциозна и хитно проведена одлука аустроугарских власти у БиХ о 

премјештају Учитељске школе из Сарајева у Дервенту, из 1915, практично поништена 

тек послије 12 година – 1926. године. 

 

 

Gojko Malovic 

 

Moving of Teacher-Training School from Derventa to Banja Luka, 1923-1926 

 

Summary 

 

Austro-Hungarian authorities in Bosnia and Herzegovina moved the teacher-training 

school from Sarajevo to Derventa during the World War I in 1915, in order to curb expres-

sive pro-Yugoslav orientations of its students and in the attempt to force Roman Catholic 

school education and strengthen their political influence among its students. The teacher-

training school in Derventa mainly stagnated until the end of the World War I in 1918, in-

stead of conducting real school teaching. In the newly created Yugoslav state – the Kingdom 

of Serbs, Croats and Slovenes (KSCS) the teacher-training school was not immediately 

moved back from Derventa to Sarajevo in 1918/19. Requests for displacement of the teach-

er-training school from Derventa: its return to Sarajevo or transfer to Banja Luka appeared 

later in 1923. In that time point of view in favor of moving the teacher-training school from 

Derventa to Banja Luka, as the center of Vrbaska banovina, prevailed. The teacher-training 

school in Derventa existed and continued to work also when it was renovated, at the begin-

ning of academic year 1924/25 and practically, established new male teacher-training school 

in Sarajevo. 

Due to various resistances, moving of the teacher-training school from Derventa to 

Banja Luka was not realized until the beginning of 1925, based on attitude to transfer one 

grade every year successively, starting from the first. The first grade of the teacher-training 

school in Banja Luka in academic year 1924/25 started in March, and was completed in June 

1925 – in 80 days.  In August 1925, the Ministry of Education of KSCS unexpectedly enact-

ed a decision on closure of the teacher-training school in Banja Luka and its return to Der-

venta, but, only after about 20 days, due to strong demonstrators from many places in Vrbas-

ka banovina, at the beginning of September 1925, allowed again ''temporarily'' enrolment in 

and work of the first and second grade of the teacher-training school in Banja Luka in aca-

demic year 1925/26.   

The teacher-training schools both in Derventa and Banja Luka completed the aca-

demic year 1925/26, when in August 1926 the Ministry of Education of KSCS enacted deci-

sion on final closure of the teacher-training school in Derventa and its complete transfer (of 

both students and property) in permanently established ''the Teacher-Training School of 

Krajina'' (Serbian: ''Krajiška učiteljska škola'') in Banja Luka. 
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ПАЛАТА БАНСКОГ ДВОРА У БАЊОЈ ЛУЦИ 
 

 

Апстракт: У тексту се говори о изградњи и намјенама бањолучког Банског 

двора (Дома културе) током осамдесет година његовог постојања. 

 

Кључне ријечи: Бања Лука, Краљевина Југославија, Бански двор, Светислав 

Тиса Милосављевић, Јованка Бончић-Катеринич, Анђелија Павловић, Јован Ж. 

Ранковић, Коста Шијачки, Бранко Јовановић. 

 

 

Животоносне и златоносне воде Врбаса препознали су многи наши градови, 

жељни намјере да се ослоне, заснују, настане на његовим обалама. Не одолијеваху им 

ни бањолучки неимари. Потекла узводно и низводно обалама ријеке, Бања Лука живи 

своје вијекове и, како они надолазе, град се све значајније помјера, пропиње, надраста 

своје прошло и шири своје нове, све новије  урбане визуре. Дочекује и прошли вијек, 

чије га двадесете године уводе у ред престоница Краљевине Југославије. Не изостаје 

ни рука која га тако обликује. 

С касне јесени, о Митровдану (8. новембра) 1929. године, у Бању Луку стиже 

Светислав Тиса Милосављевић (1882–1960), први бан Врбаске бановине и њен свакако 

најзначајнији архитекта. 

 

Бања Лука – једна од престоница Краљевине Југославије 

 

Ослоњени једни на друге, словенско-балкански народи одласком Турске и 

Аустроугарске са њихових прагова најбоље рјешење, чинило се, виде у заједничкој  

држави. Али, тако се само чинило. У Краљевству Срба, Хрвата и Словенаца (1918–

1921) и потом Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (1921–1929) испољава се више 

значајних разлика у језицима, националностима и религији, историјама регија, као и у 

њиховој међусобној развијености. Све ово изродило је бројне национално-политичке 

сукобе, социјална незадовољства и супротности. Временом оваква ситуација нараста и 

доводи до озбиљне кризе у Краљевини. Њен суверен, краљ Александар Први 

Карађорђевић (1888–1934), намјеран да је ријеши, у Прогласу од 6. јануара 1929. 

наглашава очување народног и државног јединства. Ово је требало да потврди и већи 

број донесених закона. Једним од њих, Законом о називу и подјели Краљевине на 

управна подручја од 3. октобра 1929. године, Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца jе 

преименована у Краљевину Југославију, њена територија се дијели на девет управних 

подручја – бановина, а град Београд, са Панчевом и Земуном, издваја се у посебно 

управно подручје. 
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Светислав Тиса Милосављевић, бан Врбаске бановине 

 

По личном избору Краља, Указом од 9. октобра 1929. године, за бана Врбаске 

бановине именован је Светислав Тиса Милосављевић. 

Патриоту, образованог, радног, енергичног, истрајног, достојанственог Свети-

слава Тису Милосављевића не обесхрабрују престоничко, али ни извјесна локална 

неразумијевања, свјестан да завјештава онима који знају и 

времену и људима у доласку, који ће знати на прави начин да 

вреднују његово дјело. 

Напротив, бан Милосављевић своје бањолучке четири 

и по године види, именује "почетком једног новог доба" за 

Краљевину и посебно за Бановину и Бању Луку, у којима "има 

врло много и интензивно да се ради у привредном, економ-

ском, социјалном, саобраћајном, просвјетно-културном погле-

ду".
1 

Тако и почиње: "Већ прве вечери, по моме доласку у 

Бању Луку у соби хотела Босна резимирао сам прве утиске из 

ове средине, а после месец дана, био сам начисто да се будућој 

банској управи натура у првом реду конструктивно-ствара-

лачки рад, и то не у једном већ у више праваца, једновремено. 

Уз сарадњу овдашњих начелника оделења и њихових 

најближих помоћника, израдили смо преко зиме план рада, а у 

пролеће 1930. године почели смо с њиховим консеквентним 

спровођењем. Најтеже је било прибавити довољна финансијска средства и осигурати 

њихово правилно искоришћавање у отпочетим великим пословима".
2  

 

Подизање палате Банског двора 

 

Рјешење је нађено у закључењу зајма код Државне хипотекарне банке у 

Београду, једнако онако како 1927. године бан Милосављевић, тада министар 

саобраћаја, покреће изградњу београдске палате Министарства саобраћаја и Генералне 

дирекције железница. Краљевска банска управа Врбаске бановине задужује 

40.000.000,00 динара, којима се подижу чиновнички станови, палате Банске управе и 

Банског двора и купује земљиште на којем су објекти подигнути.
3
 

 

Откуп и уређење земљишта 

 

За зидање банских палата требало је одредити и погодно мјесто у граду. Већ 

или одмах 29. новембра 1929. године бан Милосављевић именује комисију са оваквим 

задатком. 

                                                 
1
 Х. Керн, Изјаве новопостављених банова, у: Политика, Београд, XXVI, 7701, 11. октобар 

1929, стр. 1. 
2
 Освећење Банског дворца у Бањој Луци, у: Службени лист Врбаске бановине, Бања Лука, IV, 

50, 9. новембар 1932, стр. 1. и 2. 
3
 Архив Републике Српске, КБУВБ, ТО, V–8504/32 

Бан Светислав Тиса 

Милосављевић 



ДАНКА ДАМЈАНОВИЋ, Палата Банског двора у Бањој Луци  

 317 

Актом од 4. јануара 1930. године, чланови комисије – Стеван Бесарић, 

начелник Техничког одјељења Краљевске банске управе Врбаске бановине, Хамзага 

Хусеџиновић, градоначелник, инжењер Стеван Крагуљац, шеф Одсека за архитек-

тонске и електромашинске радове Техничког одјељења Краљевске банске управе 

Врбаске бановине и инжењер Стојан Боровница (1884–1954),
4
  овлаштени цивилни 

инжењер и грађевински предузимач из Бањалуке – извјештавају Бана да су, како се 

тражи од њих, "проучили ово питање, с гледишта саобраћајног, привредног, 

трговинског, хигијенског и естетског". 

На приједлог комисије откупљен је дио вакуфског земљишта на тргу Јабучик, 

али како се он показао недовољним, премаленим за изградњу палате Банског двора, 

оформљена је нова комисија, која врши погодбу са власницима  и процјењује за откуп 

сусједно породично имање браће Стричевић, смјештено између Улице бана 

Милосављевића и Друма краља Петра. Чланови комисије – инжењери Душан 

Јанковић, Бранко Јовановић (1895–1941)
5
 и Никола Федоров (1899–1940)

6
 – налазе, 20. 

септембра 1930. године, да слободно земљиште укупне површине 814,82 метара 

квадратних, пет зиданих објеката и двије шупе породице Стричевић вриједе укупно 

378.705,00 динара, "што одговара пијачној њиховој вриједности", за колико су и 

откупљени.
7
 

Посао рушења ових објеката и рашчишћавања терена повјерен је Грађевном 

подузећу и техничкој писарни "Пробуда", дружба с. о. з. из Љубљане. У име 

"Пробуде" је овај посао обавио Коста Шијачки (1884–1946) из Београда. Наредне 

послове на изградњи палате Банског двора, које је на лицитацијама добијао Шијачки, 

обављао је овлаштени цивилни инжењер из Бањалуке Александар Медведев (1900–

1984),
8
 по пуномоћју кварта IX управе града Београда од 14. октобра 1930. године.

9
  

 

Израда идејног пројекта 

 

У складу са Правилима за расписивање натјечаја у области архитектуре и 

инжењерства из 1920. године, која препоручују организовање конкурса за јавне 

грађевине већег значаја, генералне урбанистичке планове и уопште све веће радове, 

рјешењем бана Милосављевића од 1. марта 1930. године,  Краљевска банска управа 

Врбаске бановине расписује 18. марта 1930. Стечај за израду идејних скица за Банску 

палату и Банске дворе у Бањој Луци, под општим и техничким условима.
10

 

Објављен у више дневних и седмичних издања новина на територији 

Краљевине, конкурс је био прилика за ауторе, архитекте различитих опредјељења, 

                                                 
4
 О Стојану Боровници видјети: Данка Дамјановић, Стојан Боровница, архитекта, у: Бански 

двор, Монографија, Арт принт, Бања Лука 2012, стр. 85. 
5
 О Бранку Јовановићу видјети: Данка Дамјановић, Бранко Јовановић, архитекта, у: Бански 

двор, Монографија, Арт принт, Бања Лука 2012, стр. 85–86. 
6
 О Николи Федорову видјети: Данка Дамјановић, Никола Федоров, архитекта, у: Бански двор, 

Монографија, Арт принт, Бања Лука 2012, стр. 86–87. 
7
 Архив Републике Српске, КБУВБ, ТО, V–14776/30 

8
 О Александару Медведеву видјети: Данка Дамјановић, Александар Медведев, архитекта, у: 

Бански двор, Монографија, Арт принт, Бања Лука 2012, стр. 87. 
9
 Архив Републике Српске, КБУВБ, ТО, V–2573/30 

10
 Архив Републике Српске, КБУВБ, ТО, V–3694/30; Стечај за израду идејних скица за Банску 

палату и Банске дворе у Бањој Луци, у: Политика, Београд, XXVII, 7867, 29. март 1930, стр. 15. 
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који су, иако више склони његовању историцизама и националног стила у архитек-

тури, већ саставом жирија и пропозицијама конкурса, најприје видјели своју прилику 

за ангажман и афирмацију уопште. Такви су и највише оферирали. 

Београдски архитекта Александар Васић, одан 

српско-византијској традицији, аутор изведених пројеката за 

Спомен-костурницу на Зејтинлику, Српско војничко гробље у 

Солуну (1926) и Спомен-капелу војводе Путника на Новом 

гробљу у Београду (1927), један од аутора чији су конкурсни 

радови за изградњу храма Светог Саве на Врачару (1926) 

откупљени, тражи 25. марта 1930. од Техничког одјељења 

Краљевске банске управе Врбаске бановине "ситуацију 

земљишта за Банске дворе и Банску палату".
11 

Са истим захтјевом овом одјељењу обраћа се још 26 

утакмичара,
12

 а на  конкурсу учествују и Александар Мед-

ведев,
13

 Рајко Татић (1900–1979) и композитор и архитекта 

Светомир Настасијевић (1902–1979), чије су се скице за 

Банску управу и Бански двор нашле међу каталошким 

јединицама изложбе Друштва уметника "Зограф" 1931. у 

Осијеку.
14 

По истеку рока за пријаву оцјењивачки суд засједао 

је неколико дана и 4. јуна 1930. од тридесет приспјелих радова 

изабрао пет.
15 

Прву награду од 50.000 динара добили су архитекти Министарства грађевина 

Краљевине Југославије из Београда Јованка Бончић-Катеринич (1887–1966),
16

 

Анђелија Павловић (1899–1986)
17

 и Јован Ж. Ранковић (1902–1992).
18

 Друга награда, у 

износу од 35.000,00 динара, додијељена је Петру Гачићу
19

, архитекти истог министар-

ства, а трећа бањолучком цивилном архитекти и овлаштеном пројектанту Драгомиру 

                                                 
11

 Архив Републике Српске, КБУВБ, ТО, V–4367/30; Архив Југославије, Београд, фонд 

Министарство грађевина, Ф1499–1503. 
12

 О осталим учесницима конкурса видјети у: Данка Дамјановић, Бански двор, монографија, 

Арт принт, Бања Лука 2012, стр. 88. 
13

 Зоран С. Мачкић, Наши бивши суграђани Александар и Ксенија Медведев, у: Гласник 

Удружења архивских радника Републике Српске, I, 1, Бањалука 2009, стр. 373–376. 
14

 Зоран М. Јовановић, Друштво уметника Зограф, приватно издање, Београд 1998, стр. 167. 
15

 Архив Републике Српске, КБУВБ, ТО, V–9888/30; Награђени планови за банску палату у 

Бањој Луци, у: Политика, Београд, XXVII, 7932, 6. јуни 1930, стр. 8. 
16

 О Јованки Бончић-Катеринич, архитекти, видјети: Данка Дамјановић, Бански двор, 

Монографија, Арт принт, Бања Лука 2012, стр. 88–89. 
17

 О Анђелији Павловић, удато Марк, архитекти, видјети: Данка Дамјановић, Бански двор, 

Монографија, Арт принт, Бања Лука 2012, стр. 89. 
18

 О Јовану  Ж. Ранковићу, архитекти, видјети: Данка Дамјановић, Бански двор, монографија, 

Арт принт, Бања Лука 2012, стр. 89. 
19

 О Петру Гачићу, архитекти, видјети: Данка Дамјановић, Бански двор, монографија, Арт 

принт, Бања Лука 2012, стр. 89–90. 

Архитекта Бранко 

Јовановић 
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Симићу.
20 

Четврта награда остаје недодијељена, али су откупљени радови архитеката 

Јосипа Костонерарија из Љубљане и Димитрија М. Леке (1887–1964) из Београда.
21

   

 

Разрада планова, израда предрачуна, статичког предрачуна и детаља      

 

За разраду планова, израду предрачуна, статичког предрачуна и детаља, 

најприје "из разлога штедње", тражи се простор или могућност да се све то обави  

унутар Техничког одјељења Краљевске банске управе Врбаске бановине у Бањој 

Луци. Али, како је "персонал Трећег одсека овог одељења преоптерећен у раду, а при 

том је архитекта Никола Федоров добио одсуство од 30 дана ради полагања државног 

техничког испита и израде темата, то се у овом Одсеку не могу тако брзо и на време 

израдити пројекти за Банске дворе".
22

 

Вољни да обаве овај посао били су троје првонаграђених на конкурсу за израду 

скица палате Двора, што бану Милосављевићу саопштавају писмом од 26. јуна 1930. 

године. 

За извршење поменутог посла расписана је "ужа утакмица", на коју су позвани 

тројица овлашћених цивилних инжењера из Бање Луке – Александар Медведев, 

Драгомир Симић и Франо Микуш (1901–1955).
23

 

Они одмах достављају своје понуде, а како је она архитекте Симића била 

најповољнија, 29. децембра 1930. уступљен му је овај посао за 60.000,00 динара. 

У записнику од 25. фебруара 1931. Љубомир Николић, Бранко Јовановић и 

Давид Павлишин, чланови колаудационе комисије, потврђују да је инжењер Симић 

све послове завршио на вријеме и потпуно добро, те да их такве прима.
24

 

Истог дана бан Милосављевић одобрава план и предрачун за новоградњу 

палате Банских двора у Бањој Луци.
25

    

 

                                                 
20

 Архив Републике Српске, КБУВБ, ТО, V–9887/30; Награђени планови за банску палату у 

Бањој Луци, у: Политика, Београд, XXVII, 9732, 6. јуни 1930, стр. 8. 
21

 О Димитрију М. Леки, архитекти, видјети: Данка Дамјановић, Бански двор, монографија, Арт 

принт, Бања Лука 2012, стр. 90. 
22

 Архив Републике Српске, КБУВБ, ТО, V–21141/30 
23

 Франо Микуш (1901–1955), архитекта, рођен у Бањој Луци, гдје по завршетку факултета 

води приватни пројектантски биро. Неколико година био је директор бањолучке Техничке 

школе. Од јуна до децембра 1931. изводи радове на старом Ребровачком мосту, пројектованом 

1924. године. Пројектује Српско-православну цркву у Српској Шњеготини код Теслића (јуна 

1932), Гркокатоличку цркву у Новој Дубрави код Прњавора и Римокатоличку цркву у 

Ратковцу, такође код Прњавора (1937), 1938. пројектује сопствену кућу у Грчкој улици број 16, 

а у новембру 1940. приватну кућу Ане Микуш у Пеције Петровића број 30 у Бањалуци. Са 

Николом Федоровим, Бором Петровићем и Суљагом Салихахићем сматра се зачетником 

модерног архитектонског начина у Бањалуци. Извори: Архив Републике Српске, КБУВБ, ТО, 

V–15124/35; КБУВБ, ТО, V–15190/37; КБУВБ, ТО, V–10753/37; Збирка пројеката. 
24

 Архив Републике Српске, КБУВБ, ТО, V–979/31 
25

 Архив Републике Српске, КБУВБ, ТО, V–3621/31 
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Зидарски и покривачки радови 

 

На основу Симићевих предрачуна за зидарске и покривачке радове расписана 

је и 21. фебруара 1931. одржана прва офертна лицитација за наведене послове. 

Од седамнаест офераната одобрена је најповољнија, понуда од 3.498.236,84 

динара, то јест 23,32% ниже од предрачунске суме, инжењера Косте Шијачког из 

Београда.
26

 

Према техничком опису Драгомира Симића, који ревидира Бранко Јовановић, 

за зидарске и покривачке радове на Двору за излицитирани износ требало је извести 

земљане, зидарске, бетонске и армирано-бетонске, тесарске, лимарске и разне радове. 

Земљаним радовима почиње подизање палате Банског дворца, одмах по 

њиховом одобрењу, 21. априла 1931. године.
27 

За њима теку, од јуна, зидање приземља 

опеком,
 

армирано-бетонски радови, зидање опеком првог и другог спрата, а 

монтирање кровне конструкције од септембра 1931. године.  

 

Радови на довршењу палате 

 

У међувремену се инжењер Коста Шијачки нашао и међу 

лицитантима  за послове на довршењу Двора. Како је поништена прва 

лицитација, одржана 8. априла 1931. године,
28

, Техничко одјељење 

Краљевске банске управе Врбаске бановине у Бањој Луци, по одобре-

њу бана Милосављевића, заказује за 2. мај 1931. другу и, као и обично, 

одобрена је најповољнија, поново понуда Косте Шијачког, који сада, 

са попустом од 6,54% на већ излицитирану суму на првобитној 

лицитацији, прихвата да за укупно 3.249.141,79 динара доврши зграду 

Двора.
29 

Од 1. септембра 1931. Шијачки преузима зидарске и 

дрводјељске радове, радове у вјештачком камену и гипсу, столарске, 

паркетарске радове, лимарске, гвожђарске, тапетарске и разне радове. 

 

"Специјални радови"    

 

Замишљен, изгледом и садржајем жељен као сваки дворац, са 

свим оним што он подразумијева и што је бањолучки Бански двор 

морао да носи, да буде раскошно одјевен, да се у њему нађу и ликови 

његовог владара, али и свих оних и све оно што га окружује, чини 

таквим. Најприје су то знале, могле да учине, слика и скулптура оним 

њиховим посебним начином писања историје. 

Како је у Краљевској банској управи у Бањој Луци сваки од ових радова 

доживљаван као "специјалан", одлучено је да се њихова израда "изда директном 

погодбом којем признатом умјетнику".
30

 Позвани су сликар Спиридон Шпиро Боцарић 
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(1876–1941)
31 

и вајар Ђорђе Јовановић (1861–1953). У бањолучки дворац, руком 

Шпире Боцарића, први улазе краљ Александар Први и престолонасљедник Пeтар 

Други (1923–1970) Карађорђевић 10. августа 1932. године, када их прима 

колаудациона комисија – инжењери Бранко Јовановић и Едгардо Кобенцл.
32

 

Иако су неки радови, слични овим Боцарићевим, преживјели, његови краљев-

ски портрети су, највјероватније, одмах 1941. године доживјели судбину њиховог 

аутора. 

Инжењер Бранко Јовановић ради предрачуне и за скулпторске украсе 

ентеријера и фасаде Двора, први, за израду попрсја Њ. в. Краља и Њ. в. Краљице у 

палати Банских двора, које завршава 30. јуна 1931. године, а оне за фасаду палате 

Банског двора 25. новембра 1931. 

Јовановићеве бисте Краља и Краљице допремљене су у Бањалуку октобра 

1931, а у нишама Свечаног салона нашле су се 15. јула 1932. године, када предузимач 

Ерминио Дорио, Индустрија мрамора "Ропочево" из Београда, завршава њихова 

постоља. 

Украсне фигуре за фасаду Банског двора вајар 

Јовановић завршава до 19. маја 1932. године, када је 

обављена њихова колаудација, а шест скулптура под називом 

"Југославија", постављене су, по двије изнад сваког улаза у 

Двор, средином 1932. године.
33 

Судбину Боцарићевих радова доживљавају и бисте  

краља Александра и краљице Марије, које стижу да живе тек 

неколико година. Али, захваљујући  њиховим предлошцима 

сачуваним у Галерији Матице српске у Новом Саду и  

репродукцијама у монографији "Ђорђе Јовановић, вајар" из 

1933. године, 
 
данас знамо како су оне  изгледале. Краљ 

Александар приказан је у генералској униформи са еполетама 

и два висока одликовања, а краљица Марија, са дијадемом у 

коси, одјевена је у деколтовану хаљину са богато драпираном  

тканином пребаченом преко рамена. 

За разлику од предложака, Јовановићеве бањолучке 

бисте Краља и Краљице, такође реалистички ријешене, 

посебним чине, поред брижне изведбе, мекани обриси, блага 

моделација и појачана нота или призвук лирског. Све то учинило је да се у укупном, 

необично разгранатом опусу вајара Ђорђа Јовановића, ова попрсја данас доживљавају 

као посебна. 

Јовановићева "Југославија", у односу на скицу, из разлога висине, мјеста за 

које је намијењена или на којем се налази, слободније је моделована. Лишена детаља, 
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 Едгардо Кобенцл (Edgardo Cobenzl), архитекта, рођен у Корушкој, гимназију завршава 
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ова женска фигура одјевена је једноставно, са значајним контрапостом десне ноге 

преко које пада десна рука, док лијевом придржава штитове на којима су у рељефу 

изведени грб или грбови Краљевине Југославије. Хтјело се да овај једини споменик 

подигнут краљици Марији Карађорђевић, како с правом доживљавамо Јовановићеву 

"Југославију", преживи, како би она већ осам деценија свједочила о свом времену, али 

и бдјела над градом, дворцем и оближњим домом Свете Тројице, а затим, данас, 

Христа Спаситеља.   

 

Теписи, завјесе, намјештај, камини 

 

Дворски акорданти – инжењери Техничког одјељења 

Краљевске банске управе Врбаске бановине, свјесни да је за 

ове репрезентативно-резиденцијалне просторе неопходно 

благовремено, прије завршетка грађевинских радова на 

Двору, да се набаве и одговарајући подни прекривачи, 

завјесе, сторе, карнише и намјештај, ангажују се на овим 

пословима, а архитекта Бранко Јовановић се  задужује за све 

њихове предрачуне. 

Црвене, сиве и смеђе велурске, као и кокосове тепихе 

добавља Агентурно-комисиона радња Петра Ивезића из 

Бањалуке до јула (16) 1932. године, завјесе, сторе, карнише и 

намјештај, из разлога "немања кредита", по наређењу бана 

Милосављевића, крајем августа 1932. године, обављен је 

"превоз, преправка, комплетирање и уређење намештаја и 

завеса у палати Банских двора у Бањој Луци", за 60.000,00 

динара "из садашњег стана г. Бана Врбаске бановине и из 

магацина у бановинској гаражи и палати Банске управе".
34

 До 

тада су израђени и у ентеријеру двора монтирани камини, према пројекту и цртежима 

архитекте Бранка Јовановића. 

 

Завршни радови на фасадама 

 

Обриси Банског двора већ су јасни, што само потврђује записник, који у име 

Техничког одјељења Краљевске банске управе Врбаске бановине 27. јуна 1932. године 

потписују његови инжењери Јовановић, Федоров и Коњев, а овјерава инжењер 

Љубомир Николић у присуству предузимача, архитекте Александра Медведева, а у 

којем стоји да је "до тада зграда већ толико напредовала да не може бити нових 

питања већег значаја, већ само ситних питања, која ће се без потешкоћа решавати на 

самој грађевини".
35

 

Мисли се, свакако, и на завршне радове на фасадама, који се тих мјесеци 

приводе крају – поред захтјевног кречења, то су и радови на монтирању њихових 
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пластичних украса. Стубови са капителима се постављају у марту 1932,
36 

а скулптуре 

под називом "Југославија" у августу те године.
37

 

Један  од ових или оваквих послова испоставља се посебно захтјевним. Према 

тачки 26 Предрачуна радова за довршење палате Банских двора у Бањој Луци од 2. 

маја 1931. године, предузимач Коста Шијачки требало је да на чеоној фасади Двора, 

испод главног вијенца, изради мозаик од природних каменчића разних боја, сложених 

у алегоријску композицију. Али, како "из природних каменчића нема интензивних 

боја, ова израда мозаика се укида", а Алојз Духач, власник "Штукатерске, ликорезачке 

и керамичарске радње" из Београда, главни акордант Косте Шијачког на палати 

Банског двора у Бањој Луци, са сарадником Францом Кулманом до 27. децембра 1932. 

завршава и поставља "уместо мозаика на истом месту фасаде двоглавог орла у 

вештачком камену од белог цемента".
38

 

Записником од 27. јуна 1932. се подразумијевају и радови који су у току:  

 

Уређење улаза           
 

Послије неколико поништених лицитација, Техничко одјељење је одлучило да 

се позове Ерминио Дорио, Индустрија мрамора и гранита "Ропочево" из Београда, 

Мермерни мајдан и радионице у Ропочеву – Сопот, којем је 12. фебруара 1932. уступ-

љена израда вањских гранитних степеница и мраморних стубова, облагање зидова 

улаза мрамором, израда мраморног патоса и мраморних облога унутрашњих степени-

ца. У сљедећих пет мјесеци, од 25. фебруара 1932. године, када је уведено у посао, у 

предузећу се припрема материјал, а сви послови завршавају се 13. октобра 1932.
39

  

 

Радови у вијећници 

 

Овдје се, свакако, подразумијевају и већи или значајнији послови за или у 

ентеријеру, који су у току или се приводе крају, какви се изводе у вијећници, на чијем 

се коначном изгледу ради од краја 1931. године, а што је завршено 10.  октобра 1932. 

тапацирањем фотеља.
40 

Предузеће инжењера Ервина Хенингсфелда (Hoeningsfeld), овлаштеног  

архитекте из Загреба, до јула 1932. монтирало је гумени патос у вијећници Двора. 

Облагање зидова вијећнице, израда наслона на огради галерије у облику пулта и 

масивних конзола повјерена је "Домусу" (Пецинг и Шпицер), а њихова колаудација је 

обављена 15. децембра 1932. Пецингу и Шпицеру повјерена је израда и монтирање 

храстових фотеља, али како су приликом пријема радова, 10. јуна 1932. године, 

примијећени значајни пропусти или недостаци, овај посао завршава јула 1934. 

Драгутин Хебел, столарски мајстор из Бањалуке.
 

Поред овог, за предсједништво банске вијећнице израђени су полукружни сто, 

сто за секретаре и стенографе, предсједничка фотеља и четири мање фотеље. Све ово 
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до јула 1932. завршава архитекта Фрањо Милер, који заступа Рудолфа Кајзера, такође 

архитекту, којем је повјерено извођење ових радова.
 

Тапацирање фотеља завршава Иван Сремац, тапетар из Нове Градишке, до 10. 

октобра 1932. године. 
 

 

Умјетничко-стакларски радови 

 

Иако је програм за зидне облоге Плавог хола израђен још 4. фебруара 1932. 

године, за извођење ових радова морале су се сачекати повољније временске прилике. 

До тада су рађени у ентеријеру умјетнички стакларски радови на прозорима вести-

била, хола и вијећнице. 

На лицитацији, 2. априла 1932. године, прихваћена је најповољнија понуда 

"Радње огледала и брушеног стакла" Макса Рота из Загреба, који, послије неколико 

одложених рокова, радове предаје 18. јула 1932. године.
41

 

 

"Плави хол" 

 

За израду облоге "Плавог хола" ангажован је београдски "Домус". Израда 

зидне облоге – ламперије, израда и намјештање зидних пиластера, у свему у духу 

облоге, те капителом од масивног дрвета у дуборезу, израда и намјештање четвртастих 

дрвених стубаца, израда и намјештање облоге греде – архитрава, коју носе четвртасти 

ступци, у свему у духу облоге, израда и намјештање завршног вијенца између облоге и 

плафона, израда и намјештање стуба између парапетне ограде степеништа, израда и 

намјештање украсне первазне летвице за покривање ивица текстилне тапете, набавка и 

намјештање зидне текстилне превлаке од специјалног штофа (вандштоф) завршени су 

20. јула 1932. године.
42   

 

 

Сликарско-бојадисарски радови 

 

За сликарско-бојадисарске радове предрачуном се издваја 312.955,64 динара, а 

за овај износ је требало извршити бојадисање зидова кредом, бојадисање зидова, 

сликање зидова и плафона у техници штрцања, бојадисање гипсаних зидова и плафо-

на, бојадисање гипсаних зидова и плафона у просторијама свечане сале и вијећнице, 

бојадисање – личење масном бојом са ланеним уљем подножја зидова, бојадисање – 

личење масном бојом и умјетно бојадисање на стаклу. 

Од четири понуде прихваћена је она инжењера Шијачког, који је уведен у 

посао 16. јула 1932. Радови су дјелимично завршени у новембру те године, а завршава 

их, отклањајући уочене недостатке, бањолучки молер Крешимир Будимир у јануару 

1934. године.
43

 

 

Израда гвоздених капија 
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 Архив Републике Српске, КБУВБ, ТО, V–9044/32 
42

 Архив Републике Српске, КБУВБ, ТО, V–10886/32 
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 Архив Републике Српске, КБУВБ, ТО, V–922/34 
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Слиједи један од завршних радова на палати Банског двора – израда улазних 

гвоздених капија, коју од 9. јула до 31. августа 1932. обавља  "Фабрика гвоздених 

конструкција и ролетна" Бернолда Силвестера из Новог Сада.
44 

Породица бана Милосављевића се 1. септембра 1932. усељава у, како је заби-

љежено, "парцијално довршену нову зграду Банских двора у Бањој Луци",
45

 пошто су 

неки послови у унутрашњости Двора били у току или је требало да се тек изведу.
 

 

Расвјетна тијела 

 

Тако се значајније каснило са набавком и монтирањем лустера, набављених од 

"Електро-иншталерске радње браће Дивјак" из Бањалуке, а примљених од 

колаудационе комисије 11. априла 1933. године.
46

 

Послије ових расвјетних тијела, од исте радње су 10. марта 1934. набављене 

три стоне лампе за Двор.
47

 

 

Палата Банског двора 

 

С касне јесени, о Митровдану (8. новембра) 1932. године, пошто протекоше 

три године од његовог доласка у Бању Луку и пошто бјеше освештано све оно 

оплођено његовом руком у граду и бановини, скроман и достојанствен Светислав Тиса 

Милосављевић тога дана стао је пред свој народ да заједно са њим освешта свој и 

њихов, заједнички Бански дворац у Бањој Луци. У обраћању бана најприје или 

највише се чуло задовољство постигнутим. Бан је вјеровао да ће, и када се опрости од 

града и бановине 22. априла 1934. године, они иза њега знати да прате и да шире 

његове неимарске стопе. Нису га изневјерили његови насљедници, банови Врбаске 

бановине – Драгослав Ђорђевић (1934–1935), Богољуб Кујунџић (1935–1937), Тодор 

Тоде Лазаревић (1937–1938), Петар Цветковић (1938–1941) и Никола Стојановић 

(1941) – за чијих бановања су изведени завршни радови и извршене неопходне 

поправке на Двору. 

За разлику од неких других центара Краљевине, гдје су принципи модерне 

архитектуре нешто раније прихваћени, у београдској средини они ће да заживе тек 

пред крај треће деценије двадесетог вијека. До тада се у српској архитектури осјећа 

снажно изражена академска струја, заснована на примјени неоренесансних, необарок-

них и неокласицистичких стилских елемената у обликовању грађевина. Ово закаш-

њење најприје или највише се приписује захтјевима престоничке власти која тражи, 

бира за себе одговарајући архитектонски оквир, најчешће онај еклектицистички, 

историцистички или онај израстао, проистекао из, или на, подражавању архитектуре 

српског средњовјековног градитељства или споменика. Овоме свакако треба да се 

дода и присуство, у Београду и Србији, бројних руских архитеката – емиграната,  

којима модерна схватања у архитектури нису била блиска. 

                                                 
44

 Радња Бернолда Силвестера, основана 1885. године, за своје радове одликована је у више 

наврата, укупно са  шеснаест златних медаља и дипломама на изложбама у Риму 1911, Паризу 

и Лондону 1912. и Солуну 1930. године. 
45

 Архив Републике Српске, КБУВБ, ТО, V–19364/32 
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 Архив Републике Српске, КБУВБ, ТО, V–5086/33 
47

 Архив Републике Српске, КБУВБ, ТО, V–4670/34 
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Све ово, разумије се, имало је одјека и у Бањој Луци. Палата Банског  двора, 

рађена у најбољој традицији академског архитектонског израза, са елементима 

неоренесансних и стилских обиљежја националног, такође академизованог српско-

византијског стила, остаје трајно свједочанство већих материјалних вриједности и, 

истовремено, Бањалуку овом великоградском архитектуром везује за Београд и 

Европу и тако дјелују као исјечак из неког далеког великог града. А њена ефектна 

урбана сценографија, рађена по тадашњим престоничким обрасцима монументалне 

архитектуре, свакако задовољава критеријуме наручиоца, који њеним снажним 

архитектонским језиком репрезентује нову државу.  

 

Бански дворац у Независној Држави Хрватској 

 

Уређеним и чуваним Банским дворцем, градом и бановином 1941. завладао је 

зао господар. По наређењу из њемачке дивизијске команде, која се одмах усељава у 

Двор, уклања се већина или све што сјећа на бана и Бановину. Двор добија нова, њему 

и граду страна обиљежја, развлаче се, односе његове вриједности, све ово у увјерењу 

да ће се тако заувијек уклонити, угасити, прогнати, чак и из сјећања, најзначајнији 

симбол бањолучке краљевске престонице! 

Невољни  у новом времену, већина бањалучких неимара налази свој дом у не-

ком другом граду. Њихово мјесто или мјеста заузимају са више страна пристигли неки 

нови, другачији људи, жељни да живе своју нову државу. Инжењер В. Мансбарт 

(Mansbarth) одмах је постављен за предстојника Одјела за техничке радове Повјерени-

штва Независне Државе Хрватске, у којем се нашла и неколицина оних који остају у 

служби – инжењер Божица Ботић и техничари Карл Хелмих
48  

и Сенија Лелић-

Табаковић.
49

 

 
Бански дворац послије априла 1945. године 

 

Хтјело се да 22. априла 1945. године, једанаест година послије одласка 

архитекте, чувара, првог и правог власника Банског двора – Светислава Тисе Милосав-

љевића, Бански двор добија и трећег господара, који трајно мијења његов идентитет. 

Позиција зграде Двора у граду, његови простори, одмах су се, без обзира на уруше-

ност објекта, новој власти учинили погодним мјестом за смјештај њених најважнијих 

институција. Бански двор постаје дом Штаба 37. дивизије НОВ и Армијског клуба. 

Слиједе их окружни и градски комитети КПЈ и СКОЈ-а, Народни фронт, 

Антифашистичко вијеће жена, Среско синдикално вијеће, Културно-умјетничко 

                                                 
48

 Необично је да Карлу Хелмиху за останак у служби није засметала чињеница да је Краљевим 

указом из 1939. године одликован Југословенском круном петог реда. Извор: Одликована лица 

из Врбаске бановине, Врбаске новине, Бања Лука, X, 1623, 13. септембар 1939, стр. 2. 
49

 Рођена у Босанском Новом 8. новембра 1917. године, Сенија Лелић долази 1938. године, 

послије завршене Средње техничке школе, Архитектонски одсек у Београду, у Бању Луку и 

одмах, 1. августа, добија намјештење у Техничком одељењу Краљевске банске управе Врбаске 

бановине као надничар и "као таква сам служила све до 31. октобра 1940. године, када сам 

постављена за дневничара те сам све до данас, 13. новембра 1943. године, таква и остала". 

Извор: Архив Републике Српске, Персонална досијеа. 
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друштво "Пелагић" и Клуб културних радника као централне установе будућег Дома 

културе, основаног 8. марта 1955.  

Слиједило је именовање новог управника Дома културе. Народни одбор града 

Бање Луке, на својој сједници од 30. маја 1955. године, на мјесто управника поставља 

Драгу Радовановића, који је наслиједио дотадашње управнике Дома у оснивању, 

Александра Ацу Симића, Вукосаву Вуку Марковић и Милана Бокана.
50 

Априла 1994. 

Дом културе је преименован у Центар за културу – Бански двор, који дио свог 

простора уступа за кабинете министара у Влади Републике Српске, Ректорату 

Универзитета у Бањој Луци и СРТ – Студио Бања Лука. Као и свих деценија до тада, 

Бански двор и даље интензивно живи концертима, изложбама, предавањима, промоци-

јама, књижевним вечерима. 

Пошто је осмишљен, засведен, освјештан, а можда и прије свега тога, бањалуч-

ки краљевски Бански двор отвара свој споменар. Прво се у њему огледаше његов 

ктитор или ктитори, пројектанти, акорданти. Слиједе их сва она лица која деценијама, 

сада готово већ цијели један вијек, без обзира на начин како му прилазе и доживљавају 

га, крстаре, живе његову пуноћу, цјелину. Многи од њих уписали су се, у годинама 

неспокоја, с погрешне или погрешних његових страница. Али, он опстаје, траје, листа 

се за нова лица. У бански споменар прилажемо ову нашу ријеч, жељни да она траје на 

оној његовој страници на којој се добром биљеже, исписују његове године и деценије.   

 

 

Danka Damjanovic 

 

The Ban’s Palace in Banja Luka 

 

Summary 

 

Since King Aleksandar I Karadjordjevic (1888-1934), by the Law from October 3 in 

1929, the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes renamed as the Kingdom of Yugoslavia 

and reorganized its territory, instead of inherited historical provinces, he divided it into ad-

ministrative areas – banovina, Banja Luka, the capital of one of them – Vrbaska banovina – 

for the first time in its prestigious history acquired position which allowed it to build, among 

others, its authentic architectural identity. Banja Luka gained this perspective, before all oth-

ers, owing to personality of Svetislav Tisa Milosavljevic (1882-1960), the first ban of Vrbas-

ka banovina, and, certainly, its most important Ban, as well as the architect of the city.  

Immediately upon arrival to Banja Luka, at the end of 1929 ban Milosavljevic began 

his architectural activity and gave special attention to the appearance of Banja Luka, one of 

the capitals of the Kingdom. And soon, the new replaced outdated. At one moment the city 

became a great art studio in the open, crossing many major names from the world of art. 

It was felt especially in the years of design and construction of the Ban’s Palace. In 

March 1930 bidding for the conceptual sketches of the buildings for Ban Administration and 

Ban’s Palace was announced, which involved thirty architects from all over the Kingdom, 

and, after the awards were given, in April of that year began the construction of the Palace. 

Designed by, somewhat revised, three project architects of the Ministry for Con-

struction in Belgrade – Jovan Boncic-Katerinic (1887-1966), Andjelija Pavlovic (1899-1986) 
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 Службени гласник Народног одбора града Бања Луке, број 8, 1. август 1955, стр. 156. 
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and Jovan Z. Rankovic (1902-1992) – Ban’s Palace became a visual point of Tsar Dusan 

Square, Ban Milosavljevic Street and King Peter Road, between which it is placed. 

Having consecrated it on the Saint Demetrius Day (November 8) in 1932, on the 

ground floor in representative areas of palace were located more office spaces, Hall, Mr. 

Ban’s Hall, formal lounge and a salon. On the first floor were several salons – for Ladies and 

Gentlemen, Blue, Red and Persian or Bosnian, the billiard room, Mr. Ban’s Cabinet with 

winter garden, offices for Vice-Bans, Secretary and administrative staff. On the residential 

floor, facing each other, were two apartments for the family of Ban and a guest apartment. 

Ban’s Palace in Banja Luka, built in the spirit of historicism, a neo-Renaissance and 

national, Serbian style, so far has repeatedly undergone restoration and conversion. While its 

façade is only slightly altered, the interior have undergone significant changes, tailored to the 

needs of time. These changes, although necessary in a particular moment, greatly dimmed 

the luster of Banja Luka small museum complex, which has been kept for eight decades, tes-

tifying about its time, its creator, and about Banja Luka itself, which sees it as its symbol.. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изградња Банског двора 
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НЕПОЗНАТИ "ШПАНАЦ" 

ПЕТАР ЈОВАНОВИЋ ИЗ БАЊАЛУКЕ 
 

 

Апстракт: Петар Јовановић, столар из Делибашиног Села код Бањалуке, 

отишао је пут Француске у неуспјешну потрагу за послом 1930. године. Уписан је у 

Легију странаца, у којој је провео неколико година. По повратку из сјеверне Африке 

запослио се у Марсеју, одакле је отишао за Шпанију новембра 1936. године. Борио се 

у саставу већински француске 14. интернационалне бригаде "Марсељеза". Послије 

пораза Републике учествовао је у Покрету отпора у Француској, гдје се послије рата и 

настанио, да би се 1977. године вратио у Бањалуку. 

 

Кључне ријечи: Бањалучани, добровољци, економска емиграција, Шпански 

грађански рат, Интернационалне бригаде, 14. интернационална бригада 

("Марсељеза"), француски покрет отпора, Чедо Капор, Удружење шпанских бораца, 

Легија странаца. 

 
 

Дана 21. јула 1979. године Петар Јовановић из Бањалуке добио је свој нови 

југословенски пасош. Једини који је посједовао до тада на корицама је имао другачији 

грб. Издат му је у полицијској станици у истом граду, али давног 14. јуна 1930. године, 

прије него што ће напустити Југославију и отићи пут западног Медитерана, одакле се 

вратио након дугих 47 година. Његов повратак и занимљива животна прича 

забиљежени су у једном броју загребачке ревије Arena, који је објављен 11. јула 1979. 

године. Те јесени Петар је написао своју биографију у нешто краћој верзији, спаковао 

је у коверту и, заједно са Изводом из матичне књиге рођених, Увјерењем о 

држављанству и папиром који доказује његово учешће у Шпанском грађанском рату, 

упутио на адресу СУБНОР-а у Београду. "Како сам се за стално вратио из Француске," 

пише, "и настанио у Бања Луци, молим да се уведем у списак Југословена који су 

учествовали у Шпанском грађанском рату".
1
 

Секретар Савеза је пристигле папире прослиједио Удружењу југословенских 

добровољаца шпанске републиканске војске (даље у тексту: Удружење), с молбом да 

се случај размотри. Јовановићу се процедура учинила сувише спором, па је у још два 

наврата – 18. јануара и 8. јуна 1980. године – писмено замолио да му се на молбу 

одговори. Пошто је већ добио потврду да је уврштен у списак ветерана, први пут га је 

интересовало каква права има као шпански борац, а пошто није добио детаљан 

одговор, други пут је написао: "Здраво другови! Примио сам ваш допис да ћете 

ријешити моју молбу и до данас нисам добио одговор па вас молим да ми молбу 

                                                 
1
 Архив Босне и Херцеговине (даље у тексту: АБиХ), фонд "Чедо Капор", II–3/301, кутија 2. 
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ријешите повољно и одговорите каква ја права имам као шпански борац. Ја овдје 

немам ни социјалног осигурања и примам само старачку пензију."
2
 

Коначно, на сједници Управног одбора Удружења од 2. октобра 1980. године, 

закључено је да "захтјев друга Јовановића са документима које је приложио има 

основа да се позитивно ријеши“, па је одлучено да Чедо Капор с њим ступи у директан 

контат. Капор је 10. октобра допутовао из Сарајева и посјетио Јовановића у његовом 

дому у Бањалуци, на адреси Бранка Пердува 26. Пет дана касније саставио је извјештај 

о посјети и упутио га Удружењу.
3
 На основу ове документације и новинског интервјуа 

могуће је с нешто више детаља описати животни пут непознатог бањалучког 

"шпанца". 

Петар Јовановић је рођен 1. августа 1892. године у Делибашином Селу код 

Бањалуке, што је у Матичној књизи рођених за Петрићевац уписано као мјесто и 

општина Чесма. Син је Петра (Пере) Јовановића и Маргарете Дилмен. По струци је 

био столар.
4
 Новинару Јовану Бабићу причао је кратко о својим годинама у Бањалуци. 

Рекао је да се запослио на главном "банхофу" (жељезничкој станици) и том приликом 

се извинио због језика: говори француски, шпански, арапски, руски и пољски, а свој је 

након 47 година одсуства помало и заборавио. 

Његов радни вијек, који траје од 1920. године, први пут је поремећен отказом 

којег је добио због политике управе: "Ко год се истој противио", каже, "прогласе га 

комунистом. Тако је почело." Послије отпуштања запослио се у Славонском Броду 

1928. године, уз помоћ главног кондуктера Штефана, његовог брата од стрица, а затим 

је радио у Травнику и Сарајеву. Тврдио је да је током кратког запослења у Славонском 

Броду чуо за Јосипа Броза,
5
 који је у то вријеме, као секретар загребачке партијске 

организације, осуђен на познатом Бомбашком процесу. О Петровом животу у 

Југославији добијамо још један податак из родног листа, гдје је у напомени записано 

да је од 12. јуна 1921. године вјенчан са Софијом Мршић.
6
 Али то је једино мјесто гдје 

се Софија спомиње. Петар се из Француске вратио са другом супругом. 

Када је свјетска економска криза погодила Југославију током 1930. године, 

Петар се из Сарајева, заједно са браћом Вељком и Драгом Миличевић, запутио у 

Холандију у потрази за послом. "У Низоземској је горе него овдје – увјери нас у Лиону 

један наш земљак, Личанин." На његов савјет, остали су у Лиону, гдје се Петар 

пријавио у локалну синдикалну централу коју "држе комунисти", и у том граду је два 

мјесеца радио као асфалтер.
7
 Чињеница да су економска криза и депресија биле нешто 

блаже у Француској него у већини осталих европских земаља није балканским 

путницима олакшала боравак. Сам Петар се убрзо нашао међу масом незапослених, 

која је до краја године нарасла на један милион људи.
8
 Прву зиму је провео у некаквој 

шупи, у коју је довукао лимену пећ са отпада. Сакупљао је дивљи кестен, ложио ватру 

                                                 
2
 АБиХ, фонд "Чедо Капор", II–3/301, кутија 2. 

3
 АБиХ, фонд "Чедо Капор", II–3–1980/2, кутија 2. 

4
 АБиХ, фонд "Чедо Капор", II–3/301, кутија 2; такођер: II–3–1980/2, кутија 2. 

5
 Babić, Jovan, "Put oko svijeta za 17.555 dana", Arena (Zagreb), br. 968 (11. јули 1979), (даље у 

тексту: Babić, "Put oko svijeta za 17.555 dana", Arena, 11. јули 1979). 
6
 Izvod iz Matične knjige rođenih, АБиХ, фонд "Чедо Капор", II–3/301, кутија 2. 

7
 Babić, "Put oko svijeta za 17.555 dana", Arena, 11. јули 1979. 

8
 Beaudry, Paul, i Portier, Franck, "The French Depression in the 1930s", Review of Economic 

Dynamics (San Diego), бр. 5 (2002), стр. 75. 
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и тако преживио. На прољеће је отишао у Ницу јер је чуо да тамо има посла. Један 

сељак га је примио за рад на њиви, али га је и он убрзо отпустио као "југословенског 

комунисту".
9
 Касније, у молби упућеној Удружењу, написао је да је био члан 

Комунистичке партије Француске (PCF) од 1931, а Капору је показао чланску карту 

PCF из 1963. године.
10

 

Из Нице се 1931. године вратио у Лион јер је чуо за добру прилику за 

запошљавање. "Пронесе се глас да се може на рад у Алжир. Само потпишеш папир и 

брод те вози као господина! Потписах." Али то је била, како је рекао, гнусна превара. 

Петар је срео "неке људе" који су га тако увукли у Легију странаца (Légion étrangère). 

Објаснио је своју несрећу чињеницом да није још добро знао француски, па није знао 

шта значи "лежион етранжер".
11

 Данашњем читаоцу се ова прича може учинити 

донекле наивном, али ако оставимо по страни сумњу у неупућеност Бањалучанина да 

потписивањем петогодишњег уговора ступа у једну војну формацију, морамо узети у 

обзир извјесну дозу стварног незнања и преваре. Оно што никако не можемо доводити 

у сумњу је социјални мотив приступања, као и ужасно разочарење које је захватило 

свакога ко се обрео у агонији сјеверноафричке пустиње. У том смислу корисно је 

свједочење Нијемца Ервина Розена, који је двадесет и пет година прије Јовановића и 

сам ступио у Легију. Розен пише: "Јадни момци који су се пријавили у Легију јер нису 

имали новца да купе кришку хљеба направили су највећу грешку у животу мислећи да 

ће тако учинити крај својим невољама." Просјечни регрут је убрзо могао открити да је 

"испао будала" и да је постао "радник без плате" и "најјефтинији војник на свијету". 

Није било легионара који се прије или касније није покајао што је ушао у канцеларије 

бироа за регрутацију. За посљедицу је омиљена тема разговора у собама и кантини био 

бијег.
12

 Јовановићево свједочење је слично Розеновом: бодљикава жица, вјежбе које 

трају данима и људи "сакупљени од зла оца, од горе мајке". И он је покушао да бјежи, 

два пута. Први пут са једним Личанином, Николом Брзићем, када их је ухватила војна 

патрола и осудила на седам мјесеци тамнице. "Тада су", каже, "убили бога у нама". 

Други пут је бјежао сам, али је опет ухваћен и затворен. Коначно, тортура је завршена 

истеком уговора 1936. године. У Орану је замолио морнаре да га на свом теретном 

броду превезу у Марсеј. Другачије није ни могао да се врати натраг на континент. 

"Комад суха круха, старе чакшире, кошуља. То ми је била отпремнина. Без пребијена 

гроша у џепу."
13

 

Када је 18. јуна 1936. године покренута побуна шпанских генерала под 

Санхурхом (Sanjurjo), Молом (Mola) и Франком (Franco) против владе Народног 

фронта, бившег легионара Петра налазимо у Марсеју. Он је остао у том граду, гдје се 

одмах јавио у мјесни комитет PCF. Добио је привремени посао у градском водоводу. У 

то вријеме Комунистичка партија је осјетно ојачала. Нова политика Коминтерне, 

усмјерена у правцу "одбране демократије од фашизма" кроз формирање коалиција 

лијево од центра, највише успјеха је постигла у Француској и Шпанији, гдје су 

народно-фронтовске коалиције однијеле побједу на парламентарним изборима у првој 

                                                 
9
 Babić, "Put oko svijeta za 17.555 dana", Arena, 11. јули 1979. 
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11
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 Rosen, Erwin, In the Foreign Legion, London 1910, стр. 105–8 и 199–201. 
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половини 1936. године. Али рат у Шпанији је пореметио токове француске политике и 

узбуркао нове страсти широм Европе. Јовановић се, на наговор партијских другова, 

придружио групама које су се из Француске запутиле преко Пиринеја да би помогле 

одбрани Републике, ступајући у Интернационалне бригаде, које су формиране у 

Албасети 22. октобра 1936. године.
14

 

Документ на француском језику који је Јовановић прослиједио Удружењу 

шпанских бораца, којим доказује своје учешће у рату у Шпанији, написао је писаћом 

машином Емил Нато (Emile Simon Nato). У том документу Нато, као бивши командант 

батаљôнâ "Анри Барбис" (Henry Barbusse) и "Ралф Фокс" (Ralph Fox) 14. 

интернационалне бригаде "Марсељеза" и бивши управник депоа (dépôt) 

Интернационалних бригада, потврђује да је "друг Пјер (Pierre) Јовановић" ступио у 

интернационалне бригаде у Мадриду у новембру 1936, да се борио "у свим биткама у 

републиканској Шпанији" и да је репатриран у новембру 1938. године одлуком 

Друштва народа. Документ, састављен 10. новембра 1969. године, овјерен је у 

Општини (Hôtel de Ville) Лион печатима, парафима и потписом аутора.
15

 Документ је, 

без сумње, аутентичан. Његов аутор Емил Нато рођен је 4. јула 1896. у Лиможу, имао 

је чин капетана у 14. интербригади. Током Другог свјетског рата је био припадник 

Покрета отпора а послије рата је живио у Лиону, гдје је радио као трговац 

некретнинама. Умро је у истом граду 6. јануара 1973. године.
16

 

Јовановић, нажалост, није оставио много детаља о својој шпанској епизоди. 

Капору је показивао разне папире на француском и шпанском језику. Том приликом је 

записано да је у 14. интербригади имао чин наредника. Међутим, "услијед старости и 

очигледне склерозе није у стању да се сјети неких појединости". У разговору са 

Бабићем је поменуо тројицу Југословена – Стеву Брзића из Лике, Марка Одобашића и 

Милу Милеуснића – а Капору само двојицу – Благоја Паровића и Глишу 

Плављанина.
17

 Што се тиче Паровића, он је био члан Комунистичке партије 

Југославије (КПЈ), бивши члан Политбироа и представник КПЈ при Интербригадама. У 

Мадриду је уређивао часопис Dimitrovac. Погинуо је 6. јула 1937. године у јуришу на 

село Виљануева де ла Кањада током битке за Брунете, као новопостављени политички 

комесар 13. интербригаде. Овдје није јасно зашто га Јовановић помиње. Можда само 

зато што је Паровић био познат, јер су мале шансе да су се икада срели. Ако 

коригујемо друга два презимена, Глише Плављанина и Миле Милушића, добијамо 

двојицу добровољаца који се налазе на званичном списку шпанских бораца. Милушић, 

                                                 
14

 Babić, "Put oko svijeta za 17.555 dana", Arena, 11. јули 1979. 
15

 Документ без наслова, АБиХ, фонд "Чедо Капор", II–3/301, кутија 2. Читав текст гласи: 
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стоји] Lyon le 10 Novembre 1969 [и потпис испод]." 
16

 Податке о Емилу Натоу прослиједио Клод Пенетје (Claude Pennetier), истраживач 

француског Националног центра за научна истраживања (Centre national de la recherche 

scientifique) и директор пројекта Maitron. 
17

 АБиХ, фонд "Чедо Капор", II–3–1980/2, кутија 2. Babić, "Put oko svijeta za 17.555 dana", 

Arena, 11. јули 1979. 
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рођен 1904. у Усорцима код Санског Моста, дошао је, као и сам Јовановић, из 

Француске у новембру 1936. године, па је извјесно да су се налазили у истој бригади. 

Плављан је такође био Бањалучанин.
18

 А што се тиче Брзића и Одобашића, та имена су 

нам потпуно непозната.
19

 Не налазе се ни на проширеном, неверификованом списку од 

1.912 имена свих бораца југословенског поријекла и свих оних који су дошли са 

југословенске посљератне територије.
20

 Један од разлога зашто је и сам Јовановић био 

непознат и зашто га се нико од преживјелих шпанских бораца у тренутку његовог 

повратка у Југославију није сјећао је тај што је 14. интербригада била доминантно 

француска, белгијска и пољска. Југословени су у почетку били сконцентрисани 

највише у балканским четама 11. и 12. интербригаде, да би се послије тога већином 

налазили у батаљонима "Димитров" (15. интербригада) и "Ђаковић" (ван бригадног 

састава), који су формирани у првој половини 1937. године а касније издвојени и 

спојени у нову 129. интербригаду фебруара 1938. године. У 14. интербригади се, према 

"шпанској статистици" састављеној у Москви 1941. године, налазило 33 Југословена, 

што је мање него у било којој  међународној бригади.
21

 Најпознатији Југословен који 

се борио у саставу "Марсељезе" био је Македонац Алексо Демниевски Бауман, у 

тренутку оснивања бригаде комесар Балканске чете, а касније један од заповједника 

Батаљона "Ђаковић". Бауман, који је оставио два краћа записа о свом краткотрајном 

боравку у 14. бригади, умро је у 1961. године.
22

 

Ратна казивања бањалучког "шпанца" су такође кратка, али оно мало што је 

рекао може да се употпуни већ постојећим знањем које имамо о трновитом путу 14. 

бригаде. Бабићу је казао како је у Шпанији било горе него што је очекивао и горе од 

онога што су му рекли у Француској када је врбован: "Даноноћно нас засипају кишом 

бомби. Три пута сам рањен. Гинули смо као снопље, текли су потоци крви".
23

 Петар је 

рекао да је учествовао у одбрани Мадрида, те да се "највише борио око Барселоне",
24

 

мада није јасно шта то значи. У околини саме Барселоне није било ратовања све до 

одбране одступнице приликом пада Каталоније почетком 1939. године, када је Петар 

вјероватно већ прешао у Француску, па се ово друго вјероватно односи на операције у 

Арагону и на Ебру. У сваком случају, четрдесетчетворогодишњи наредник, бањалучки 

столар, француски комуниста и бивши легионар, пратио је "Марсељезу" кроз све њене 

битке. 

Четрнаеста интербригада је формирана 2. децембра 1936. године. Бригадом су 

заповиједали, редом, совјетски генерал Карол Сверчевски "Валтер" (Karol 

Swierczewski Walter), који је унапријеђен у команданта дивизије, његов пољски 

сународник Јозеф Пуц (Joseph Putz), те Французи Жил Димон (Jules Dumont), Марсел 

                                                 
18

 Španija 1936–1939, Beograd 1971 (даље у тексту: Španija 1936–1939); списак бораца у тому V 
19
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22

 Španija 1936–1939, том V, стр. 108. 
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Саније (Marcel Sagnier) и Габријел Ибер (Gabriel Hubert), уз пет француских 

комесара.
25

 Своје ватрено крштење бригада је имала на јужном фронту у Андалузији. 

Када је генерал Кејпо де Љано (Queipo de Llano) напао маслинарско подручје око 

Андухара, Валтеру је било наређено да 28. децембра заузме село Лоперу, без подршке 

авиона и артиљерије и без телефона за комуникацију. Четрнаеста бригада, која није 

прошла обуку, претрпјела је тешке губитке: 800 мртвих и 500 рањених. Заповједник 

батаљона "Марсељеза" мајор Десал (Gastone Desalle) окривљен је за повлачење а затим 

осуђен и стријељан као "фашиста".
26

 Суђење и смакнуће је организовао Андре Марти 

(André Marty), један од вођа Интербригада. Битку за Лоперу је кратко описао и Бауман 

као неравноправну борбу, у којој је његов батаљон извукао дебљи крај. Преносећи 

утиске и ставове усвојене током самог рата – нешто што је карактеристично за више 

југословенских "шпанских" мемоара – он говори о "фашистичким агентима" који су се 

увукли у команду и саботирали операцију.
27

 Из оваквог сјећања се види прихватање 

званичног објашњења стријељања Десала, кроз које је више руководство прало руке од 

одговорности за неуспјех. Битку код Андухара спомиње и Павле Вукмаковић Стипе 

(умро 1977. године). Његов "самостални митраљески батаљон" од 800 људи, са старим 

руским митраљезима, без плана и информација, био је скоро потпуно разбијен у 

неочекиваном налету непријатеља.
28

 

Бригада је почетком јануара 1937. године доведена са јужног фронта на 

положаје код Лас Росаса, западно од Мадрида, да би појачала одбрану града. И ту је, у 

снијегу, претрпјела велике губитке. Након погибије Батаљона "Телман" из 11. 

интербригаде, стање је стабилизовано,
29

 па је 14. бригада повучена у непосредну 

позадину, код Ескоријала, на одмор. Тада је Балканска чета, са румунским, грчким и 

југословенским добровољцима, премјештена у Балканску чету 12. интербригаде, од 

чега је накнадно настао Батаљон "Ђаковић",
30

 али је Петар Јовановић остао са својим 

француским друговима у "Марсељези". Четрнаеста је средином фебруара доведена на 

харамски фронт, јужно од Мадрида, гдје је републиканска војска уз веће губитке 

успјела да одбије напредовање националиста. На фронту код Хараме Димон је преузео 

команду над 14. бригадом,
31

 а Владимир Ћопић је постао заповједник 15. 

интербригаде, у којој се у том тренутку налазило барем 200 Југословена. Заједно су 

чиниле 15. дивизију под совјетским генералом Јаношем Галичем "Галом" (Janos Galicz 

Gal). У Ћопићевом дневнику, у запису од 14. априла, говори се о добрим односима са 
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људима из "Марсељезе", те како "они од нас уче утврђивање положаја".
32

 Послије 

Хараме 14. бригада је кратко послана на оближњи фронт према Толеду.
33

 

Када су националисти покренули операцију уништења републиканског сјевера 

(Астурије и Баскије), републиканска команда је одговорила са неколико офанзива 

којима се покушао растеретити сјеверни фронт. Прва офанзива покренута је 30. маја 

1937. у правцу Ла Гранхе и Сеговије, сјеверозападно од Мадрида. Ова битка на 

Гвадарами послужила је као позадина радње у Хемингвејевом роману За ким звоно 

звони (1940). "Марсељеза" се тада налазила у саставу Валтерове 35. дивизије, уз 34. 

дивизију Галана (Galán), 69. дивизију Дурана (Durán) и Павловљеве тенкове, сви под 

командом Доминга Морионеса (Domingo Moriones Larraga). Гвадарама се за 

Четрнаесту показала као већа катастрофа од Лопере. Након артиљеријске припреме, 

закашњела авијација погодила је у налету сопствене редове. Валтер је затим Петрову 

бригаду послао у фронтални напад на Серо дел Пуерко, у покушају да се заузме 1.428 

метара висок врх Кабеса Гранде. Падине прекривене боровином убрзо су биле 

затрпане лешевима. Сам Валтер је у допису Москви казао да је 14. бригада "себи 

дозволила да у тих пет дана буде прегажена". Команда се суочила са немирима када су 

војници Четрнаесте одбили да наставе са фронталним нападима и да у њима улудо 

гину. Странци у Казненом батаљону су се побунили и одбили да стријељају дезертере. 

Заповједник казнених одреда капетан Дишен (Duchesne) насумице је издвојио петори-

цу војника и пуцао им у потиљак. Контраофанзива од 1. јуна одбила је републиканце 

од Кабеса Гранде. Валтер је смијењен сљедећег дана, а Морионес је 6. јуна наредио 

повлачење на првобитне положаје. У том пропалом нападу 14. интербригада је 

изгубила преко 900 људи.
34

 

Сломљена на Гвадарами, 14. бригада није учествовала у бици за Брунете, која 

је почела 6. јула 1937. године. Повучена је у позадину на одмор и регруписање. Пошто 

је спала на два батаљона, попуњена је са других пет, што премјештених што 

новоформираних, и таква је послана на арагонски фронт у јесен 1937. године, поново у 

саставу Валтерове 35. дивизије, којој је додијељена и Ћопићева 15. интербригада. 

Сарагоска операција покренута је након серије унутрашњих сукоба у републиканском 

табору, послије "Мајских дана" у Барселони (оружаног конфликта између револуцио-

нарне опозиције, са једне, те комуниста, социјалиста и либерала, са друге стране) и 

рушења већински анархистичког "Савјета Арагона". Документи из Руског државног 

војног архива (РГВА) откривају преношење атмосфере параноје и лова на "унутрашње 

непријатеље" и у 14. бригаду. Након неуспјеле операције изражена је сумња у 

постојање "велике унутрашње троцкистичке шпијунске и терористичке организације" 

унутар бригаде, која тобоже планира убиство Валтера и команданта Санијеа, па је 

Валтер тражио помоћ од агената НКВД-а из Барселоне, али је Саније одлучио да сам 

спроведе истрагу, коју је обавио, по ријечима Валтера, "тако жустро и неспретно да је 

ухапшени француски поручник убрзо умро током истраге".
35

 Овакви репресивни 
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испади унутар међународних бригада били су посљедица утицаја и улоге 

ауторитарних стаљинистичких кадрова – коминтерновских, војних и енкаведеовских – 

у времену највећег замаха Стаљинових чистки у СССР-у, али и начин пребацивања 

одговорности са команде на фиктивне непријатеље и умишљену саботажу.
36

 Бања-

лучки добровољац је сигурно и сам видио нешто од ових репресивних испада, али се 

његова веома кратка приповијест од неколико реченица држала рањавања, бомби и 

"потока крви" које је, као што можемо видјети, његова бригада обилато пролила. 

Посљедња битка "Марсељезе" вођена је на ријеци Ебро. Након битке за 

Теруел, која је завршена почетком 1938. године, дошло је до пропасти републиканске 

одбране у Арагону под тежином јаке контраофанзиве националиста и њихових итали-

јанских и њемачких савезника. Република је пресјечена на два дијела, на "Сектор 

центар–југ" и Каталонију. Републиканска офанзива из Каталоније преко Ебра покрену-

та је 25. јула, са циљем растерећења Валенсије и евентуалног спајања два дијела. 

Четрнаеста је извршила напад преко ријеке ван главне зоне напада, низводно код Ам-

посте. Још једна катастрофа је задесила Јовановићеву бригаду: дочекани од 105. 

дивизије из Рифа, само мањи број војника је успио прећи на другу обалу. Према Реми-

ју Скутелском (Remy Skoutelsky), "Марсељеза" је изгубила око 1.200 људи, који су се 

удавили или су били погођени. Они који су успјели прећи на другу страну нису могли 

даље напријед, а више се нису могли ни вратити назад.
37

 Бригада је затим пребачена у 

главни сектор битке, преко ријеке, у правцу Сијера дел Пандолс, и тамо је остала до 

краја септембра, када су одлуком владе повучени сви међународни добровољци.
38

 

Укупан број странаца у Интернационалним бригадама процјењује се на 35.000 

(никада више од 20.000 одједном). Јовановић се може убројати у двије групе: ону 

највећу, француску, међу девет хиљада добровољаца, те ону југословенску, чији број 

ни до данас није тачно утврђен. Ако се у обзир узму сви они који су били рођени у 

Југославији, тај број је већи од 1.800 људи. У тренутку повлачења са фронта укупан 

број је већ био сведен на 7.100 бораца. Они су у јануару 1939. године повучени у 

Каталонију, гдје су многи још једном узели учешћа у борбама, бранећи одступницу 

републиканској влади и избјеглицама према француској граници приликом пада 

Каталоније. Преживјели Југословени који су дошли из Француске, Белгије и 

Југославије, а таквих је било више од 400, нису могли да се врате у земље из којих су 

пристигли, па су скоро сви били смјештени у логоре на југу Француске са шпанским 

избјеглицама и другим интернационалцима који такође нису могли да се врате у своје 

земље, које су махом биле под фашистичким и конзервативним режимима. 

Шта се десило са Петром Јовановићем? Он се успио илегално пребацити у 

Француску. Шпански рибар је његову групу ноћном пловидбом превезао до јужне 

француске обале. Заузврат му је дао један прстен и кожни капут који је носио у 

Шпанији. Као странац, комуниста и бивши интербригадиста, постао је мета "лова на 

људе" који се тада проводио широм земље. Убрзо је дошао и пад Француске љета 

1940. године, вишијевска влада, а од новембра 1942. и њемачка окупација такозване 

"слободне зоне". Бањалучанин је ступио у Покрет отпора, у којем је провео четири 

године. Тада је упознао годину дана млађу Штефанију Петрусјак, Пољакињу којој су 
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читаву породицу побили Нијемци. "Она нема никога", рекао је касније новинару.
39

 О 

овом периоду, међутим, информације су још шкртије. Петар не спомиње ни шта је 

тачно радио ни у којој групи је био, тако да не постоји могућност да направимо 

реконструкцију околности његовог тадашњег живота на основу могућих познатих 

чињеница. Можемо само претпоставити да се вратио у Лион или његову околину, као 

и то да се као члан PCF налазио у саставу комунистичког покрета отпора Francs-

tireurs partisans (FTP), а можда и његове Секције страних радника (main-d'œuvre 

immigrée), који се у фебруару 1944. удружио са осталим групама Покрета отпора у 

Француске унутрашње снаге (FFI) и помогао особођење земље у августу 1944. године. 

Петар је послије рата остао да живи у Лиону, заједно са Штефанијом, гдје је 

наставио свој радни вијек у миру и у извјесној и релативној стабилности. Пензију је 

регулисао у јулу 1969. године,
40

 неколико мјесеци прије него што му је капетан Нато 

издао потврду о учешћу у Шпанском грађанском рату. У осмој години свог 

пензионерског живота, 1977. године, Петар се са Штефанијом доселио у Бањалуку. 

Петар и Штефанија су живјели у дворишном објекту, у кућици иза куће 

његових рођака Пердува, у малом насељу иза фабрике "Јелшинград". Како сам Петар 

тако и град у којем је рођен, преживјели су бурне али одвојене историје. Господска 

улица више није изгледала као чаршијски корзо. "То није више улица малих дућана. 

То је град који не познајем, нов и велик. Све је ново и велико." Као осамдесет-

петогодишњаци нису ишли никуда. Хранили су голубове.
41

 

Капор је писао Удружењу како је материјални положај Јовановића 

задовољавајући, да му редовно, тромјесечно, пристиже француска пензија, 

прерачуната у тадашњих десет и по хиљада динара мјесечно, а да Штефанија прима 

"минималну социјалну помоћ из Француске". Проблем је у томе што су обоје стари и 

болесни и требају љекарску помоћ и лијекове, а немају здравствено осигурање.
42

 

Статус шпанског борца ишао је у прилог побољшању положаја. Наиме, почетком 

седамдесетих просјечна старост "шпанаца" који су живјели у Југославији, њих 290, 

прешла је 60 година, па је Савезна скупштина донијела Закон о основним правима 

бораца Шпанског национално-ослободилачког и револуционарног рата од 1936. до 

1939. године, који је ступио на снагу 1. јануара 1973. године. "Шпанци" су добили 

повластице које су подразумијевале накнаду личног дохотка или пензије од 100%, 

продужење годишњег одмора, новчано примање за одмор и опоравак, здравствено 

осигурање, пакет за бесплатан јавни превоз и друго.
43

 Капор даље пише: "Иначе 

изјављује да је поносан што је био борац интернационалних бригада у Шпанији, што 

је припадао Покрету отпора и што је члан КП Француске и каже да је дошао да 

остатак живота проведе у својој домовини у којој су, вели, сада остварени његови 

давнашњи снови". Ипак, "Петар се, према казивању рођаке код које живи, осјећа 

усамљен и заборављен као учесник шпанског рата, члан Покрета отпора и члан КП 

Француске, што му тешко пада". Предложио је да се Јовановићев случај ријеши што 

прије, јер он остварује критеријуме за пријем у чланство по свим правилима и у складу 
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 Babić, "Put oko svijeta za 17.555 dana", Arena, 11. јули 1979. 
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 АБиХ, фонд "Чедо Капор", II–3–1980/2, кутија 2. 
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 Babić, "Put oko svijeta za 17.555 dana", Arena, 11. јули 1979. 
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 АБиХ, фонд "Чедо Капор", II–3–1980/2, кутија 2. 
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 Текст закона штампан у: Četvrti kongres Udruženja jugoslovenskih dobrovoljaca španske 

republikanske vojske, Beograd 1973, стр. 134–141. 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. V, број 5, 2013 

338 

са законом.
44

 Коначно, Јовановић је могао 7. јула 1981. године да пошаље Чеди Капору 

писмо којим му се захваљује на помоћи у остварењу права шпанског борца.
45

 

Фотографија у ревији Arena приказује старог и мршавог човјека који читаоцу 

изгледа као висок и солидног држања за своје поодмакле године. Стајао је поред жене 

са краћом сиједом косом и наочарима, која је одавала исти утисак. Преко кошуље и 

џемпера носио је прегачу, а на глави, сасвим прикладно, црну беретку. У руци је 

држао посуду, изгледа са храном коју је бацао голубовима: "Живјети је лијепо и са 

њима."
46

 

Петар Јовановић је умро 23. јуна 1982. године. Аутор овог текста отишао је на 

адресу гдје је пар провео своје посљедње године, надајући се да ће пронаћи некога ко 

га је боље познавао, или чак да ће у ријетко сретним околностима видјети папире које 

је Јовановић показивао Капору. Али није пронашао никога. Сусјед је рекао да рођаци 

који су Петра сахранили на оближњем гробљу још од прије протеклог рата живе у 

иностранству, као и то да је Штефанија умрла неколико мјесеци након Петра. Аутору 

остаје нада, научна и људска, да овим нису исцрпљени сви детаљи о посљедњем 

бањалучком "шпанцу". 

 
Post scriptum: Бањалучани у Шпанском грађанском рату 

 

До 1985. године била су позната имена 29 добровољаца у Шпанском 

грађанском рату који су рођени на подручју Босанске Крајине и западне Босне. Међу 

њима је било шест бораца из данашње бањалучке општине. Први конкретан помен 

једног Бањалучанина налазимо у новинама Proleter, органу Централног комитета КПЈ 

који је у то вријеме излазио у Паризу. Ради се о чланку тадашњег генералног секретара 

Милана Горкића (Јосипа Чижинског) наслова "Стјегоноше слободе и напретка" из маја 

1937. године. Горкић пише: "Један омладинац из Бањалуке, не могавши доћи другим 

путем до Шпаније, укрцао се криомице на брод, који је путовао у једну луку 

шпањолског Марока. Тако се је јавио као добровољац у Франкове побуњеничке одреде 

са намјером, да првом приликом пребјегне на владину страну. Два пута је покушао 

пребјећи, али без успјеха. Трећи пут је био ухваћен и од Франкових крвника на мјесту 

стријељан."
47

 Да ли је ова прича тачна тешко је утврдити. У тексту се не наводи име 

омладинца, а поставља се питање како је Горкић могао у Паризу сазнати детаље о 

некоме ко је свој живот окончао са друге стране шпанских ровова. 

Поред Петра Јовановића, именом су нам познати још: 

Глишо Плављан, рођен у Бањалуци, у Шпанију дошао 1. новембра 1937, 

Младен Ђорђе Поповић (Тале), рођен 1912. у Бањалуци, радник, дошао 30. 

децембра 1936. из Југославије, 

Борислав Боро Радић, рођен 1915. у Бањалуци, радник, дошао маја 1938. из 

Југославије, умро у Паризу 1980. године, 

Мирко Сексо, рођен 1910. у Бањалуци, погинуо у Шпанији, и 
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Марко Швилигој, учитељ из Крмина јужно од Бањалуке, дошао 1937. године и 

погинуо.
48

 

За Бањалуку можемо везати и Лазара Латиновића из Колунића код Петровца, 

који је у Бањалуци похађао средњу школу, а у Шпанију је отишао као студент из 

Прага. У есеју Душанке Ковачевић, објављеном у Зборнику сјећања из 1971. године, 

изнесена је тврдња да је још једанаест Бањалучана без успјеха покушало отићи у 

републиканску Шпанију, уз описе манифестација подршке Републици, као што су 

предавање Владимира Дедијера, скандирања на стадиону и прикупљање потписа 

против политике такозваног "немијешања", те пратећих сукоба и полицијских 

забрана.
49

 Есеј, међутим, нема научни апарат, па није могуће видјети којим су 

изворима ови подаци поткријепљени. 

Почетком јануара 1988. године у Сарајеву је одржан састанак представника 

бањалучког Института за историју (Универзитет "Ђуро Пуцар Стари") и Удружења 

шпанских бораца, када је предложено покретање пројекта писања монографије 

"Добровољци из средње и западне Босне у Шпанском грађанском рату", али је због 

тешког материјалног положаја и све лошијих политичких околности тај пројекат 

напуштен.
50

 Остаје отворено питање колико је могуће пронаћи нове и изворима 

потврдити већ изнесене детаље, како о учешћу Бањалучана у Шпанском рату, тако и о 

догађајима који су се поводом овог рата одигравали у самој Бањалуци и Босанској 

Крајини. 

 
 

Vladan Vuklis 

 

The Unknown "Spaniard" Petar Jovanovic from Banja Luka 

 

Summary 

 

Petar Jovanovic was born in 1892 in the village of Delibasino selo, Cesma 

municipality in the city of Banja Luka. He was a carpenter by trade. He worked at various 

places throughout the Kingdom of Yugoslavia, starting at the Banjaluka’s main railroad 

station. When economic crisis and recession hit his country in the year of 1930, Petar left for 

the Netherlands, but he was persuaded to stay in Lyon (France), where he tried to get a job. 

Failing to do so, he spent his first winter in France homeless. Next year, he went on a job 

quest for Nice, and upon his return to Lyon in the summer of 1931, he joined the French 

Foreign Legion. He tried to flee twice. First time he was arrested and he spent seven months 

in jail. Second time he was also captured and imprisoned. Upon expiry of his five-year 

contract, broke and destitute, he hitched a ride on a cargo ship from Oran to Marseille, where 

he got a job in the city’s plumbing service. As a member of the Communist Party of France 

from 1931, he joined a group of Frenchmen who volunteered for Spain in order to help the 
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Popular Front Government in its war against the rebelling generals and fascists under Franco 

and Mola. He arrived in November of 1936 and joined the 14
th
 International Brigade 

"Marseillaise" that was formed on December, 2. Brigade was predominantly French, Belgian 

and Polish, and had the smallest number of Yugoslav volunteers in its ranks. Jovanovic 

fought in all of the battles of the Fourteenth: Lopera, Las Rosas, Jarama, Guadarrama, 

Zaragoza and Ebro. He was a sergeant, and he was wounded three times. After the 

withdrawal of all international volunteers in the republican zone in the autumn of 1938, Petar 

re-entered France illegally. There, he joined the resistance movement against the Vichy 

Government and German occupation. During the World War II he met a Polish woman 

Stefanija Petrusjak. They lived together in Lyon where he worked until retirement in 1969. 

At that time a paper proving his participation in the "Marseillaise" brigade was issued by 

Emile Simon Nato, one of its captains and battalion commanders, who also lived in Lyon. In 

1977, the old couple moved to Petar’s home town of Banja Luka, where they lived in a small 

house on his cousins’ property. Unknown to the Yugoslav veteran community, Jovanovic 

contacted the Association of Yugoslav Volunteers who fought in the Spanish Republican 

Army in order to acquire a "Spanish Combatant" status. After an interview with Cedo Kapor, 

one of the leading members of the Association, Jovanovic was added to the list of Yugoslav 

"Spaniards" in 1981. Petar died in June 1982, followed by Stefanija few months later. They 

were buried in a local cemetery. 
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Београд 

 

 

ПРОСВЕТНИ РАДНИЦИ ВРБАСКЕ БАНОВИНЕ У 

ИЗБЕГЛИШТВУ У СРБИЈИ 1941–1944 
 

 

Апстракт: Међу избеглицама у Србији за време немачке окупације 1941–

1944. било је више хиљада просветних радника са свих окупираних подручја 

раскомадане Југославије. Готово сви су добили ухлебљење, али су морали да буду 

лојални окупационим и колаборационим властима. Из Врбаске бановине службу је 

добило неколико стотина избеглих учитеља, наставника и професора. У раду су 

наведена имена њих 169. 

 

Кључне речи: Министарство просвете, окупација, избеглиштво, школа, 

учитељ, наставник, професор, срез, бановина, размештај 
 

 

После Априлског рата, капитулације и распарчавања Краљевине Југославије, 

већ у мају 1941. године прве избеглице и пресељеници стижу у Србију. Међу њима је 

било и просветних радника, посебно са територије тзв. Независне Државе Хрватске. У 

писму упућеном Министарству финансија 31. маја 1941. комесар Министарства 

просвете Ристо Јојић каже: 

Са територије бивше Хрватске бановине избегао је известан број 

наставника-ца народних и средњих школа, пореклом Срба, пошто им је био 

онемогућен даљи опстанак на тој територији. Овим учитељима нисам доделио нова 

места службовања док се начелно не реши питање њиховог службеног положаја. 

Обзиром да су ови наставници примали своје принадлежности из самосталног 

буџета Хрватске бановине, част ми је умолити вас за извештај: 

да ли се ови наставници могу третирати као и наставници избеглице из 

осталих крајева, с тим да им се доделе нова места на терет буџета досадашње 

Србије; или је потребно донети нове, формалне одлуке о њиховом постављењу; 

да ли им се и на који начин могу исплатити принадлежности за месец мај 

уколико их нису примили.
1
 

Министарство просвете је збринуло избегло просветно особље на тај начин 

што их је привремено додељивало на рад у поједина места. Међутим, недовољна 

финансијска средства државног буџета нису дозвољавала да се свима њима обезбеди 

место у државној служби. Сем тога, многи материјално обезбеђени учитељи морали су 

да уступе место учитељима избеглицама. Због тога се приступило редукцији учитеља. 

Редукција је, пре свега, извршена по Одлуци Савета комесара бр. 430/41, затим је 

примењена Уредба С. к. бр. 950/I–41. По њој је већи број учитеља, и оних који су 
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дошли на територију Србије као избеглице и оних који су већ били ту са службом, 

стављен на расположење, без права на принадлежности. Министарство је приликом 

примењивања ових мера водило рачуна да оне погоде у првом реду лица која су 

материјално обезбеђена и која не припадају српској народности. Отуда су стављене на 

расположење жене државних чиновника који су имали минимум за егзистенцију и 

учитељи Хрвати и Руси. Питање учитеља – избеглица, који нису могли бити примље-

ни у државну службу, решено је и Наредбом комесара Министарства просвете бр. 

27112 од 19. јула 1941. године, по којој су стављене ван снаге све одлуке о њиховом 

додељивању на рад. По тој наредби сви су се они имали сматрати као да су на 

расположењу са даном 5. августом 1941. године. Ова наредба озакоњена је 

Финансијском уредбом за 1942. годину.
2
 

Званичне одлуке о размештају учитеља потписане су у Министарству просвете 

16. августа 1941. године. Овим одлукама су углавном учитељи – избеглице добили 

стална места. У образложењу Министарства речено је: 

Министарство просвете имало је за кратко време, од окупације до данас, да 

сврши многе важне и неодложне послове око збрињавања учитеља. Одмах после 

слома издаване су објаве учитељима за слободно кретање, у места службовања. 

Издаване су специјалне потврде на основу којих су учитељи – избеглице могли да 

примају своје принадлежности. Извршено је додељивање на рад преко 3000 учитеља – 

избеглица и то, најчешће, онамо, где су ови учитељи могли, најповољније за себе и 

породице, привремено да се склоне и да сачекају дефинитиван распоред. Спроведена је 

редукција пензионисањем ислужених учитеља, као и пензионисањем и разрешавањем 

учитељица чији супрузи имају одређени минимум за егзистенцију. Уклоњен је из 

службе знатан број учитеља који су се онемогућили било као слаби радници било као 

национално непоуздани. Овим је створен довољан број празних места за упослење 

избеглих учитеља. Распоређени су готово сви, изузев малог броја, који ће морати још 

да причека, док се и за њих не створе места, било отварањем нових одељења, било 

даљом редукцијом. Учитељи су углавном распоређени према годинама службе, личним 

квалитетима и породичним потребама. Може се слободно рећи да је око 80% 

учитељских жеља у погледу места потпуно задовољено. 

У Србији сада више нема празних учитељских места. 

Учитељи премештени овим распоредом дужни су да се 28. августа лично јаве 

надлежним школским надзорницима који ће их примити, легитимисати и са актом 

упутити тако, да сваки учитељ на дан 30. августа неизоставно буде у своме новом 

месту службовања. 

Од ових народних учитеља Министарство просвете очекује пуно схватање 

тешког положаја у коме се наш народ данас налази, пожртвованост и готовост да 

учине све што до њих стоји, а у сарадњи са месним властима, да рад у народним 

школама почне у пуном замаху од 1. септембра тј. у новој школској 1941/42 години.
3
 

Већ крајем августа 1941. потписане су нове одлуке о накнадном размештају 

учитеља. У кратком образложењу каже се: 

Овим је учитељски размештај завршен. Уколико неко од учитеља није добио 

премештај, значи да је: или пензионисан, или ће бити пензионисан, или да је стављен 

                                                 
2
 АС, Г–3, III–1421–42, ф. 612 

3
 АС, Г–3, III–32775 од 20. августа 1941; Сл. новине бр. 100–А, 22.8.1941. 



БОРО МАЈДАНАЦ, Просветни радници Врбаске бановине у избеглиштву у Србији...  

 343 

на расположење без права на принадлежности, или пак да је упућен на помоћ из 

фонда за помагање избеглица – државних чиновника. 

Учитељи премештени овим распоредом дужни су да се 15. септембра ове 

године лично јаве надлежним школским надзорницима, који ће их примити, легити-

мисати и са актом упутити тако, да сваки учитељ на дан 18. септембра ове године 

неизоставно буде у своме новом месту службовања.
4
 

Размештаји учитеља и другог просветног особља вршени су и касније, 

посебним указима и декретима, који су објављивани у Службеним новинама. Сваки 

запослени морао је да потпише изјаву која гласи: 

Ја (име и презиме), прожет најискренијим побудама за што скорије 

оздрављење и обнову Србије, а убеђен да ће се том циљу највише допринети савесном 

и преданом службом, као и одржањем реда, мира и поретка у земљи овим 

Изјављујем: 

Да ћу интересима службе увек предан бити и све додељене ми задатке од 

стране претпостављеног ми старешине најсавесније извршавати; 

Да ћу сваку акцију, спровођену делом или речи, која иде за тим да се уноси 

забуна и поремети ред и мир у земљи, сузбијати и против свију носилаца рушилачке 

акције најодлучније се борити, ма ко они били и ма из којих побуда они то чинили; 

Да ћу сваки рад и тенденције комунистичке и масонске онемогућавати, а 

неговати и у народ ширити само српска национална осећања и рад за што скорије 

оздрављење и обнову Србије у духу интенција, одлука и наређења Владе народног 

спаса. 

То је основа мога осећања о коју се никада нећу огрешити и на моју часну реч, 

у мојим личним и службеним односима, само ћу се те линије водиље увек најстрожије 

држати.
5
 

Каква је улога давана сеоском учитељу у Недићевој Србији, када је "дух 

националне обнове" био изнад свега, можда најбоље одсликавају речи др Бранимира 

Малеша, начелника Одељења за народно просвећивање, у писму упућеном начелнику 

Одељења за народне школе 5. маја 1942. године: 

Широко народно просвећивање је наша насушна потреба. Само ако буде 

просвећен, српски народ моћи ће да опстане у овој тешкој борби народа и да дочека 

боље дане. Зато све конструктивне снаге у народу треба да се повежу у један 

јединствени напор ка остварењу наших националних и културних идеала. У том раду 

вођа и духовни стожер мора бити народни учитељ. Нови српски учитељ мора бити 

прожет осећањем свете дужности и љубави према своме народу. Само такав 

учитељ моћи ће да поведе свој народ у срећнију будућност. Он не сме више да буде 

само аутомат за описмењавање деце међу четири школска зида. Он мора постати 

заточник нашег српског духа и пионир нашега културног напретка једном речи, 

творац нашег новог српског села. Учитељ који није прожет овом свешћу апостолског 

самоодрицања и пожртвовања за свој народ, није народни учитељ и не треба да се 

налази у учитељским редовима. 

Зато изволите наредити свим управитељима народних школа и школским 

надзорницима да свим силама настану око што преданијег рада на народном 

                                                 
4
 Сл. новине бр. 105, 9.9.1941. 

5
 АС, Г–183, В–III–25 
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просвећивању међу учитељима и да се строго придржавају свих прописа и расписа 

Одељења за народно просвећивање.
6
 

Ти прописи подразумевали су да учитељ, поред редовне наставе, организује 

аналфабетске течајеве, држи предавања у народу, брине о књижницама и читаони-

цама, спрема позоришне представе, ђачка посела и др. 

Избегли просветни радници Врбаске бановине стижу у Србију већ у мају 1941. 

године. Убрзо по доласку упућују молбе за запослење Министарству просвете.
7
 Ретки 

су били они којима је служба одобрена у местима која су одабрали. 

Скоро сви учитељи и друго просветно особље Врбаске бановине склонили су 

се у Србију 1941. године, али је известан број пребегао и у наредне две године. За све 

њих важили су исти прописи као и за раније пребегле. У овом раду дати су подаци пре 

свега за оне просветне раднике који су избегли и били размештени 1941. године. 

 

Просветни радници Врбаске бановине избегли у Србију 

 

1. Адамовић Л. Вукосава, учитељица Народне школе у Кушиљеву, срез 

Ресавски, отпуштена из Народне школе у Бањој Луци;
8
 

2. Албрехт Десанка, наставница Грађанске школе у Сокобањи, отпуштена из 

Грађанске школе у Дрвару, срез Босанскограховски; 

3. Андријевић В. Мирјана, учитељица НШ у Меленцима, срез Новобечејски, 

отпуштена из НШ у Гуњевцима, срез Босанскодубички; 

4. Антонијевић М. Божидар, срески школски надзорник среза Копаоничког са 

седиштем у Александровцу, отпуштен из Среског школског надзорништва 

у Босанској Градишци; 

5. Арежина Љ. Милена, учитељица НШ у Грабовцу, срез Посавски, отпуш-

тена из НШ у Босанском Грахову; 

6. Арсенијевић С. Петар, учитељ НШ у Овсишту, срез Опленачки, отпуштен 

из НШ у Бојни, срез Цазински; 

7. Банић Иван, професор Осме мушке реалне гимназије у Београду, отпуштен 

из Реалне гимназије у Бихаћу; 

8. Бастаја Р. Марија, учитељица на расположењу, отпуштена из НШ у 

Босанском Новом; 

9. Бијелић Богосав, професор Треће реалне гимназије у Београду, отпуштен 

из Прве мушке реалне гимназије у Бањој Луци; 

10. Бојанић С. Мирјана, учитељица НШ у Усју, срез Голубачки, отпуштена из 

НШ у Лотинама, срез Дворски; 

11. Бојовић С. Ленка, учитељица НШ у Селевцу, срез Јасенички, отпуштена из 

НШ у Сочковцу, срез Грачанички; 

12. Борковић О. Даринка, учитељица НШ у Горњем Милановцу, отпуштена из 

НШ у Санском Мосту; 

13. Бошковић М. Радивоје, учитељ НШ у Гучи, срез Драгачевски, отпуштен из 

НШ у Јајцу; 

                                                 
6
 АС, Г–3, V–4–86–42 

7
 АС, Г–3, III–25154/41, III–26549/41, III–27097/41, III–26675/41, III–31910/41, III–32378/41 

8
 У даљњем тексту уместо "Народна школа" стајаће скраћено "НШ". 
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14. Вајић М. Душанка, учитељица НШ у Гучи, срез Драгачевски, отпуштена из 

НШ у Тарбуку, срез Маглајски; 

15. Видовић Ј. Родољуб, учитељ НШ у Добричу, срез Поцерски, отпуштен из 

НШ у Чардачанима, срез Бањалучки; 

16. Витомировић Ж. Живан, учитељ НШ у Богатићу, срез Мачвански, 

отпуштен из НШ у Котор Варошу; 

17. Војисављевић М. Радомир, учитељ НШ у Ваљеву, отпуштен из НШ у 

Разбоју, срез Босанскоградишки; 

18. Врањешевић Бранислав, професор Реалне гимназије у Прокупљу, 

отпуштен из Мушке реалне гимназије у Бањој Луци; 

19. Врањешевић Б. Видосава, учитељица НШ у Бањи, срез Орашки, отпуштена 

из НШ у Крупи на Врбасу, срез Бањалучки; 

20. Врањешевић И. Јелена, учитељица НШ у Глушцима, срез Мачвански, 

отпуштена из НШ у Грмушанима, срез Дворски; 

21. Вујадиновић И. Гаврило, учитељ НШ у Свилајнцу, срез Ресавски, 

отпуштен из НШ у Бањој Луци; 

22. Вујачић Н. Јованка, учитељица у Брежану, срез Пожаревачки, отпуштена 

из НШ у Ракелићу, срез Приједорски; 

23. Вујић Нада, професор Реалне гимназије у Београду, отпуштена из Реалне 

гимназије у Босанској Градишци; 

24. Вујновић Д. Маша, учитељица НШ у Томиславцу, срез Моравски, 

отпуштена из НШ у Босанској Градишци; 

25. Вујовић Ђ. Радојка, учитељица НШ у Милошевцу, срез Орашки, 

отпуштена из НШ у Будимлић Јапри, срез Сански Мост; 

26. Вукосавовић В. Ђорђе, учитељ НШ у Шапцу, отпуштен из НШ у 

Рогољима, срез Босанскоградишки; 

27. Вулетић И. Вукосава, учитељица НШ у Великом Поповцу, срез Млавски, 

отпуштена из НШ у Бањој Луци; 

28. Вуруна Р. Симеон, учитељ НШ у Жаркову, срез Врачарски, отпуштен из 

НШ у Бањој Луци; 

29. Гашпаревић М. Бранко, учитељ НШ у Јагодини, срез Белички, отпуштен из 

НШ у Прњавору; 

30. Глигорић М. Цветко, учитељ НШ у Лајковцу, срез Посавски, отпуштен из 

НШ у Добоју; 

31. Голубовић Ђ. Милица, учитељица НШ у Ивањици, срез Моравички, 

отпуштена из НШ у Бањој Луци; 

32. Грбић Добрила, професор Реалне гимназије у Лесковцу, отпуштена из 

Женске реалне гимназије у Бањој Луци; 

33. Грубовић М. Милорад, учитељ НШ у Бакионици, срез Пожешки, отпуштен 

из НШ у Личком Петровом Селу, срез Бихаћки; 

34. Грубовић М. Невенка, учитељица НШ у Бакионици, срез Пожешки, 

отпуштена из НШ у Личком Петровом Селу, срез Бихаћки; 

35. Грубор Ђ. Јово, школски референт при Банској управи у Ужицу, отпуштен 

из Банске управе у Бањој Луци; 

36. Гутаљ М. Богдан, учитељ НШ у Поћути, срез Ваљевски, отпуштен из НШ у 

Ламинцима, срез Босанскоградишки; 
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37. Димитријевић О. Миодраг, учитељ НШ у Куршумлији, срез Косанички, 

отпуштен из НШ у Кључу, срез Кључки; 

38. Дракулић Никола, наставник Грађанске школе у Нишу, отпуштен из 

Грађанске школе у Санском Мосту; 

39. Ђерић Г. Вера, учитељица НШ у Прањанима, срез Таковски, отпуштена из 

НШ у Прњавору; 

40. Ђорђевић Д. Миодраг, учитељ НШ у Љубињу, срез Рамски, отпуштен из 

НШ у Великом Ошјеву, срез Босанскопетровачки; 

41. Ђурић М. Бранко, учитељ НШ у Ореовици, срез Азбуковачки, отпуштен из 

НШ у Босанском Петровцу; 

42. Живковић Мило, учитељ НШ у Дубравици, срез Пожаревачки, отпуштен 

из НШ у Подвидачи, срез Санскомостански; 

43. Загорац Димитрије, наставник Грађанске школе у Крагујевцу, отпуштен из 

Грађанске школе у Бањој Луци; 

44. Зечевић М. Драгољуб, учитељ НШ у Мионици, срез Колубарски, отпуштен 

из НШ у Санском Мосту; 

45. Илачевић М. Неђељка, учитељица НШ у Петровцу, срез Млавски, 

отпуштена из НШ у Босанској Крупи; 

46. Илић Вукосава, наставница Грађанске школе у Ваљеву, отпуштена из 

Грађанске школе у Санском Мосту; 

47. Ињац А. Босиљка, учитељица НШ у Тополовнику, срез Рамски, отпуштена 

из НШ у Бистрици, срез Босанскоградишки; 

48. Јанус Д. Љубица, учитељица НШ у Вошановцу, срез Млавски, отпуштена 

из НШ у Рипчу, срез Бихаћки; 

49. Јевђевић Видосава, наставница Грађанске школе у Младеновцу, отпуштена 

из Грађанске школе у Бањој Луци; 

50. Јовановић Б. Богдана, учитељица НШ у Новом Селу, одељење у Рсовцима, 

срез Трстенички, отпуштена из НШ у Прњавору; 

51. Јовановић Драгиња, учитељица НШ у Ратарима, срез Јасенички, отпуштена 

из НШ у Милошеву Брду, срез Босанскоградишки; 

52. Јовановић А. Загорка, учитељица НШ у Ужицу, отпуштена из НШ у Бањој 

Луци; 

53. Јовановић Ј. Наталија, учитељица НШ у Прову, срез Посавотамнавски, 

отпуштена из НШ у Босанском Новом; 

54. Јокић М. Спасоје, учитељ НШ у Цветуљи, срез Рађевски, отпуштен из НШ 

у Јабланици, срез Босанскоградишки; 

55. Калезић Р. Лука, учитељ НШ у Старом Селу, срез Орашки, отпуштен из 

НШ у Горњем Будаку, срез Кључки; 

56. Калембер Н. Невенка, учитељица НШ у Александровцу, срез Моравски, 

отпуштена из НШ у Шарговцу, срез Бањалучки; 

57. Кантар Илија, учитељ НШ у Бунару, срез Белички, отпуштен из НШ у 

Љубији Руднику, срез Приједорски; 

58. Канцир Виктор, наставник Грађанске школе у Пожеги, отпуштен из 

Грађанске школе у Бањој Луци; 

59. Кецмановић Милица, професор Женске реалне гимназије у Крагујевцу, 

отпуштена из Женске реалне гимназије у Бањој Луци; 
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60. Кнежевић Ђ. Десимир, учитељ НШ у Шетоњама, срез Млавски, отпуштен 

из НШ у Отоци, срез Босанскокрупски; 

61. Ковачевић В. Радојко, учитељ НШ у Годовику, срез Пожешки, отпуштен из 

НШ у Заглавици, срез Босанскограховски; 

62. Којић В. Жарко, учитељ НШ у Стрижилу, срез Белички, отпуштен из НШ у 

Прњавору; 

63. Копривица Д. Јелка, учитељица, стављена на расположење, отпуштена из 

НШ у Бањој Луци; 

64. Копривица Миленко, професор Прве мушке реалне гимназије у Београду, 

отпуштен из Реалне гимназије у Бањој Луци; 

65. Крагуљевић М. Лепосава, учитељица НШ у Орљеву, срез Моравски, 

отпуштена из НШ у Добрљину, срез Босансконовски; 

66. Краљ Анђелија, професор Учитељске школе у Ужицу, отпуштена из Реалне 

гимназије у Бихаћу; 

67. Крнета Т. Бранко, учитељ НШ у Стамници, срез Млавски, отпуштен из 

НШ у Паланчишту, срез Приједорски; 

68. Крнета Т. Љубомир, учитељ НШ у Стамници, срез Млавски, отпуштен из 

НШ у Дубовику, срез Босанскокрупски; 

69. Крстић К. Милисав, учитељ НШ у Параћину, отпуштен из НШ у Санском 

Мосту; 

70. Куновац С. Зора, учитељица НШ у Крупњу, срез Рађевски, отпуштена из 

НШ у Доњем Вакуфу, срез Јајачки; 

71. Лазић Лазар, учитељ НШ у Друговцу, срез Подунавски, отпуштен из НШ у 

Бихаћу; 

72. Лакић С. Душан, учитељ НШ у Сипићу, срез Лепенички, отпуштен из НШ 

у Котор Варошу; 

73. Лукић М. Панта, учитељ НШ у Забрежју, срез Посавски, отпуштен из НШ 

у Перни, срез Босанскокрупски; 

74. Марић П. Велибор, учитељ НШ у Брусници, срез Љубићки, отпуштен из 

НШ у Трнову, срез Мркоњићградски; 

75. Марић Веселка, професор Реалне гимназије у Аранђеловцу, отпуштена из 

Мушке реалне гимназије у Бањој Луци; 

76. Марић С. Раде, учитељ НШ у Великом Поповцу, срез Млавски, отпуштен 

из НШ у Омарској, срез Приједорски; 

77. Марковић Босиљка, професор Реалне гимназије у Неготину, отпуштена из 

Реалне гимназије у Приједору; 

78. Марковић М. Тихомир, учитељ НШ у Баточини, срез Крагујевачки, 

отпуштен из НШ у Српској Јасеници, срез Босанскокрупски; 

79. Марчетић К. Младен, учитељ НШ у Мишару, срез Поцерски, отпуштен из 

НШ у Слатини, срез Бањалучки; 

80. Матавуљ Ђ. Бранко, учитељ НШ у Дренчи, срез Жупски, отпуштен из НШ 

у Гомјеници, срез Бањалучки; 

81. Матаруга М. Цвијета, учитељица НШ у Каменици, срез Ваљевски, 

отпуштена из НШ у Дрвару, срез Босанскограховски; 

82.  Мацура Мирко, вероучитељ НШ у Аранђеловцу, отпуштен из НШ у Бањој 

Луци; 
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83. Маџарац Н. Бранко, учитељ НШ у Ћуприји. срез Раванички, отпуштен из 

НШ у Бањој Луци; 

84. Мејић О. Десанка, учитељица НШ у Каони, срез Звишки, отпуштена из 

НШ у Бањој Луци; 

85. Миладиновић В. Миленко, учитељ НШ у Церови, срез Рамски, отпуштен 

из НШ у Јаворанима, срез Которварошки; 

86. Миливојевић Д. Савета, учитељица НШ у Ужицу, отпуштена из НШ у 

Бањој Луци; 

87. Миловановић М. Саво, учитељ НШ у Раденковићу, срез Мачвански, 

отпуштен из НШ у Доњој Долини, срез Босанскоградишки; 

88. Митић С. Божидар, учитељ НШ у Стубу, срез Ваљевски, отпуштен из НШ 

у Мркоњић Граду; 

89. Митић М. Љубомир, учитељ НШ у Валевцу, срез Заглавски, отпуштен из 

НШ у Српској Моравици, срез Прњаворски; 

90. Михаиловић В. Боривоје, учитељ НШ у Блажеву, одељење у Ђерекару, 

срез Копаонички, отпуштен из НШ у Томини, срез Сански Мост; 

91. Мумало С. Мирјана, учитељица НШ у Драгобраћи, срез Гружански, 

отпуштена из НШ у Доњој Драгоштици, срез Приједорски; 

92. Никетић К. Гојко, учитељ НШ у Вукосавцима, срез Орашачки, отпуштен 

из НШ у Српцу, срез Прњаворски; 

93. Николић Божидар, професор Реалне гимназије у Пожаревцу, отпуштен из 

Мушке реалне гимназије у Бањој Луци; 

94. Николић П. Војислав, учитељ НШ у Горњој Горијевници, срез Љубићки, 

отпуштен из НШ у Добоју; 

95. Николић Н. Лепосава, учитељица НШ у Чачку, отпуштена из НШ у 

Теслићу; 

96. Обрадовиоћ И. Живојин, учитељ НШ у Оснићу, срез Бољевачки, отпуштен 

из НШ у Добром Селу, срез Босанскокрупски; 

97. Опачић М. Стојанка, учитељица НШ у Мелници, срез Млавски, отпуштена 

из НШ у Ракелићима, срез Приједорски; 

98. Павловић М. Станија, учитељица НШ у Брезици, срез Таковски, отпуштена 

из НШ у Бањој Луци; 

99. Панасенко Н. Елеонора, учитељица НШ у Рибарима, срез Мачвански, 

отпуштена из НШ у Ресановцима, срез Босанскограховски; 

100. Перић Р. Милош, учитељ НШ у Ћуприји, отпуштен из НШ у Приједору; 

101. Петровић В. Добрила, учитељица НШ у Дулену, срез Левачки, отпуштена 

из НШ у Будимлић Јапри, срез Сански Мост; 

102. Петровић О. Милан, учитељ НШ у Месарцима, срез Посавотамнавски; 

103. Петровић Б. Радмила, учитељица НШ у Чајетини, отпуштена из НШ у 

Бањој Луци; 

104. Пиндовић П. Божидар, учитељ НШ у Богатићу, срез Мачвански, отпуштен 

из НШ у Вучјаку, срез Прњаворски; 

105. Половина Д. Мара, учитељица НШ у Кнежевцу, срез Врачарски, 

отпуштена из НШ у Шибовској, срез Прњаворски; 

106. Попадић Богољуб, школски референт при Банској управи у Смедереву, 

отпуштен из Банске управе у Бањој Луци; 
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107. Попадић Б. Јелисавета, учитељица НШ у Шетоњама, срез Млавски, 

отпуштена из НШ у Притоци, срез Бихаћки; 

108. Поповић П. Босиљка, учитељица НШ у Ковачеву, одељење у Границама, 

срез Младеновачки, отпуштена из НШ у Бочуну, срез Бањалучки; 

109. Поповић М. Десанка, учитељица НШ у Попучки, срез Ваљевски, 

отпуштена из НШ у Босанској Градишки; 

110. Поповић А. Светислав, учитељ у Доњој Љубовији, срез Азбуковачки, 

отпуштен из НШ у Доњем Водичеву, срез Босансконовски; 

111. Праштало Ђ. Лазар, учитељ НШ у Влајковцима, срез Копаонички, 

отпуштен из НШ у Шибовској, срез Прњаворски; 

112. Прибићевић Д. Милан, учитељ НШ у Радобуђи, срез Ариљски, отпуштен 

из НШ у Босанском Новом; 

113. Пудар С. Маријана, учитељица НШ у Жаркову, срез Врачарски, отпуштена 

из НШ у Сухачи, срез Санскомостански; 

114. Радовановић В. Војислав, учитељ НШ у Радобуђи, срез Ариљски, 

отпуштен из НШ у Пониру, срез Бањалучки; 

115. Радовановић В. Ненад, професор Реалне гимназије у Ужицу, отпуштен из 

Реалне гимназије у Бањој Луци; 

116. Радовановић Р. Петар, учитељ НШ у Крвавцима, срез Ужички, отпуштен 

из НШ у Пркосима, срез Босанскопетровачки; 

117. Радовић  Д. Димитрије,  учитељ НШ у Чајетини, срез Златиборски, 

отпуштен из НШ у Бужиму, срез Босанскокрупски; 

118. Радојевић П. Олга, учитељица НШ у Влашком Долу, срез Јасенички, 

отпуштена из НШ у Приједору; 

119. Радоман П. Вељко, срески школски надзорник среза Посавотамнавског са 

седиштем у Владимирцима, отпуштен из Среског школског надзорништва 

у Босанском Новом; 

120. Радосављевић А. Градимир, учитељ НШ у Маскару, срез Темнићки, 

отпуштен из НШ у Прњавору; 

121. Радотић П. Стеван, учитељ НШ у Кумодражу, срез Врачарски, отпуштен из 

НШ у Босанској Градишци; 

122. Раичевић Ика, наставница Грађанске школе у Трстенику, отпуштена из 

Грађанске школе у Босанском Новом; 

123. Раичевић Ј. Петар, срески школски надзорник среза Трстеничког са 

седиштем у Трстенику, отпуштен из Среског школског надзорништва у 

Босанском Новом; 

124. Рајчевић П. Ангелина, учитељица НШ у Побрђу, срез Пожаревачки, 

отпуштена из НШ у Босанском Новом; 

125. Рајчић Богдан, професор Прве реалне гимназије у Ваљеву, отпуштен из 

Реалне гимназије у Бањој Луци; 

126. Рајчић Љубица, наставница Грађанске школе у Ваљеву, отпуштена из 

Грађанске школе у Бањој Луци; 

127. Ракић П. Анђела, учитељица НШ у Добри, срез Голубачки, отпуштена из 

НШ у Прњавору; 

128. Самарџић И. Глигорије, учитељ НШ у Аранђеловцу, срез Орашачки, 

отпуштен из НШ у Босанском Грахову; 
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129. Семиз С. Божидар, учитељ НШ у Тијању, срез Драгачевски, отпуштен из 

НШ у Босанском Петровцу; 

130. Симић М. Даринка, учитељица НШ у Растишту, срез Рачански, отпуштена 

из НШ у Клокотници, срез Добојски; 

131. Симић Д. Стана, учитељица НШ у Михајловцу, срез Подунавски, 

отпуштена из НШ у Великој Добрњи, срез Грачанички; 

132. Сировина В. Јагода, учитељица НШ у Чумићу, срез Крагујевачки, 

отпуштена из НШ у Великој Буковици, срез Добојски; 

133. Слијепчевић Илија, учитељ НШ у Дражевцу, срез Посавски, отпуштен из 

НШ у Горњим Кијевцима, срез Босанскоградишки; 

134. Смиљанић Ж. Љубица, учитељица НШ у Ратковићу, срез Левачки, 

отпуштена из НШ у Соколову, срез Кључки; 

135. Смољановић Б. Богданка, учитељица НШ у Прањанима, срез Таковски, 

отпуштена из НШ у Босанском Новом; 

136. Срдић Н. Сима, учитељ НШ у Маковишту, срез Црногорски, отпуштен из 

НШ у Гата Рујници, срез Цазински; 

137. Станаревић М. Мирко, учитељ НШ у Јакљу, срез Рачански, отпуштен из 

НШ у Притоци, срез Бихаћки; 

138. Станић Н. Влајко, секретар НШ у Младеновцу, отпуштен из НШ у 

Приједору; 

139. Станишић П. Мирјана, учитељица НШ у Топоници, срез Пожаревачки, 

отпуштена из НШ у Јутрогошти, срез Приједорски; 

140. Станковић И. Вера, учитељица НШ у Великом Лаолу, срез Млавски, 

отпуштена из НШ у Осретку, срез Цазински; 

141. Станковић Р. Константин, учитељ НШ у Доњој Ливадици, срез Моравски, 

отпуштена из НШ у Бихаћу; 

142. Станојчић П. Лазар, учитељ НШ у Ваљевској Каменици, срез Подгорски, 

отпуштен из НШ у Тук Бобији, срез Сански Мост; 

143. Стефановић Н. Властанка, учитељица НШ у Ноћају, срез Мачвански, 

отпуштена из НШ у Папажанима, срез Прњаворски; 

144. Стијачић Ђ. Даринка, учитељица НШ у Бегаљици, срез Грочански, 

отпуштена из НШ у Романовцима, срез Босанскоградишки; 

145. Стојановић Д. Јелисавета, учитељица НШ у Ужицу, отпуштена из НШ у 

Бањој Луци; 

146. Стојановић Т. Коста, учитељ НШ у Љубовији, срез Азбуковачки, отпуштен 

из НШ у Босанској Вођеници, срез Босанскопетровачки; 

147. Стојановић А. Стојан, учитељ НШ у Рановцу, срез Млавски, отпуштен из 

НШ у Босанској Крупи; 

148. Стојковић С. Милорад, учитељ НШ у Бресници, срез Љубићки, отпуштен 

из НШ у Великој Илови, срез Прњаворски; 

149. Тасић Р. Зорка, учитељица НШ у Ужицу, отпуштена из НШ у Какмужу, 

срез Грачанички; 

150. Теодоровић Јованка, учитељица НШ у Великом Селу, срез Пожаревачки, 

отпуштена из НШ у Хоргору, срез Бихаћки; 

151. Терзић Р. Владимир, учитељ у селу Лесковац, срез Посавски, отпуштен из 

НШ у Љубији, срез Приједорски; 
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152. Тодић М. Спасоје, учитељ НШ у Бегаљици, срез Грочански, отпуштен из 

НШ у Бољанићу, срез Грачанички; 

153. Томић Јованка, наставница Грађанске школе у Пожеги, отпуштена из 

Грађанске школе у Добоју; 

154. Томић Д. Мирослава, учитељица НШ у Београду, отпуштена из НШ у 

Бањој Луци; 

155. Топић М. Осман, учитељ НШ у Брусу, срез Копаонички, отпуштен из НШ 

у Босанској Крупи; 

156. Ћебеџић-Бабић Нада, учитељица НШ у Сибници, срез Космајски, отпуш-

тена из НШ у Оштрој Луци, срез Сански Мост; 

157. Ћивша Милорад, учитељ НШ у Влашкој, срез Младеновачки, отпуштен из 

НШ у Лакташима, срез Бањалучки; 

158. Ћирић Милан, учитељ НШ у Пударцима, срез Грочански, отпуштен из НШ 

у Приједору; 

159. Угреновић Ј. Јока, учитељица НШ у Куманици, срез Моравички, 

отпуштена из НШ у Горњој Гати, срез Бихаћки; 

160. Ухлик Раде, професор Прве реалне гимназије у Нишу, отпуштен из Реалне 

гимназије у Приједору; 

161. Хробат Д. Мирослава, учитељица НШ у Поскурицама, срез Гружански, 

отпуштена из НШ у Дољанима, срез Бихаћки; 

162. Цветковић Љ. Добривоје, учитељ НШ у Шувајићу, срез Голубачки, 

отпуштен из НШ у Шаканлијама, срез Дворски; 

163. Чекић М. Љубица, учитељица НШ у Берару, срез Новобечејски, отпуштена 

из НШ у Жуљевици, срез Босансконовски; 

164. Чича Ратиборка, учитељица НШ у Бабушинцу, срез Пожаревачки, 

отпуштена из НШ у Трг Раштели, срез Цазински; 

165. Човичковић-Марковић Наталија, професор Реалне гимназије у Јагодини, 

отпуштена из Мушке реалне гимназије у Бањој Луци; 

166. Чучковић В. Бранко, учитељ у Братинцу, срез Пожаревачки, отпуштен из 

НШ у Глиници, срез Цазински; 

167. Шарац Ђ. Константин, учитељ НШ у Јарковцу, срез Ковачички, отпуштен 

из НШ у Бравском, срез Кључки; 

168. Шарац К. Маргита, учитељица НШ у Јарковцу, срез Ковачички, отпуштена 

из НШ у Бравском, срез Кључки; 

169. Шарић М. Јулија, учитељица НШ у Ариљу, отпуштена из НШ у Босанској 

Градишци.  

 

 

Boro Marjanac 

 

Teachers of the Vrbaska banovina in the Exile in Serbia 1941-1944 

 

Summary 

 

Among refugees in Serbia during the German occupation of 1941-1944 there were 

several thousands of teachers from all occupied territories of divided Yugoslavia. Almost all 

of them got jobs, but they had to be loyal to the occupying and collaboration authorities. 
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Several hundred of teachers, professors and other educational staff fled from the Vrbaska 

banovina. Almost all got jobs. They were deployed throughout all Nedic Serbia. 169 names 

of them are in this paper. 
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Одсјек за историју 

 

 

ПРИЛОЗИ БОГУМИЛА ХРАБАКА 

У БАЊАЛУЧКОМ "ИСТОРИЈСКОМ ЗБОРНИКУ" 
 

 

Апстракт: Изузетник и од почетка свог научног посланства Клијин изабраник 

и особник, Богумил Храбак се са лакоћом кретао кроз разнолике тематске области 

историјске науке. Његово интересовање, ни временски ни тематски, није омеђено и 

обухвата широк повеснички распон – од средњовековног османског феудализма до 

дубоког капитализма. У овом раду ће бити више речи о његовим прилозима и 

расправама објављеним у бањалучком "Историјском зборнику". 

 

Abstract: Being an exception and since the beginning of his scientific mission Clio’s 

chosen man, Bogumil Hrabak moved easily through different thematic areas of historic sci-

ence. His interest is not limited considering both, time and themes, and it includes wide his-

toric range - from medieval Ottoman feudalism to deep capitalism. This paper will be more 

focused on his supplements and discussions published in Banja Luka’s "Historical 

collection". 

 

Кључне речи: Богумил Храбак, Историјски зборник, Бањалука.  

 

 

Упоредним ишчитавањем архивских списа на више европских језика, Богумил 

Храбак је схватио да је трагање за истином неопходност и обавеза, да је само велики 

историчар, ма у ком добу живео, сведок историје. Чини нам се да је Храбак један од 

оних који су разумели Цицеронову максиму: "Историја је сведок времена, светлост 

истине, живот успомене, весник давнине". Будући да је Храбак био велики 

делотворник и значајан приносник историографији, а уз то човек многих знања, веома 

истанчаног чула да осети било повесничке збиље, није било никакво изненађење да 

професор, ма где се појавио неки историјски часопис, већ од првог броја буде његов 

сарадник. Тако је било и са "Зборником за историју" – гласилом које је покренуо 

новоосновани Институт за историју у Бањалуци, 1980. године. 

Захваљујући сталном одржавању веза са својим студентима, потоњим ко-

легама, међу које спада и потписник овог краткописа – тек запослен у Институту за 

историју у Бањалуци – велики професор је од појаве часописа, без претеривања се 

може рећи, био његов најбољи сарадник. 

Када високи угледници у области научних знања говоре о нечијем великом 

делу и његовом творитељу, то није пука пригодница и формални исказ, него 

указивање на пут којим само ретки и највећи иду, дакле – узор, угледница. За њега 

важе речи академика Николе Радојчића, изговорене у част Димитрија  Мите Костића, 

историчара, веома уважене личности у научном свету свог времена: "Његова критичка 

обрада извора, објективно и једноставно излагање чињеница заснованих само на 
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провереним изворима, осигуравају његовим научним испитивањима трајну вредност у 

нашој историографији". 

Професор Храбак је из године у годину, све време док је часопис излазио, 

редовно богатио наш годишњак својим бриљантним прилозима. Његови текстови 

објављивани су следећим редом: 

Привреда Бањалуке и шире околине до рата 1683–1699., "Историјски зборник", 

1, 1980, стр. 85, 125; 

Кужне редње у Босни и Херцеговини 1463–1699., "Историјски зборник", 2, 

Бањалука, 1982, стр. 7–36; 

Западна Босна у збивањима Кандијског и Морејског рата, "Историјски 

зборник", 3, Бањалука, 1982, стр. 7–36; 

Глета из Босне у XIV и XV веку, "Историјски зборник", 5, Бањалука, 1984, стр. 

182–202; 

Предавање Босанаца из аустроугарске војске на источном ратишту 1914–

1917., "Историјски зборник", 6, Бањалука, 1985, стр. 69–97; 

Скупљање Југословена добровољаца у Северној Америци 1914–1916., 

"Историјски зборник“, 7, Бањалука, 1986, стр. 155–194. 

Већ у првом броју "Историјског зборника" Храбак се текстом "Привреда 

Бањалуке и шире околине до рата 1683–1699." показао као марљив и свестран 

делатник, веродостојан и непристрасан, какав је био од почетка своје научноистра-

живачке и професорске мисије, дарујући часопису дубоко проучену грађу и ваљану 

повесничку причу из бањалучке прошлости. 

Опредељујући се за тематику из локалне историје Храбак је јасно нагласио: 

"Као што је познато, локална историја је на адекватан начин заступљена привредном и 

културном тематиком. Те две гранске области боље одговарају и данашњем времену с 

наглашеном демократском оријентацијом, јер пишу о малом човеку из масе". У једном 

каснијем научном разматрању исте проблематике претходну мисао је допунио: 

"Привредна, социјална, демографска, здравствена и културна грана научне 

историографије најбоље се сједињују и прожимају обрадом локалне прошлости". 

Прилози Богумила Храбака у нашем часопису, као и свагда кад је у питању 

његов знанствени рад, уносе у науку низ значајно нових података, раније слабо или 

никако проучаваних и зато у јавности непознатих, понајвише због недовољног 

занимања оних који истражујући повесницу минулих времена нису били посебно 

заинтересовани за поједина раздобља из прошлости и њихову проблематику, тј. 

тематику коју нуди историјској науци. Додуше, дуг је и многозахтеван временски 

распон обрађен у његовим дужим и краћим студијским расправама о Босни и 

Херцеговини: од Твртка Котроманића до бана Светислава Тисе Милосављевића (око 

пет стотина лета). Огромно је бреме историје наваљено за то време на плећа нашег 

народа, толико многолико и немерљиво да не би стало у композицију воза од Земље 

до Месеца. Зато о сједињењима различитих грана научне историографије Храбак 

каже: "Само на ужем географском и историјском простору, та сједињења имају 

изгледа да буду истраживачке, научне делатности, јер су велики географско-

историјски погледи обично производ компилације, с обзиром на то да појединац није у 

стању да све аспекте прошлих збивања подједнако истраживачки испита". Ценећи 

Храбакову уздржаност и скромност пред узвишеним циљевима науке, ипак са 

дивљењем тврдимо да је урадио више него цело једно удружење историчара. 
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Храбакова студијска истраживања објављена у "Историјском зборнику" само 

су део истраживачког рада из босанскохерцеговачке прошлости објављеног у 

трокњижју "Из старије прошлости Босне и Херцеговине" (Архивар, Београд, 2003–

2004). Али и радови у нашем зборнику, иако их је свега шест, у малом осликавају 

готово сва његова научна интересовања о Босни, која се крећу од средњег века до 

стварања заједничке државе Јужних Словена. Најстарији период је обрађен у студији 

"Глета из Босне у XIV и XV веку", следи нешто млађе време са приказом старе 

Бањалуке и њене околине, затим "Кужне редње", па "Кандијски и Морејски рат", када 

почиње посртање турске силе. У обрађивању материјала из новије историје –  

"Предавање Босанаца..." и "Скупљање Југословена добровољаца..." – Храбак уочава да 

се, не на чврстим темељима, ствара једна нова држава, састављена од несложника и 

међусобних нетрпељиваца. 

Храбакови радови у "Историјском зборнику" су тематски испреплетени. С 

великом љубављу из дубине векова извлачи податке, каткад сирове као у каквом 

натуралистичком роману: "Заробљеници су држани у бедним условима: боравили су у 

шталама с коњима, спавали на слами, покривали се подераним покровцима, били пуни 

вашки и боловали од маларије". Исто тако уверљиво образлаже развојни пут урбаних 

средина, пристизање сеоског становништва у градове, успон занатства и трговине, 

извоз житарица и стоке у приморске крајеве, страдање становништва од непогода и 

тираније силника; пише о куги, војскама и војевањима, упадима ускока који потресају 

царевине, рударству и рудном богатству, мукотрпном излажењу нашег народа из 

зарђалих механизама Турске, Аустрије и Млетачке републике. 

У венац Храбакових тема уплетена је својим значајем и лепотом и Бањалука, 

међу осталим градовима у Босни. У више наврата је истицао углед Бањалуке као 

житоносног, сточарског и рударско-производног чиниоца и граничног средишта, где 

су се у ливници топова справљали оружје и ђулад. 

Пупчаном врпцом везана за село, своје хлебородно подручје, Бањалука је дуго 

обитавала између руралног и урбаног и била више село него град. "Урбана компонента 

је, у најстарије време, доста заостајала у вароши на Врбасу", пише професор. Посебну 

пажњу Бањалуци посветио је у двема студијама: "Привреда Бањалуке..." ("Историјски 

зборник", 1, 1980) и "Довоз хране, наоружања и стоке из Бањалуке или преко ње у 

северну Далмацију од XVI до XVII века" ("Историјски гласник", 1–2, Београд, 1994). 

Као и кад истражује живот градских средина Сарајева, Мостара, Фоче и других 

насеља, тако Храбака занима и својственост културног, социјалног и организованог 

живота старе Бањалуке. Тај брижљиво изучени историјат града на Врбасу Храбак је 

сплео у шест целина: општи урбани развитак, занати и еснафи, ливница топова и 

ђулади, сметње у трговинском промету, бањалучки трговци муслимани, католици и 

Јевреји. У тим зналачки компонованим поглављима осећамо било живота давно 

прошле Бањалуке и њен успон – градораст од времена "кад је Бањалука представљала 

седиште босанског Санџака". Тако, као у каквом живототворном филму из "продужене 

негдашње стварности", видимо градњу мостова и ханова; пред нашим очима се от-

варају тргови за продају пољопривредних и сточарских производа; у веку шеснаестом 

и даље расте град и шири се, ничу дућани и пословне просторије, заснивају се махале 

и занатски центри са пекарама, ашчиницама, бозаџиницама, бакалницама, свећарни-

цама, бријачницама и калајџијским радионицама; придолази сеоско хришћанско 

становништво и ту се уставља, поградовљује се и прихвата нов начин живљења: од 
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косача, орача, сеоских воденичара, дрводеља, пастира и других постају бозаџије, 

пекари, бријачи, калајџије, ашчиничари, пушкари, самарџије, седлари, обућари. 

Храбак на основу проверених извора темељито осветљава трговинске путеве 

Бањалуке и сталност њене трговинске веза са Приморјем, јер ни Кандијски рат "није у 

потпуности уништио све пословне спреге између далматинских градова и босанских 

вароши". И мада су ускоци силовито упадали у Крајину, штавише и у Бањалуку за 

време годишњих вашара, то није сасвим спречавало извоз робе и трговински промет. 

Једино су куге биле страшније од војски и ратова. 

Говорећи о разноликим сметњама и пошастима што су падале на плећа народа 

сеоског и градског (више сеоског), Храбак у "Кужним редњама" из другог угла 

сагледава привредне, друштвене и друге области живота. "Заразе у прошлости су 

представљале велику несрећу, важне појаве у животу најширих народних слојева, које 

су понекад мењале не само егзистенцију целих породица, него и неких насеља, 

изазивајући пресељавање живља са успостављањем нових друштвено-политичких 

услова живота." "Куга је", закључује он, "више света утаманила него сви дотадашњи 

међудржавни и феудални ратови", тврдећи да "размере таквих несрећа човек 

данашњице једва да може схватити". 

"Историчари општег типа", каже он, "и даље каскају за акцидентима политичке 

прошлости, не показујући спремност да истражују често праве катаклизме погођених 

области". Професор Храбак се није зауставио на тим речима, записаним у текстовима 

о Фочи и Мостару, већ и у другим, објављеним у "Историјском зборнику", указује на 

пропусте историјске науке, истичући да "та истраживања нису била уједначено 

распоређена за све наше земље и све периоде, тако да су Босна и Херцеговина остале и 

даље доста запостављене". Показујући изузетну одговорност према истраживачком 

материјалу, у том случају према страдалном народу, професор замера онима који се 

баве тим питањима да раде "на парче", или само на основу извесне документације. 

После тог упозорења следи најоштрија примедба: "Код историчара поменута тематика 

има још маргинални карактер, а медицински стручњаци по правилу немају потребну 

истраживачку оспособљеност да се сами могу бавити испитивањем архивалија 

старијег времена". 

У Храбаковом поимању историје и његовом трагању за сведочанствима 

прошлости – а то је јасно из сваке његове речи, било да говори о односу урбаног и 

руралног у градовима и њиховом окружењу, о занатству и трговини, извозу жита или 

оловне глете у приморске градове, о ратовима, продорима ускока у Крајину, предаји 

Босанаца из аустроугарске војске на Источном ратишту, скупљању Југословена 

добровољаца, или о свим повесним околностима где страда преварен и заборављен 

мали човек – нема ничег што је споредно и мање важно: његово казивање понекад 

делује као извештај са лица места – толико је стварносно и готово ововремено. 

Сваки нови прилог Богумила Храбака у "Историјском зборнику", као уосталом 

и у свим научним публикацијама које је удостојио и обрадовао својим текстовима, 

потврђује да је у историографским истраживањима неуморник и плодоносник. Његове 

студије о Босни (и не само њој), њеном животу и преживљавању, робовањима и 

слободоумљима, успонима и суновратима, речју, о свему ономе чега се његова 

научничка рука дотакла и оштро око допустило да то оде у свет пред његове колеге и 

студенте, баца нову светлост на тешка и бурна времена земље Босне и неизвесну 

судбину њених становника. 
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Храбакова мисао нема недоумица у исказу, нема сувишних објашњења, 

вербалних обилазница и замагљених израза; његова реченица је као стуб држач – 

стамена и непомерљива. 

Својим знанственим радњама из броја у број "Историјског зборника" допуњава 

причу о сталним опасностима по свет Босне и Херцеговине, а те се опасности не 

исцрпљују кажом о "кужним редњама", елементарним непогодама и ратовима што 

ометају нормалан живот народа, успоравају привредни раст и угрожавају мир у селима и 

градовима, већ и тиме што су се велике силе отимале о њене просторе, међусобно 

гложиле, следећи искључиво себичне империјалне интересе. Кандијски и Морејски рат, 

без обзира на осионост и надменост велесилних, "битно су потресали владавину Османаца 

у западном делу Балканског полуострва". 

"За време тих војни, наш народ, нарочито покретни власи, сасвим су се видно 

почели одвајати од својих турских господара и прилазити хришћанским државама... 

Почетком септембра 1645., док су се хришћански верници у бањалучким црквама молили 

Богу, месни муслимани су их напали и окривили их што се моле за победу хришћанског 

оружја, па су им рушили цркве". 

Храбак каже да се из збивања у та два рата најбоље могло видети "колико је 

посустало Турско царство за свега 15 година и то у једној изразито војно уређеној 

покрајини каква је била Босна. У тој разлици стања налазе се и последице Кандијског 

рата на нашем тлу". 

Како нам није намера да парафразирамо, већ, колико можемо, да тумачимо, чини 

нам се да Храбак нарочито преиспитује односе међу дејственицима историјске збиље, 

крстећи их наизглед једноставном синтагмом "разлика стања", што нас подсећа на тезу и 

антитезу из филозофије дијалектичког материјализма, заснованим на Хегеловом учењу. 

Било би, разуме се, сувише упрошћено само по тој шеми ишчитавати Богумила Храбака и 

његов приступ научним сазнањима свести на догмате и слепо епигонство нечијих учења. 

Јер, његов став и његова промишљања о историји извиру из материјала који узиђује у 

грађевину научне истине. Из Храбакове "разлике стања" происходи једна нова стварност, 

као у случају Бањалуке која се развила на урбаној и руралној компоненти, или богатом 

селу и рудним налазиштима. "Један од основних закључака истраживања је управо та 

констатација." Или: "...несуђене савезнице (Венеција и Аустрија) ипак нису биле кадре да 

протерају турску власт, не само из Бањалуке, него ни из Ливна... Покорна раја била је 

самопоуздана, па је сматрала да би с најмањом помоћи могла сама да отера Османлије. 

Међутим, интереси тадашњих великих сила нису били у складу са тим, па је тако 

продужено робовање". 

Следећи Храбакову мисао о супротностима која, као што смо нагласили, ни-

како не значи упрошћену слику временске датости, запажамо ипак, да он говори о 

извесној нужности несрећа које најчешће погађају сиромашан и беспомоћан свет: "Чак 

су се и чуме понашале 'класно': страдала је увек најпре градска сиротиња и сељаци уз 

градове, а само су јаросније чуме ударале и на господу." Како градови и покрајине нису 

могли без трговине и путева којима су јездиле војске, милели каравани и поворке 

ходочасника ишле у источњачка светилишта, тако нису могли ни да избегну тако 

преношене налете насиља и болештина. Али, никакве пошасти, катаклизме и помори нису 

могле човека привести "к познанију права". И, што је најлепше и најчудесније, Храбака 

нигде ни једном речју не проповеда ни о добру ни о злу. Он "само" нуди чињенице о нама 

који смо били, који јесмо и који ћемо бити, ако нас буде. А библијска премудрост нас учи: 

"Што је било то ће бити, што се чинило то ће се чинити и нема ништа ново под сунцем". 
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Једна од тема Храбаковог истраживања која се провлачи кроз многе његове 

научне подухвате, објављиване у "Историјском зборнику" и другде, је рударство као 

важна грана босанске привреде. У раду "Глета из Босне" каже: "Један од задатака 

историографског рада о Босни мора бити и обрада босанског рударства које је давало 

печат целокупној привреди феудалног периода Босне". 

Храбак покушава да расветли нека још недовољно позната питања из области 

рударске производње у Босни, пре свега – азурита и глете. У једном од раних радова 

налази да се један минерал у справљању боја за осликавање фресака производио у Босни 

(у изворима има више имена: азур, цитрамарин, црвац), а мешавином са другим 

материјалима добија се фина азурна (небоплава) боја за осликавање одеће на фрескама, у 

првом реду Богородичиног огртача. Храбак наводи податак, објављен у збирци професора 

Јорја Тадића (Грађа о сликарској школи у Дубровнику), да су се 17. септембра 1479. 

двојица Дубровчана обавезала "да ће у изрезаном дрвету направити и насликати велику 

олтарску палу за цркву светог Сеферина у граду Сан Северу у Маркама... Сликање фигура 

извршиће финим азуром из Босне, златом и другим финим бојама. Штавише, закључује да 

се, по свој прилици 1479, у самој Босни справљао фини азур, те као готов производ 

извозио у Дубровник. 

Читајући ову за историјску науку драгоцену студију, сазнајемо да је "велики 

век глете из босанских и косовских рудника настао падом Деспотовине и Босне и 

успостављањем османске власти, кад се Дубровчани, у недовољној могућности да 

извлаче сребро као некад, нису либили да односе и, раније, презрену глету". 

Храбак се у тексту "Предавање Босанаца из аустроугарске војске на источном 

ратишту 1914–1917. године" ("Историјски зборник", 6, Бањалука, 1985, стр. 69–97) још 

једном позабавио својим омиљеним историографским мотивом – судбином малог човека. 

"Стварање заједничке државе југословенских народа током Првог светског рата, мада је 

комплексан процес, још ни данас није довољно осветљен са свих потребних страна. 

Готово је потпуно занемарено питање држања широких народних слојева у тим 

преломним годинама и с тим у вези, понашање Југословена у одорама аустроугарске 

војске на фронтовима и у позадини." 

Малог човека у овом случају прати кроз судбину редова аустроугарске војске, 

понајвише на Источном бојишту, где су се "наши људи у знатном броју предавали 

Русима, па и Румунима и где су, у одеском крају, образовали добровољачке јединице 

које су у Добруџи 1916. пронеле глас српског оружја" као припадници "разних народа, 

традиција и обичаја, од којих су се многи међу собом мрзели, подељени на потлачене 

и господујуће...". Од тог разнородног света посустала Царевина није могла створити 

јединствену војску, нити је држати у покорности, чак ни изузетном дисциплином. "Кад 

је реч о Босанцима", тврди Храбак, "не само резервни официри, него и обични редови 

Срби, показивали су живо национално осећање". (Предавање Босанаца..., стр. 75) 

Предавање Срба из Босне и Херцеговине и других крајева приказао је Храбак и 

у студији "Југословенски заробљеници у Италији и њихово добровољачко питање 

1915–1918. године", у којој говори о држању Југословена у аустријској војсци на 

Италијанском фронту и дезертерству. Каже да су се "Срби из Босне и Херцеговине и 

Војводине предавали одмах чим је Италија ступила у рат на страни сила Антанте 1915. 

и тражили да се преко италијанских власти пребаце на фронт у Србији". 

У још једном научном раду Храбак пише о проблематици наших људи у годинама 

Првог светског рата, а у питању је студија која, као и претходна, помиње Југословене и 

југословенство: "Скупљање Југословена добровољаца у Северној Америци 1914–1916.", а 
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у којој, између осталог, каже: "Добровољачки покрет у САД који је почео спонтано, 

готово одмах по избијању рата, имао је српски карактер, као и за време балканских 

ратова." 

У сакупљању добровољаца Храбак истиче улогу владике Николаја, Михаила 

Пупина, Пере Слијепчевића, Вл. Гаиновића и њихових следбеника. Тврди да је "међу 

Србима, Хрватима и Словенцима у САД (а и на Балкану) постојао осетан јаз у самом 

схватању тадашње југословенске акције..." и да се "није могао уклонити утисак да 

међу јужнословенском браћом преко океана нема, пре свега, искрености, с обзиром да 

је свако вукао, јавно или тајно, на своју страну". Још сликовитију али и суровију 

истину академик Храбак саопштава кад слика разлике у стању свести о заједничкој 

држави Јужнословена – војника и старешина аустроугарске војске: "Ни официри, ни 

војници нису имали идеје о заједничкој домовини, него само о заједничкој држави 

или, тачније, о истом владару; настојали су да буду добре 'занатлије' војног позива, да 

што пре направе добру каријеру, често и женидбену". Аустрија је кумовала у 

појачавању међусобне неподношљивости будућих Југословена и тиме што су војне 

команде оделиле Србе од католика и муслимана у посебне радне батаљоне... "Тек кад 

се јавила нужда да се обезбеди рад ратне кланице, ти су људи раздељени по разним 

пуковима." 

На крају овог кратког осврта на Храбакову сарадњу у "Историјском зборнику" 

истичемо да су његови текстови, и као изводи из огромног научног опуса, ипак 

историја БиХ у малом. Ту је сажето много тога из дуге и тешке повести ове мале 

јужнословенске покрајине. Могло би се рећи – све што је академик Богумил Храбак 

писао и написао о Босни и њеном животу, немирним и мирним летима, бунама и 

ратовима, трговини, извозу и увозу, тешком животу тежака у позадини босанских 

градова, рудама обичним и необичним, пулсирању цивилизација у градовима, 

зависности малих народа од политичке воље "незналачког и равнодушног света", о 

чему год да је још писао и које год да се теме прихватио он не напушта своју веру у 

малог човека из народа као значајног чиниоца босанске и свељудске повеснице – 

великог мукотрпника. Све је, дакле, о народу и његовим настојањима да умакне 

историјским паразитима – отимачима његових добара на тврдој земљи босанској, о 

кратковидим политичарима и политичким вођама, брбљивим патриотама и лажним 

родољупцима, разноврсним идеолошким "усрећитељима" и странкама што свакојаким 

неистинама заглушују здрав разум народа и трују га као негдашње "кужне редње" или, 

можда, још и горе. 

"Године 1919. мислило се да је дошао крај историјским неправдама према селу 

и сељаку, тј. према земљоделству (аграру) и да ће вековно незадовољство делатника 

земље нестати и да нова власт неће то питање решавати као све дотадашње: према 

Прокрустовој постељи својих интереса." 
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Dr Djordje Mikic 

 

Supplements of Bogumil Hrabak to Banja Luka’s “Historical Collection” 

 

Conclusion 

 

Cooperation of the academician Bogumil Hrabak with “Historical Collection” is 

precious both for the Collection and the historical science. What makes his writings Hrabak 

own and incorruptible is solid foundations on the rock of truth, that no evil-time mongers 

cannot destroy. His proofs are irrefutable, facts indisputable, truth merciless. Tireless 

scientific early-riser and zealous worker pondered the material at a time distant epochs, gave 

abundant fruits of knowledge, persuaded many young and curious souls to deal with the 

same science truthfully, according to Zmaj’s slogan: “Where I stopped, you go on!”. 
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ODJEK ZEMLJOTRESA U BANJALUCI 

1969. GODINE U UŽIČKOJ ŠTAMPI 
 

 

Apstrakt: Dana 21. oktobra 2010. godine, kao redovan vid saradnje užičkog arhiva 

sa Arhivom Republike Srpske u Banjaluci, u Užicu je otvorena izložba "Zemljotres u 

Banjaluci 26–27. oktobra 1969. godine". Događaji koji su 1969. pogodili Banjaluku imali su 

svoj odjek u celoj Jugoslaviji. Užička štampa je 1969. godine, iznoseći podatke o tom 

događaju, zabeležila i jedno vreme i naše naravi. Trag o tome deo je zajedničke prošlosti.  

 

Ključne reči: Banjaluka, zemljotres, Titovo Užice, pomoć. 

 

 

Na teritoriju bivše Jugoslavije trusne oblasti bile su: dinarska, šarsko-pindska, 

savska, rodopska i karpatsko-balkanska. Najčešći i najjači zemljotresi događali su se u 

predelima Dinare, donjeg toka Neretve, Boke kotorske, Dubrovnika, Podrinja, Šumadije, 

Metohije, Banjaluke i Skoplja. 

Najveći zemljotresi bili su u Skoplju (1518. i 1963),  Dubrovniku (1667. i 1924),  u 

predelu Resave (1911), Hercegovine (1924), u Šumadiji (1927), Valandovu (1931), Debru 

(1967), Banjaluci (1969), Crnogorskom primorju (1979)  i dr.  

Teritorija Bosne i Hercegovine predstavlja jedan od seizmički najaktivnijih delova 

Balkanskog poluostrva. Najjači zemljotres na području Banjaluke zabeležen je 20. maja 

1888. godine u deset časova i trideset minuta. Bio je jačine 7 stepeni Merkalijeve skale, sa 

magnitudom od 5,2 stepena Rihtera u epicentru. 

U drugoj seriji, tokom 1935. godine, zabeleženo je sedam potresa, prosečnog 

intenziteta od 6 stepeni Merkalijeve skale. Najsnažniji iz ove serije desio se 11. oktobra 

1935, snage 7 stepeni po Merkaliju i magnitude 5 stepeni po Rihteru u epicentru. 

Godina 1969. duboko je urezana u istoriju grada Banjaluke. Banjaluku je 27. oktobra 

pogodio najrazorniji od svih zemljotresa. Počeo je neuobičajeno jakim "prethodnim udarom" 

26. oktobra u 16.36 časova; podrhtavanje se nastavilo i u noći između 26. i 27. oktobra, sve 

do 9.11 časova narednog jutra, kada je za Banjaluku vreme stalo. Banjalučani nikada neće 

zaboraviti razorni udar snage 8,5 stepeni po Merkalijevoj skali, dok je u epicentru bilo 6,6 

stepeni po Rihteru. 

Poginulo je 15 ljudi, 1.117 ih je teže ili lakše povređeno. Materijalna šteta bila je 

ogromna. Potpuno je uništeno 86.000 stanova, a velika oštećenja pretrpeli su školski (266), 

kulturni (146), zdravstveni (133), društveni i objekti javne uprave i administracije (152). 

Privreda je pretrpela značajne gubitke jer je u zemljotresu oštećeno čak 112 privrednih 

objekata. Sva preduzeća su u narednom periodu radila sa značajno smanjenim kapacitetima, 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. V, број 5, 2013 

362 

a neka su potpuno prestala sa proizvodnjom.
1
 Obnova je počela odmah i tako je Banjaluka 

dobila svoj današnji izgled.
2
 

Godine 1969, na vest o zemljotresu, socijalistička Jugoslavija reagovala je 

jedinstveno. Organizovana je pomoć Banjaluci u ljudstvu, novcu i materijalu. Kakve je 

vidove ta pomoć imala u užičkom regionu, zabeležila je i sačuvala užička štampa. Iznećemo 

ovde tekstove koji se odnose na ovu katastrofu. Time ćemo, nadamo se, približiti jedno 

vreme kada su nesreće i radosti bile nam zajedničke. 

Pod naslovom "Naša ljudska solidarnost"
3
 čitamo: Banjaluke, one stare, gotovo da i 

nema. Građen i negovan godinama i vekovima, grad je nestao za nekoliko trenutaka. Lepe 

zgrade, kulturni i istorijski spomenici, ponos Krajine, zbrisani su u naletu stihije, pretvoreni 

u gomilu cigle i maltera, u oblake prašine koji se dižu visoko prema nebu, kao da prkose 

prirodi i poručuju: 'Grad će zalečiti rane, postaće još lepši, još veći, ponositiji. To će vreme 

pokazati, koje ovog oktobra godine 1969. nije bilo naklonjeno gradu na Vrbasu'. 

Počelo je u predvečerje poslednje nedelje meseca oktobra. Iznenadni potres označio 

je početak kraja, sve nade i veselja obavio valom slutnje, zavio ih u crno. 

Zlo nikada ne dolazi samo. Ranjeni grad priroda je dokusurila sledećeg dana. Devet 

časova i jedanaest minuta. Pred izbezumljnim pogledima ljudi, čiji svaki delić tela nagriza 

strah i slutnja, nestaje njihovog lepotana, grada njihovog života. Strah i žalost stežu srce. 

Oči se otvorile i liju kišu da ugase bol i tugu za svojim najdražim. Stanovi, prodavnice, 

kancelarije u delovima idu ulicom, kotrljaju se, dižu prašinu i prete mirnim i nedužnim. 

Svetlost dana prekrila je tama. Iza je ostala pustoš, porušeni grad... 

Bilans je tragičan: hiljadu porušenih domova, tridesetak hiljada ljudi bez krova nad 

glavom, dvadesetak pritisnutih onim što se do juče zvalo Banjaluka.. 

U svakoj nesreći ima i sreće! Banjalučani su, kada je već tako moralo da bude, 

presrećni što je prethodnog dana zemljotres uzdrmao grad i isterao ih na ulice, u parkove. 

Jer, devedeset odsto Banjalučana osvanulo je pod vedrim nebom, bez sna, sa zebnjom da 

ono još gore može da dođe. Bolnica je evakuisana, škole nisu radile, ustanove su opustele. 

Ljudi su upozoreni da čuvaju glavu. A za materijalnu štetu, koja se ne može sagledati, lako 

će. Za nju ćemo se brinuti svi, svi ćemo pomoći gradu da zaceli rane, ublaži bol. 

Naš je narod prepatio mnoge nedaće i nikada nije pao na kolena. Prolazio je kroz 

ratove, preživljavao katastrofe i uvek izlazio kao pobednik, složniji, jači. Zemljotres nam je 

uništio Skoplje, pa crnogorsko primorje. A sada je i na Banjaluci iskalio svoj bes. Ljudi su 

sve to podneli kako samo naš narod ume. 

A naš narod ima široko, plemenito, ljudsko srce. Pomaže čoveku u nevolji. Od prve 

vesti da je Banjaluka u opasnosti, pomoć je stigla iz svih krajeva zemlje. Jer, nedužnom 

stanovništvu treba hrana, odeća, topla obuća i posteljina, treba od nečega da pred nalet 

zime napravi kakav-takav krov nad glavom. 

Saosećali smo sa svima u nevolji. I Banjaluka je deo nas, naša briga. Pomoći ćemo 

joj da što pre postane veća i lepša, da njeni stanovnici što pre zaborave bol i strah 

oktobarske katastrofe. 

                                                 
1
 http://www.banjaluka.rs.ba/front/article/148/ 

2
 Ni nakon zemljotresa iz 1969. godine serija potresa nije prestala. Četvrti ciklus desio se 1981. 

godine, ali nije imao značajnijih posledica. 
3
 M. Zečević, "Vesti", Užice, broj 1.161 od 31.10.1969. godine, str. 1. 
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U tekstu "Pomoć Banjalučanima"
4
, podrobnije smo informisani o učešću grada 

Užica prilikom akcije pružanja pomoći "krajiškoj lepotici", kako ju je nazvao jedan lokalni 

novinar:  

Titovo Užice: u utorak je predsednik Skupštine opštine, Velimir Dogandžić, održao 

sastanak sa predstavnicima svih društveno-političkih i radnih organizacija i ustanova, na 

kome se raspravljalo o pružanju novčane i druge pomoći postradalom stanovništvu 

Banjaluke. Do zaključenja lista, u sredu, neki kolektivi već su doneli odluke o visini pružanja 

pomoći, a oni koji to nisu, učiniće u toku ove sedmice.   

Među prvim radnim organizacijama koje su se odazvale, kolektiv Valjaonice bakra 

'Slobodan Penezić Krcun' dodelio je novčanu pomoć u iznosu od 100.000 novih dinara. 

Opštinski odbor Crvenog krsta, pored pomoći u odeći i obući, dodelio je i novčanu pomoć u 

iznosu od 10.000 novih dinara, dok su po 5.000 uplatile: radna zajednica Osnovne privredne 

komore i Komunalni zavod za socijalno osiguranje. Skupština opštine će na sednici, koja je 

zakazana za 4. novembar, doneti odluku o visini novčane pomoći. 

Pomoć u odeći, obući, hrani i materijalu već su poslale radne organizacije: 

Trgovinsko preduzeće 'Papir' – šatore za 20 ležaja (vrednost 5.000 novih dinara); 

Konfekcija 'Desa Petronijević' – 100 ženskih spavaćica i 100 muških pidžama (oko 6.000 

novih dinnara); Trgovinsko preduzeće 'Terazije' – 30 ćebadi i 20 pari dečjih, zimskih odela; 

Trgovinsko preduzeće 'Gradina' – 75 ćebadi, 80 džempera, 20 pari dečjih odela i 50 muških 

košulja; Trgovinsko preduzeće 'Čigota' – prehambenih proizvoda u konzervama (vrednost 

preko 2.500 novih dinara); Tekstilni zavod 'Cveta Dabić' – platno, peškiri i drugi tekstilni 

proizvodi, (vrednost 5.000 novih dinara); Trgovinsko preduzeće 'Otpad' – 40 jastučnica za 

jastuke, 20 ženskih pantalona, 4 para dečjih trenerki i 3 para dečjih pidžama; Opšta bolnica 

– 50 ćebadi, 50 dečjih dušeka, 50 medicinskih haljina, 50 medicinskih kecelja, 20 pidžama, 

30 lekarskih mantila i 200 pari dečjih čarapa.  

Prva pomoć radnih kolektiva Titovo Užice prevezena je kamionima Saobraćajnog 

preduzeća 'Raketa' u sredu popodne. 

Priboj: Skupština opštine donela odluku o dodeli novčane pomoći u iznosu od 5.000 

novih dinara. 

Radnički savet FAP-a zakazao je sednicu za četvrtak, a u toku ove sedmice i sve 

ostale radne organizacije raspravljaće o konkretnoj pomoći postradalima u Banjaluci.  

Nova Varoš: Skupština opštine dodelila je novčanu pomoć u iznosu od 20.000 novih 

dinara. Formiran je opštinski štab koji će preko radnih organizacija organizovati 

prikupljanje pomoći.  

Kosjerić: Sindikalna podružnica Skupštine opštine i Opštinskog suda su među 

prvima u Kosjeriću održale sastanak i odlučili da, kao prvu pomoć postradalima u 

Banjaluci, daju svoju jednodnevnu zaradu, koja iznosi oko 3.500 novih dinara. 

U sredu uveče održana je proširena sednica Opštinske konferencije Socijalističkog 

saveza na ovu temu, a u toku sedmice održaće se sednice radničkih saveta svih radnih 

kolektiva na području opštine, na kojima će se raspravljati o konkretnoj pomoći Banjaluci. 

Arilje: odmah posle vesti o tragediji u Banjaluci, Štab za civilnu zaštitu od 

elementarnih nepogoda u Arilju, pod predesednišvom inž. Svetislava Petrovića, održao je 

sastanak kome su prisustvovali predstavnici društveno-političkih i radnih organizacija. 

Dogovoreno je da radne organizacije sa područja opštine pruže, kao prvu pomoć, 

postradalom stanovništvu 60.000 novih dinara. U sredu je kamion Zemljoradničke zadruge 

                                                 
4
 "Vesti", broj 1.161 od 31.10.1969. godine, str. 1. 
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odvezao u Banjaluku vagon i po krompira. 'Progres', pogon Građevinskog preduzeća 

'Zlatibor' uputiće građevinski materijal, a 'Kolor' i Industrija trikotaže – toplu odeću. 

Na predlog Opštinskog sindikalnog veća, u svim radnim organizacijama pri-stupilo 

se prikupljanju novčane pomoći. Novčanu pomoć pružiće građani, penzioneri i zanatlije. I u 

svim selima organizovano je prikupljanje pomoći.  

Ukoliko bude potrebe, Opštinska konferencija Saveza omladine učiniće sve i 

organizovati radne akcije.  

Ivanjica: na sastanku izvršnog odbora Opštinske konferencije SSRN, kome su 

prisustvovali i predstavnici društveno-političkih organizacija, predloženo je radnim 

organizacijama da u prvom momentu pošalju priloge u novcu i materijalu. Svi zaposleni su 

se odrekli jednodnevne zarade u korist postradalih od zemljotresa. 

U zajednici sa ŠPIK-om, u Banjaluku će se poslati gotovi elementi za montiranje 

barake za stanovanje i rezana građa. Preporučeno je radnim organizacijama da odmah idu 

na detaljniju razradu plana pomoći, a posle će se prići i prikupljanju novčane pomoći.  

Požega: u utorak je održana sednica Štaba za odbranu od elementarnih nepogoda 

na kojoj su preduzete hitne mere da se nastradalom stanovništvu što pre pruži pomoć. Na 

zbirni račun Skupštine opštine sledeće radne organizacije su uplatile sredstva: 'Budimka' 

(3,5 miliona starih dinara); 'Potens', 'Budućnost' i 'Trgopromet' (po jedan milion); 

Medicinski centar (400 hiljada); 'Trešnjica', 'Proleter' i Komunalna ustanova (po 300 

hiljada) i 'Napredak' i zemljoradničke zadruge u Požegi i Gorobilju (po 200 hiljada starih 

dinara). Od ovih sredstava nabavljeno je 15 tona 'Budimkinih' proizvoda, koji je u utorak 

otišao u Banjaluku. Direktno na žiro-račun u Banjaluci, 'Mladost' i 'Radnik' uplatili su po 

milion starih dinara, Skupština opštine 600 i Opštinski odbor Crvenog krsta 400 hiljada 

starih dinara. Postradalim Banjalučanima stavljeno je na raspolaganje Dečje odmaralište 

Skupštine opštine, koje se nalazi u Kaštel Lukšiću i ima 50 ležaja. U toku je prikupljanje 

dobrovoljnih priloga od radnih, društveno-političkih organizacija i pojedinaca.  

U užičkim "Vestima" od 7. novembra 1969. godine
5
, uz fotografiju na naslovnoj 

strani na kojoj je prikazano stanovništvo Banjaluke prilikom podele hleba, ispod naslova 

"Hleb za postradale" stoji komentar: Pošto su banjalučke pekare prestale sa radom odmah 

posle zemljotresa, kamionima je u toku noći dopreman hleb iz mnogih okolnih mesta. Tako 

su građani Banjaluke bili snabdeveni potrebnim količinama već u ranim jutarnjim časovima. 

Na istoj strani dalje se izveštava o akcijama na prikupljanju pomoći i njenim 

vidovima. "Svi daju pomoć", naslov je teksta u čijem nastavku čitamo: 

Radne organizacije, škole, ustanove i pojedinci sa našeg područja svakog dana 

prikupljaju pomoć i šalju postradalom stanovništvu u Banjaluci i okolini. Razumevanje 

radnih ljudi i građana je ogromno. Svi žele da se rane zemljotresa što pre zaleče, da se, pre 

zime, obezbedi ljudima krov nad glavom. Mnoge radne organizacije već su donele odluku i 

poslale pomoć. Ostale su zakazale sastanke i ovih dana će poslati svoje priloge. Evo šta su 

do sada poslale pojedine radne organizacije i ustanove: 

Titovo Užice: odmah posle tragedije mnoge organizacije su dale pomoć u hrani, 

odeći i obući u ukupnoj vrednosti od 75.421,85 dinara. Kamioni 'Rakete' su sve to prevezli u 

Banjaluku i to besplatno. 

Konfekcija 'Kadinjača' dala je muške i ženske mantile; 'Cveta Dabić' peškire i razno 

platno; Trgovinsko preduzeće 'Papir' – komplet šatora; Trgovinsko preduzeće 'Gradina' – 

ćebad i dečja odela, muške, ženske i dečje džempere i muške košulje; Trgovinsko preduzeće 

                                                 
5
 "Vesti", broj 1.162. 
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'Terazije' – 30 komada ćebadi i 20 pari dečjih odela; Trgovinsko preduzeće 'Čigota' – 

konzerve prehambenih artikala; Trgovinsko preduzeće 'Otpad' – jastučnice, ženske 

pantalone i dečje trenerke i pantalone; Konfekcija 'Desa Petronijević' 100 muških pidžama i 

100 ženskih spavaćica, Pekarsko preduzeće 'Sreten Gudurić' – svoje proizvode; Sekcija za 

održavanje pruge – pet velikih šatora za po 20 ljudi; Opšta bolnica – dušeke, krevete, dečje 

čarape, mantile i kecelje, i Opštinski odbor Crvenog krsta – razne odevne predmete. 

Priloge u novcu poslali su Valjaonica bakra 'Slobodan Penezić Krcun' (100.000 

dinara); Investiciono-komercijalna banka (20.000); 'Magnezit' (2.000); '24. septembar' – 

radna snaga, materijal i novac (80.000); Štamparija 'Dimitrije Tucović' (5.000); Skupština 

opštine: 5.000 radna zajednica iz fonda zajedničke potrošnje, 1.000 Izvršni odbor sindikata,  

a članovi kolektiva 3 odsto od ličnih dohodaka (oko 6.700); radna zajednica Osnovne 

privredne komore (5.000); Dom zdravlja – 5.000 i 5.000 direktno Medicinskom centru u 

Banjaluci; Četvrta osnovna škola: 2.000; Opštinsko veće Saveza sindikata (10.000); Bioskop 

'Partizan' (2.000); Dom za decu i omladinu 'Petar Radovanović' (2.000) i Opštinski odbor 

Crvenog krsta (10.000).  

Pored toga, Opštinski odbor Crvenog krsta pokrenuo je akciju prikupljanja novčane 

pomoći u svim organizacijama Omladine i Podmlatka Crvenog krsta. Kolektiv Zavoda za 

urbanizam i projektovanje, odrekao se jednodnevne zarade (oko 2.000 dinara) i ponudio 

besplatnu izradu jednog projekta. Vokalno-instrumentalni sastav 'Vihori' (Đorđe Vasić, 

Vlajko Memedović, Bore Mihajlović, Lola Petrović i Boca Počka), u zajednici sa Savezom 

studenata Više pedagoške škole, organizovali su dve igranke i čist prihod (200 dinara) 

uplatili postradalom stanovništvu. Ovaj ansambl je i postradalom stanovništvu u Crnoj Gori 

dao pomoć u iznosu od 400 dinara. Za ovaj gest, ansambl je dobio posebnu zahvalnicu od 

omladine Crne Gore. 

Ivanjica: za koji dan i ostale radne organizacije doneće odluke o pomoći 

postradalom stanovništvu.  Industrija tepiha je prva organizacija koja je uplatila dvodnevnu 

zaradu zaposlenih (15.300). ITI je predložila da sve tepiharske organizacije uplate 50.000 

dinara. Skupština opštine uplatila je 3.000 dinara. Po 1.000 dinara uplatile su Osnovna 

škola 'Milinko Kušić' iz Ivanjice, Gimnazija i Odmaralište ratnih vojnih invalida. Trgovinsko 

preduzeće 'Novi dani' odreklo se jednodnevne zarade. Izvršni odbor Opštinske konferencije 

SSRN, u zajednici sa Sindikatom i Opštinskim odborom Crvenog krsta, preduzeo je akciju 

prikupljanja pomoći na selu i od onih lica koja nisu u radnom odnosu. 

Kosjerić: akcija za prikupljanje pomoći postradalom stanovništvu je sve 

intenzivnija. Opštinski odbor Crvenog krsta i Opštinsko sindikalno veće uplatili su 1.500 

dinara. Članovi sindikalnih podružnica Skupštine opštine i suda, Trgovinskog preduzeća 

'Divčibare', Industrijskog kombinata 'Elkok' i prosvetni radnici Osnovne škole 'Mito 

Igumanović' odlučili su da se u korist postradalih odreknu jednodnevnih zarada (oko 15.400 

dinara). I u ostalim organizacijama vodi se akcija za pružanje pomoći. 

Bajina Bašta: Ugostiteljsko preduzeće 'Tara' uplatilo je iz fonda zajedničke 

potrošnje 2.000 dinara, Trgovinsko preduzeće na malo 'Zvezda' dalo je 5.000. 

Hidroelektrana 'Bajina Bašta' 300.000, a Konfekcija 'Milenko Topalović' dala je razne robe 

u vrednosti od 8.000 dinara. Zaposleni u Transportnom preduzeću 'Tara', Osnovnoj školi u 

Rogačici i Ispostavi preduzeća '24. Septembar', odrekli su se jednodnevnih zarada u korist 

postradalih od zemljotresa. Trgovinsko preduzeće na veliko 'Kadinjača' doneće odluku o 

dodeli pomoći u visini od 10.000 dinara. Zaključeno je da sve mesne organizacije i 

podružnice Socijalističkog saveza i Crvenog krsta organizuju akciju novčane pomoći. Ostale 
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radne organizacije će ovih dana doneti odluku o pružanju pomoći. I Skupština opštine će na 

prvoj narednoj sednici doneti odluku o visini pomoći. 

Čajetina: predsedništvo Opštinskog sindikalnog veća preporučilo je svim radnim 

organizacijama da se za postradale u Banjaluci odreknu jednodnevne zarade. Veće je za 

postradale dalo 2.000 dinara. Akcija za prikupljanje pomoći je u toku. Podružnica 

službenika javne uprave i Sindikalna podružnica Kožne galanterije već su uplatile 

jednodnevne zarade svih zaposlenih. Na području opštine ima 23 sindikalne podružnice koje 

obuhvataju oko 2.000 zaposlenih i sve su prihvatile predlog Predsedništva Opštinskog 

sindikalnog veća. 

Na prvoj strani navedenog broja "Vesti" iznet je i izveštaj sa pete zajedničke sednice 

Skupštine opštine u Titovom Užicu. U okviru teksta, pod naslovom: "O mesnim zajednicama, 

zanatlijama i šećeru", stoji i sledeće: Pored više predloga odluka i rešenja, odbornici su 

jednoglasno usvojili i odluku o izdvajanju sredstava iz Rezervnog fonda opštine u iznosu od 

50.000 novih dinara u cilju pružanja pomoći Banjaluci i njenoj okolini, za otklanjanje 

posledica od zemljotresa.
6
  

U broju od 14. novembra 1969. godine "Vesti"
7
 donose jednu neobičnu reportažu iz 

užičkog garnizona. "Tragedija moga grada" naslov je reportaže u kojoj vojnici iz Banjaluke 

koji služe vojni rok u užičkoj kasarni govore o svom gradu i onome šta ga je zadesilo: 

U dosadašnjim tragedijama koje su zadesile zemlju, mladići u sivomaslinastim 

uniformama su među prvima pritekli unesrećenim građanima. Dobro se sećamo herojskog 

podviga vojnika u Skoplju, borbe u danima orgijanja Dunava, tragedija u Sloveniji, Crnoj 

Gori, Dalmaciji. Svuda gde je bilo potrebno, Armija je sprečavala razaranja, katastrofe. 

Tako je bilo i u Banjaluci. Posle zemljotresa, Armija se našla u centru tragedije spremna da 

spase i sačuva šta se više može – ljude, decu, imovinu, materijal, bogastvo. U tim najtežim 

časovima moralo se raditi energično, smireno i požrtvovano. Armija je dala sve što je imala 

na raspolaganju – tehniku, hranu, šatore, ćebad, kuhinje, helikoptere. U onoj opštoj borbi 

ljudi čuo se i glas: 'Ova zemlja kad ne ratuje, trese je zemlja. Tako uvek moraš biti vojnik'. 

Lista podviga njenih pripadnika nije mala. Zato je predsednik Skupštine opštine 

Banjaluka Živko Babić, između ostalog, rekao: 'Nikada nećemo zaboraviti herojske podvige 

vojnika i starešina našeg garnizona, koji često nisu prezali ni pred smrtnim opasnostima'. 

Naša Komanda saznavši za zemljotres, odmah je pustila na vanredno odsustvo sve 

vojnike iz postradalih krajeva. Kada su se vratili u kasarnu, pričali su o svemu. 

'Mnogo je srušeno u našoj krajinskoj lepotici', rekao je vojnik Zvonko Dinek, 

električar iz Banjaluke. 'Moji su živi. Od kuće je ostala gomila materijala. Otac mi je invalid 

bez nogu, brat radi kao auto-mehaničar i ima mnogo posla. Majka se borila da sama nešto 

od dasaka napravi. Ja sam im mnogo pomogao. Verujem da će pomoć koja stiže svima dobro 

doći'. 

Vojnik Dragomir Palačković iz sela Melina kod Banjaluke, objašnjava da mu 'kuća 

nije srušena, ali je prilično oštećena. Noću je mnogo hladno. Žao mi je škole 'Zmaj Jova' i 

Gimnazije. Naš narod je gord i sve će podneti'. 

Ono što sam video u Banjaluci je strašno. To se ne može rečima opisati. Na sve 

strane ruševine, ljudi, vozila, kućni nameštaj... Sve je u pokretu, u radu. To je tragedija moga 

grada. Našao sam svoje srećom žive i zdrave. Smešteni su pod šator, čekaju da se sruši 

                                                 
6
 Autor teksta je novinar Đorđe Pilčević. 

7
 "Vesti",  broj 1.163, str. 2. 
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zgrada i da od materijala nešto sami naprave, rekao je vojnik Niko Trbojević iz Banjaluke – 

Potoci. 

Naši građani će napraviti novu i lepšu Banjaluku. Ona će biti ponos naših 

zbratimljenih naroda. Pomoć dolazi sa svih strana. To je iskrena pomoć naroda koje je 

mnogo propatio.
8
 

Izveštaji u užičkoj štampi u narednim brojevima su bez saopštenja sa postradalog 

područja. Tek u "Vestima" od 12. decembra
9
, preneta je jedna vest iz Prijepolja. Pod 

naslovom "Pomoć za Banjaluku", čitamo: 

Na području prijepoljske opštine u toku je velika akcija na sakupljanju pomoći za 

postradale stanovnike Bosanske Krajine. 

Akcija zaječarskih pionira za izgradnju 'škole solidarnosti' naišla je na veliku 

podršku i odjek među učenicima i prosvetnim radnicima u ovoj opštini. Kolektiv Osnovne 

škole 'Svetozar Marković' iz Brodareva je poslao svoj skroman prilog od hiljadu novih 

dinara. Akcija među učenicima je u toku. Očekuje se pomoć i ostalih škola da pomognu ovu 

humanu akciju, kako bi njihovi vršnjaci osetili da u najtežim momentima nisu bili sami i da 

su mališani i radni ljudi širom zemlje saučestvovali u njihovoj nesreći. 

Isti broj na "Đačkoj strani",
10

 pored đačkih pesmica i priča, prenosi i dve vesti 

vezane za Banjaluku. "Najmlađi Užičani Banjalučanima" naslov je prvog teksta: 

Pioniri Osnovne škole 'Dušan Jerković' iz Titovog Užica organizovali su široku 

akciju za prikupljanje pomoći svojim vršnjacima u Banjaluci, nastradalim od zemljotresa. 

U akciji prikupljanja pomoći skupljeno je 541.155 starih dinara u novcu i ćebadi, 

obuće i odeće u vrednosti od 142.650 dinara. 

Ovo nije prva akcija u kojoj se ističu pioniri odreda 'Milosav Ječmenica Loso'. Oni 

su poznati i iz akcija za pomoć deci Vijetnama, Zavoja, Skoplja, Sutomora. 

Takođe, na istoj strani, gde nas izveštavaju o radu podmlatka Crvenog krsta 

Osnovne škole "Mito Igumanović" u Kosjeriću, upoznajemo se sa akcijom učenika ove škole 

na "prikupljanju pomoći postradalom stanovništvu Bosanske Krajine", kako stoji u samom 

tekstu. 

Čitajući užičku štampu možemo pročitati mnogo više nego što su samo šturi podaci 

o vidovima pomoći postradalima u zemljotresu. Poznavajući privredne prilike, pročitaćemo 

da je bezmalo privreda celog regiona bila angažovana u ovoj akciji. Duh pomoći je imao 

socijalistički, humanistički prizvuk i bio deo svesti o zajedništvu. Nazivi privrednih 

subjekata koji su učestvovali u pružanju pomoći danas su važni gotovo samo iz ugla 

arhivistike, jer su svi oni pod udarom stečaja okončali svoj subjektivitet i danas postoje samo 

u nazivima arhivskih fondova u Istorijskom arhivu u Užicu. Vanprivreda, onaj drugi segment 

društvenog organizovanja – u društveno-političkim organizacijama – takođe je prestao da 

postoji u tom obliku. Tragovi tog postojanja su ili uništeni ili negde još skupljaju prašinu i 

trunu na terenu, a neznatni fondovi ovih stvaralaca su u depou užičkog arhiva. "Zemljotres" 

koji je to srušio nije uspeo ujediniti ljude u pružanju pomoći. 

Učenici koji su skupljali pomoć u školama danas su odrasli ljudi. Oni koji danas uče 

osnovne škole znaju, verujemo, gde je Banjaluka iako nikada nisu u njoj bili. Zato je 

Banjaluka nekako, stigla u grad na reci Đetinji. U tonu ovog rada, pojasnićemo kroz užičke 

"Vesti" odjek  krajiškog zemljotresa u užičkom kraju: 

                                                 
8
 Pisac teksta je novinar Ž. Popović. 

9
 "Vesti", broj 1.167, str. 1. 

10
 Isto, str. 9. 
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Izložba fotografija i dokumenata o zemljotresu u Banjaluci, koji se dogodio 26. i 27. 

oktobra 1969. godine, otvorena je prošlog četvrtka u užičkom Istorijskom arhivu. Postavku, 

čiji je autor Verica Stošić, čine kopije dokumenata izdvojenih iz sedam arhivskih fondova i 

zbirki. Izloženih 187 fotografija razvrstano je na 16 tematskih oblasti, od kojih se izdvajaju 

'Dok je drhtala zemlja', 'Slike porušenog grada', 'Raščišćavanje ruševina', 'Evakuacija 

učenika' i 'Humanitarna pomoć'. Prezentaciju izložbe prati i projekcija dokumentarnih 

filmova 'Banjaluka u zemljotresu' i 'Banjaluka poslije zemljotresa'.  

Izložba je organizovana kao vid saradnje Arhiva Republike Srpske i Istorijskog 

arhiva Užica, istakao je Miroslav Dučić, direktor ovog arhiva. Predstavnici Arhiva 

Republike Srpske su na otvaranju istakli doprinos policije, vojske i građana u saniranju 

posledica zemljotresa i zaštiti imovine od pokušaja provala i krađa, kao i kasnijoj nesebičnoj 

pomoći građana tadašnje Jugoslavije u obnovi porušenog grada i okolnih naselja. 

Otvaranju su prisustvovali Irena Soldat, pomoćnica ministra za kulturu Republike Srpske, 

Slobodan Gavranović, predsednik Skupštine grada Banjaluke, Dušan Popović, direktor 

Arhiva Republike Srpske i Verica Stošić, autor izložbe.
11

 

 

 

Zeljko Markovic 

 

Echo of Earthquake in Banja Luka in 1969 in the press of Uzice 

Summary 

 

Tragic event related to the city of Banja Luka in 1969 was, unfortunately, the occa-

sion when human solidarity appeared once again, which in the spirit of community, was one 

of the key slogans of the Yugoslav society. In the town of Uzice, in Serbia, citizens, compa-

nies, schools, political organizations and villages did not remain indifferent to the disaster of 

"the Krajina beauty". The quantity and quality of aid was reported promptly by the press of 

Uzice. Those reports are now in the window of time that passed, and it was not destroyed by 

the earthquake but became the foundation of a new relationship. 

                                                 
11

 "Vesti", Užice, 29. oktobar 2010. godine, broj 3.202, str. 19. 
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Sa otvaranja izložbe "Zemljotres u Banjaluci 26–27. oktobra 1969" u Užicu 
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Бањалука 

 

 

НИКОЉДАНСКИ УСТАВ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ 1991. ГОДИНЕ 
  

 

Апстракт: Рад је посвећен Уставу српске државне творевине западно од Уне 

– Републике Српске Крајине од 19. децембра 1991. године. 

 

Кључне ријечи: Устав, југословенска криза, Република Српска Крајина, 

Република Хрватска. 

 

 

Уводне напомене о Републици Српској Крајини 

 

Република Српска Крајина је образована 1991. године одвајањем од Републике 

Хрватске. Настанак ове државе услиједио је након доласка на власт  Фрање Туђмана и 

његове националистичке Хрватске демократске заједнице (ХДЗ). Сјећајући се 

трагичних историјских догађаја из Другог свјетског рата и послије искључења Срба 

као конститутивног народа из новог Устава Хрватске и претварања у националну 

мањину, српско вођство је одлучило да проведе референдум о будућности Срба у 

Републици Хрватској. На  референдуму је већином гласова изгласано одвајање од 

Хрватске и стварање нове државе Републике Српске Крајине. Дана 19. децембра 1991. 

године усвојен је први Устав Републике Српске Крајине. Још крајем 1990. године, 

пооштравањем тензија у бившој Југославији и отцјепљењем Словеније, Хрватска 

започиње са стварањем и наоружавањем паравојних формација. Устав и закони СФР 

Југославије су предвиђали присуство само једне војне формације, односно 

Југословенске народне армије. Специјални одреди хрватске полиције су 

распоређивани на територијама са већинским српским становништвом. То су били 

први кораци ка стварању државности Републике Српске Крајине, која је започета у 

Книну, а касније проширена и на просторе на којима су Срби представљали већину.
1
 

Овом приликом ћемо се хронолошки осврнути на правне акте који су 

претходили доношењу Устава Хрватске 22. децембра 1990. и Устава Српске Крајине 

                                                 
1
 Република Српска Крајина је била састављена, у почетку, од три енклаве – дијела: Книнска 

Крајина (Сјеверна Далмација, Лика, Кордун и Банија) – у њен састав су ушле општине 

Бенковац, Војнић, Вргинмост, Глина, Грачац, Двор, Доњи Лапац, Дрниш, Книн, Кореница, 

Костајница, Крњак, Обровац, Петриња, Плашки, Слуњ, Српска општина Задар и Цапраг (код 

Сиска); Западна Славонија – у њен састав су ушле општине Грубишно Поље, Дарувар, 

Окучани, Пакрац и Слатина. Већина њих била је под контролом хрватских јединица крајем 

децембра 1991. године. Република Српска Крајина је контролисала само Окучане и дио 

Пакраца; Источна Славонија, Барања и Западни Срем – у њеном саставу су биле општине Бели 

Манастир, Вуковар, Даљ, Мирковци и Тења. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1991
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%BE_%D0%A2%D1%83%D1%92%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1991
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/1990
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC
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19. децембра 1991. године. Углавном су настали у Сабору (Социјалистичке) Републике 

Хрватске. 

У Оdluci da se pristupi raspravi o promjeni Ustava Socijalističke Republike 

Hrvatske, донесеној 11. јануара 1990. године, каже се: "Sabor Socijalističke Republike 

Hrvatske smatra da Ustav Socijalističke Republike Hrvatske treba mijenjati u slijedećim pi-

tanjima i na ovim pravcima: 1. Ustavnim promjenama treba stvoriti ustavne pretpostavke za 

daljnju demokratizaciju društva i izmjenu izbornog zakonodavstva u kojem će se ostvariti 

potpune pravne garancije za jednakost građana i ravnopravnost svih političkih organizacija 

posebno u fazi predlaganja i utvrđivanja kandidata za delegate u vijećima skupština 

društveno-političkih zajednica. To se osigurava i putem predlaganja i utvrđivanja kandidata 

za delegate vijeća mjesnih zajednica i vijeća udruženog rada skupština općina, vijeća općina 

i vijeća udruženog rada skupština gradskih zajednica općina, te za Vijeće općina i Vijeće 

udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske i od strane grupe građana na osno-

vi određenog broja potpisa u skladu s uvjetima i na način utvrđen zakonom, te predlaganjem 

i utvrđivanjem kandidata za delegate društveno-političkih vijeća skupština društveno-

političkih zajednica ne samo organizacija građana i radnih ljudi koje djeluju u okviru Soci-

jalističkog saveza, već ravnopravno s njima i kandidata grupa građana odnosno političkih 

organizacija izvan Socijalističkog saveza. Ovim promjenama na odgovarajući način mijenja-

ju se točke 2. i 5. Amandmana XLIV na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske. 2. Mada se 

i sadašnjom formulacijom člana 244. Ustava Socijalističke RepubIike Hrvatske jamči slo-

boda političkog udruživanja, izričitim njenim navođenjem, dopunom toga člana Ustava ut-

vrđuje se da je sloboda političkog udruživanja jedno od osnovnih i neotuđivih prava građana 

i radnih ljudi i uvjet konstituiranja i ostvarivanja pravne države i političke demokracije. 3. 

Odgovrajućim promjenama treba mandat predsjednika izvršnih vijeća skupština općina i 

gradskih zajednica općina izjednačiti s trajanjem mandata članova izvršnih vijeća i delegata 

u skupštini, ne samo radi njihove ravnopravnosti, već i jačanja samostalnosti i odgovornosti 

izvršnih vijeća. 4. Dopunom člana 229. Ustava Socijalističke Repulike Hrvatske treba gar-

antirati jednakost građana u pravima i dužnostima i bez obzira na političko uvjerenje. Time 

će se stvoriti ustavnopravne pretpostavke za potpunije funkcioniranje pravne države u 

uvjetima političke demokracije. 5. Predlažu se one promjene Ustava Socijalističke Republike 

Hrvatske. koje je moguće provesti što prije i koje neće biti u suprotnosti s Ustavom Soci-

jalističke Federativne Republike Jugslavije, kako bi se omogućilo da se pravovremeno pri-

preme sve neophodne zakonske osnove i drugi akti i radnje za održavanje redovnih 

skupštinskih izbora." 

Након нешто више од мјесец дана, 14. фебруара 1990. године, донесени су 

амандмани на Устав Социјалистичке Републике Хрватске – Амандман LV – "1. 

Građani su jednaki u pravima i dužnostima bez obzira na nacionalnost, rasu, spol, jezik, 

vjeroispovijest, obrazovanje, političko uvjerenje i društveni položaj. 2. Ovim amandmanom 

zamjenjuje se stav 1. člana 229. Ustava."; Амандман LIX – "1. U Saboru se osniva Komisija 

za zaštitu i unapređivanje ravnopravnosti naroda i narodnosti. Komisija se sastoji od pri-

padnika naroda i narodnosti, a bira se iz redova zastupnika, te znanstvenih, stručnih i javnih 

radnika i drugih građana, na način utvrđen odlukom Sabora. Predsjednik Sabora po položaju 

je predsjednik Komisije. Komisija prati i razmatra ostvarivanje ravnopravnosti naroda i 

narodnosti i drugih njihovih prava utvrđenih ustavom i zakonom, predlaže mjere za ostvari-

vanje tih prava, razmatra mišljenja i prijedloge koje o tim pitanjima daju organi, organizacije 

i građani i pokreće raspravu o ustavnoj i zakonskoj zaštiti ravnopravnosti naroda i narodnos-

ti. Kada je na dnevnom redu vijeća Sabora prijedlog akta ili drugo pitanje od interesa za 
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ravnopravnost naroda i narodnosti, nadležno vijeće, na zahtjev Komisije ili na zahtjev deset 

zastupnika, o ovakvom prijedlogu ili pitanju odlučuje dvotrećinskom većinom ukupnog broja 

svojih članova. Na zahtjev Komisije nadležno vijeće Sabora odgodit će odlučivanje o prijed-

logu akta ili drugom pitanju za koje komisija smatra da je od interesa za ravnopravnost naro-

da i narodnosti. U skupštini općine i gradske zajednice općina osniva se komisija za zaštitu i 

unapređivanje ravnopravnosti naroda i narodnosti. Položaj i djelokrug komisije utvrđuje se 

statutom u skladu s ovim amandmanom. 2. Ovim amandmanom zamjenjuju se članovi 219. i 

380. Ustava." 

Шеснаестог фебруара 1990. године донесени су сљедећи закони који су 

регулисали питање одржавања првих вишестраначких избора у СР Хрватској: Закон о 

избору и опозиву одборника и заступника, Закон о изборним јединицама за избор 

заступника у Вијеће удруженог рада Социјалистичке Републике Хрватске, Закон о 

изборним јединицама за избор заступника у Друштвенополитичко вијеће Сабора 

Социјалистичке Републике Хрватске и Закон о изборним јединицима за избор 

делегата у Савезно вијеће Скупштине Социјалистичке Федеративне Републике 

Југославије, док је Одлука о именовању Републичке изборне комисије донесена дан 

раније. 

Шестог марта 1990. године донесен је Закон о друштвеним организацијама и 

удружењима грађана (пречишћен текст). 

Двадесет и седмог априла 1990. донесен је Закон о политичким 

организацијама. 

Закон о Хрватској радио-телевизији донесен је 29. јуна 1990. године. 

Odluka da se pristupi raspravi o promjeni Ustava Socijalističke Republike Hrvatske 

донесена је 29. јуна 1990. године: "I Pristupa se raspravi o promjeni Ustava Socijalističke 

Republike Hrvatske. II Sada važeći Ustav Socijalističke Republike Hrvatske donijet je 1974. 

godine. Od tada je već četiri puta mijenjan i nadopunjavan. Svakako najznačajnije promjene 

republičkog ustava izvršene su u veljači 1990. godine. Tim je promjenama stvoren 

ustavnopravni temelj za donošenje zakona u skladu s kojima su, po prvi puta u Hrvatskoj, 

provedeni demokratski, tajni, neposredni i višestranački izbori za odbornike općinskih 

skupština i za zastupnike u Saboru. Prvi poslijeratni višestranački Sabor konstituiran je 30. 

svibnja 1990. godine a tih su dana održane i utemeljivačke skupštine općina i Grada Za-

greba. Na konstituirajućoj sjednici Sabora, u skladu s višestranačkim parlamentarnim sus-

tavom, izabrana je republička vlada i imenovani rukovoditelji upravnih resora u Republici. U 

skladu s istim principima, izabrano je Predsjedništvo Republike i predsjednik Predsjedništva 

Republike. Time je u Hrvatskoj započeo parlamentarni život višestranačke demokracije. 

Razumljivo je, stoga, da iz sada važećeg Ustava treba ukloniti one njegove odredbe koje su 

izraz ideologijskog jednoumlja i zamijeniti ih ustavnim odredbama koje će biti adekvatan 

izraz demokratskog, višestranačkog i republikanskog oblika državnoga ustrojstva, uteme-

ljenog na povijesnoj opstojnosti hrvatske državne samobitnosti. Pored toga, bez odlaganja je 

potrebno u republičkom ustavu izvršiti one neophodne promjene kojima će se već u razdo-

blju do donošenja novog ustava Republike Hrvatske izvršiti neophodna unapređenja u re-

gionalnoj organiziranosti Republika i njezine državne uprave. III Polazeći od prethodno 

istaknutih načelnih opredjeljenja, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske odlučuje da se u 

republičkom ustavu izvrše promjene u slijedećim pravcima: 1. Iz naziva samog Ustava, kao i 

iz naziva Republike, treba izostaviti socijalističke oznake. Ime naše Republike treba biti Re-

publika Hrvatska, a njezin vrhovni pravni akt treba se zvati Ustav Republike Hrvatske. 

Razumljivo, takove promjene treba izvršiti i u nazivima državnih organa (Predsjedništvo 
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Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske itd.) Ovo iz razloga što su ideologijske 

natruhe nespojive s demokratskim višestranačkim suvremenim parlamentarizmom repub-

likanskog oblika kojeg smo netom uspostavili. 2. Deidelogizaciju ustavnih odredaba po-

trebno je izvršiti i u pogledu grba i zastave - kao državnih simbola. Poznato je da sada 

važeće ustavne odredbe o tim državnim simbolima sadrže ideologijska obilježja koja su, po 

prirodi stvari nespojiva s modernim državnim ustrojstvom pluralističkog, parlamentarnog i 

republikanskog oblika. Zbog toga ustavne odredbe kojima se opisuju spomenuti državni 

simboli treba zamijeniti novim ustavnim odredbama o grbu Republike Hrvatske i zastavi 

Republike Hrvatske. Grb Republike Hrvatske treba biti povijesni hrvatski grb koji se sastoji 

od 25 crvenih i bijelih polja. Zastava Republike Hrvatske treba biti hrvatska trobojnica s 

povijesnim hrvatskim grbom u njezinoj sredini. Treba stvoriti ustavnu osnovu za donošenje 

zakona Republike kojim će se pobliže urediti oblik i sadržaj povijesnog hrvatskog grba, 

zastave i teksta himne Republike Hrvatske te uporabu tih državnih simbola. 3. Hrvatska 

državnost ima se temeljiti na jačanju i osiguranju punoga suvereniteta hrvatskoga naroda i 

neokrnjivih sloboda i građanskih prava svih državljana Hrvatske. Upravo zato neophodno je 

popuniti prazninu u sada važećem ustavu u pogledu pisma koje je u službenoj uporabi. 

Ustavom treba odrediti da je u Republici Hrvatskoj u službenoj uporabi latinično pismo. 

Međutim, i u tom pogledu potrebno je osigurati ravnopravnost naroda i narodnosti koji žive 

u Republici Hrvatskoj. Zbog toga je potrebno stvoriti ustavni temelj za donošenje zakona 

Republike kojim će se urediti uporaba ćirilice ili drugih pisama na određenim područjima 

Republike uz, razumljivo, obvezatnu paralelnu uporabu latiničnog pisma. 4. Ustav Republike 

Hrvatske treba jamčiti da se u hrvatskom Saboru odlučuje kao u svakoj drugoj suvremenoj 

višestranačkoj zakonodavnoj i ustavotvornoj skupštini. Sabor je izabran na slobodnim i 

tajnim izborima, uz sudjelovanje svih društvenih staleža, te stoga Ustav Republike Hrvatske 

ne bi smio sadržavati odredbe koje ukazuju na sumnju da bi Sabor mogao odlučivati su-

protno interesima suvereniteta hrvatskoga naroda ili protivno sloboda i prava svih državljana 

Hrvatske. Građani Hrvatske, kada je riječ o zastupanju njihovih sloboda, prava i dužnosti u 

Saboru, ne mogu se dijeliti po nacionalnoj, konfesionalnoj ili na kojoj drugoj osnovi. Oni po 

tim osnovama i nisu očitovali svoje izborno pravo već su se za zastupnike u Saboru opredi-

jelili na temelju programa odgovarajućih političkih organizacija. Prema tome, niti je politički 

opravdano, a niti ustavnopravno utemeljeno, da Republički ustav sadrži posebne оdredbe o 

načinu odlučivanja u Saboru kada je na dnevnom redu njegovih vijeća prijedlog akta ili 

drugо pitanje od interesa za ravnopravnost naroda i narodnosti. Stoga spomenute ustavne 

odredbe treba izostaviti iz republičkog ustava. 5. Republički ustav treba omogućiti međusob-

nu suradnju općina na načelima dobrovoljnosti i solidarnosti, udruživanje njihovih sredstava 

i osnivanje zajedničkih organa, organizacija i službi za obavljanje poslova od zajedničkog 

interesa. Ustav treba, nadalje, omogućiti općinama da se na samoupravoj osnovi udružuju u 

zajednice općina, radi usklađivanja i ostvarivanja zajedničkih interesa. Društvena zbilja 

ukazuje na potrebu da se stvori ustavni osnov za donošenje zakona Republike kojim će se 

pobliže urediti spomenuta prava općina. Od vremena kada su zajednice općina prestale biti 

društveno-političke zajednice s odgovarajućim organima vlasti, permanentno postoje kon-

cepcijska lutanja i praktične poteškoće u osmišljavanju regionalne strukture pojedinih po-

dručja Republike. Neminovno je stoga Ustavom predvidjeti donošenje republičkog zakona 

kojim će se odrediti, ne samo uvjeti, već i ostala pitanja od interesa za regionalno poveziva-

nje općina i za osnivanje zajednice općina. 6. Nesporna je činjenica da je jedna od najslabijih 

točaka pravnog sustava u Republici izvršavanje zakona i drugih propisa i općih akata od 

strane organa društveno-političkih zajednica. Sada važeći republički ustav ne sadrži dovoljno 
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djelotvorna rješenja za otklanjanje spomenutih poteškoća u funkcioniranju pravnoga sustava. 

Zbog toga bi bilo potrebno stvoriti ustavni temelj za donošenje republičkog zakona kojim će 

se utvrditi prava i dužnosti Sabora Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske i 

nadležnih republičkih organa uprave na poduzimanje mjera prema skupštinama društveno-

političkih zajednica, njihovim izvršnim vijećima odnosno organima uprave u slučajevima 

kada ti organi ne izvršavaju odnosno ne osiguravaju izvršavanje zakona, drugih propisa i 

općih akata. U sklopu toga treba predvidjeti pravo i dužnosti republičkih organa uprave na 

davanje obvezatnih instrukcija organima uprave društveno-političkih zajednica u pogledu 

osiguranja izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata. 7. U skladu s tradicionalnim 

rješenjima u ustavima suvremenih parlamentarnih demokratskih država, potrebno je u 

Ustavu Republike Hrvatske izvršiti odgovarajuće promjene koje se odnose na funkciju šefa 

države i vladu. U sklopu toga predlaže se da se umjesto naziva Izvršno vijeće Sabora u Ustav 

unese naziv Vlada Republike Hrvatske. 8. Polazeći od činjenice da Republika Hrvatska 

postaje suverena država republikanskoga oblika predlaže se da se u republičkom ustavu od-

redi da Predsjedništvo Republike Hrvatske čine predsjednik Republike i šest članova 

Predsjedništva Republike, s tim da članovi Predsjedništva Republike imaju i funkcije pot-

predsjednika u odnosu na pitanja koja su im poslovnikom Predsjedništva povjerena. 9. Po do 

sada važećim odredbama Republičkog ustava, za obavljanje poslova državne uprave iz 

nadležnosti Republike osnivaju se republički sekretarijati i drugi republički organi uprave 

(komiteti). Ustav je potrebno izmijeniti na način kojim će se odrediti da poslove državne up-

rave iz nadležnosti Republike obavljaju ministarstva i drugi republički organi uprave. Time 

će se postići ne samo formalno usklađivanje ustrojstva Republičke uprave s klasičnim siste-

mom ministarstava, već će se stvoriti i osnova za adekvatnije uređivanje prava, ali i obveza i 

odgovornosti, ministarstava i ministara za stanje u pojedinim oblastima Republičke uprave i 

upravnog sustava u cjelini. Debirokratizacija i modernizacija sveukupne državne uprave 

zahtijevat će i detaljnja organizacijska preustrojstva te njezinu kadrovsku i tehnološku ob-

novu. 

Амандмани на Устав Републике Хрватске који су горе предочени усвојени су 

25. јула 1990. године. 

Уставни суд Републике Хрватске је 14. августа 1990. године донио Рјешење 

којим се ставља ван снаге Одлука о оснивању и конституисању Заједнице општина 

Сјеверне Далмације и Лике Скупштине општине Книн од 27. јуна 1990. године (Доњи 

Лапац, Грачац, Обровац, Војнић и Двор). 

Због "poticanjа nasilnih i protuustavnih akcija, manipuliranjа narodom, stvaranjа 

psihoze straha i ugroženosti u Hrvatskoj" од "вођства Српске демократске странке", 

Сабор Републике Хрватске је 25. августа 1990. године усвојио Резолуцију о заштити 

уставног демократског поретка и националним правима у Хрватској. 

Уставни суд Републике Хрватске је на сједници одржаној 28. августа 1990. 

донио Одлуку којом се поништавају Одлука о оснивању и конституирању Заједнице 

опћина Сјеверна Далмација и Лика, Скупштинe опћинe Книн од 27. јуна 1990. године, 

Одлука о оснивању и конституирању Заједнице опћина Сјеверна Далмација и Лика, 

Скупштина опћинe Доњи Лапац; Договор о приступању Заједници опћина Сјеверне 

Далмације и Лике, Скупштина опћинe Грачац, а поред овога се утврђује да "не 

производе правне учинке" Одлука о оснивању и конституисању Заједнице опћина 

Сјеверне Далмације и Лике, Скупштине опћине Војнић од 24. јула 1990, Одлука о 

приступању опћине Двор Заједници опћина Сјеверна Далмација и Лика, Скупштине 

опћине Двор од 17. јула 1990, Одлука о приступању опћине Глина Заједници опћина 
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Сјеверна Далмација и Лика, Скупштине опћине Глина од 24. јула 1990, Одлука о 

оснивању и конституисању Заједнице опћина Сјеверне Далмације и Лике, Скупштине 

опћине Обровац од 12. јула 1990 и Одлука о приступању опћине Бенковац Заједници 

опћина Книн, Скупштине опћине Бенковац од 6. августа 1990. године. 

Устав Републике Хрватске усвојен је 22. децембра 1990. године. Ево неколико 

његових одредби: 

"Izražavajući tisućljetnu nacionalnu samobitnost i državnu opstojnost hrvatskoga na-

roda, potvrđenu slijedom ukupnoga povijesnoga zbivanja u različitim državnim oblicima te 

održanjem i razvitkom državotvorne misli o povijesnom pravu hrvatskoga naroda na punu 

državnu suverenost, što se očitovalo: - u stvaranju hrvatskih kneževina u VII. stoljeću; - u 

srednjovjekovnoj samostalnoj državi Hrvatskoj utemeljenoj u IX. stoljeću; - u Kraljevstvu 

Hrvata uspostavljenome u X. stoljeću; - u održanju hrvatskoga državnog subjektiviteta u 

hrvatsko-ugarskoj personalnoj uniji; - u samostalnoj i suverenoj odluci Hrvatskoga sabora 

godine 1527. o izboru kralja iz Habsburške dinastije; - u samostalnoj i suverenoj odluci 

Hrvatskoga sabora o Pragmatičkoj sankciji iz godine 1712; - u zaključcima Hrvatskoga sabo-

ra godine 1848. o obnovi cjelovitosti Trojedne Kraljevine Hrvatske pod banskom vlašću, na 

temelju povijesnoga, državnoga i prirodnoga prava hrvatskog naroda; - u Hrvatsko-ugarskoj 

nagodbi godine 1868. o uređenju odnosa izmedu Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije 

i Kraljevine Ugarske na temelju pravnih tradicija obiju država i Pragmatičke sankcije iz 

godine 1712; - u odluci Hrvatskoga sabora 29. listopada godine 1918. o raskidanju 

državnopravnih odnosa Hrvatske s Austro-Ugarskom te o istodobnu pristupanju samostalne 

Hrvatske, s pozivom na povijesno i prirodno nacionalno pravo, Državi Slovenaca, Hrvata i 

Srba, proglašenoj na dotadašnjem teritoriju Habsburške Monarhije; - u činjenici da odluku 

Narodnoga vijeća Države SHS o ujedinjenju sa Srbijom i Crnom Gorom u Kraljevini Srba, 

Hrvata i Slovenaca (1. prosinca 1918), poslije (3. listopada 1929) proglašenoj Kraljevinom 

Jugoslavijom, Hrvatski sabor nikada nije sankcionirao; - u osnutku Banovine Hrvatske 

godine 1939. kojom je obnovljena hrvatska državna samobitnost u Kraljevini Jugoslaviji; - u 

uspostavi temelja državne suverenosti u razdoblju drugoga svjetskoga rata, izraženoj nasu-

prot proglašenju Nezavisne Države Hrvatske (1941) u odlukama Zemaljskog antifašističkog 

vijeća narodnog oslobodenja Hrvatske (1943), a potom u Ustavu Narodne Republike 

Hrvatske (1947) i poslije u ustavima Socijalističke Republike Hrvatske (1963–1990). Na 

povijesnoj prekretnici odbacivanja komunističkoga sustava i promjena medunarodnog poret-

ka u Europi, hrvatski je narod, na prvim demokratskim izborima (godine 1990.) slobodno 

izraženom voljom potvrdio svoju tisućgodišnju državnu samobitnost i odlučnost za 

uspostavu Republike Hrvatske kao suverene države. Polazeći od iznesenih povijesnih 

činjenica, te od opće prihvaćenih načela u suvremenu svijetu i neotuđivosti i nedjeljivosti, 

neprenosivosti i nepotrošivosti prava na samoodređenje i državnu suverenost hrvatskoga na-

roda, uključujući i neokrnjeno pravo na odcjepljenje i na udruživanje, kao osnovnih predu-

vjeta za mir i stabilnost međunarodnog poretka, Republika Hrvatska ustanovljuje se kao 

nacionalna država hrvatskoga naroda i država pripadnika inih naroda i manjina, koji su 

njezini državljani: Srba, Muslimana, Slovenaca, Čeha, Slovaka, Talijana, Madžara, Židova i 

drugih, kojima se jamči ravnopravnost s građanima hrvatske narodnosti i ostvarivanje 

nacionalnih prava u skladu s demokratskim normama OUN i zemalja slobodnoga svijeta. 

Poštujući na slobodnim izborima odlučno izraženu volju hrvatskoga naroda i svih građana, 

Republika Hrvatska oblikuje se i razvija kao suverena i demokratska država u kojoj se jamče 

i osiguravaju ravnopravnost, slobode i prava čovjeka i državljanina, te promiče njihov gos-

podarski i kulturni napredak i socijalno blagostanje." 
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"Članak 3. Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost, mirotvorstvo, socijalna 

pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova 

okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog 

poretka Republike Hrvatske." 

"Članak 12. U Republici Hrvatskoj u službenoj je uporabi hrvatski jezik i latinično 

pismo. U pojedinim lokalnim jedinicama uz hrvatski jezik i latinično pismo u službenu se 

uporabu može uvesti i drugi jezik te ćirilično ili koje drugo pismo pod uvjetima propisanima 

zakonom." 

"Članak 140. Republika Hrvatska ostaje u sastavu SFRJ do novog sporazuma jugo-

slavenskih republika ili dok Sabor Republike Hrvatske ne odluči drugačije. Ako se aktom ili 

postupkom tijela federacije ili tijela druge republike ili pokrajine članice federacije naruši 

teritorijalna cjelovitost Republike Hrvatske, ili ako bude dovedena u neravnopravan položaj 

u federaciji ili joj budu ugroženi interesi, republički organi će na temelju prava na sa-

moodređenje i ovim Ustavom utvrđenog suvereniteta Republike Hrvatske donijeti potrebne 

odluke radi zaštite suvereniteta i interesa Republike Hrvatske." 

Двадесет и првог фебруара 1991. усвојен је Уставни закон о допуни Уставног 

закона за проведбу Устава Републике Хрватске: 

"Članak 9a. U Republici Hrvatskoj isključuju se od primjene odredbe Ustava SFRJ 

koje nisu u skladu s Ustavom Republike Hrvatske. U Republici Hrvatskoj isključuju se od 

primjene odredbe saveznih zakona, drugih propisa i drugih akata saveznih organa koje nisu u 

skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima Republike Hrvatske. U Republici Hrvat-

skoj isključuju se od primjene odredbe saveznih zakona i drugih propisa i drugih akata 

saveznih organa koji su objavljeni u tajnom službenom listu i drugim tajnim glasilima i ak-

tima, kao akti ništetni sa stajališta ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske. 

Članak 9b. U Republici Hrvatskoj savezni organi ne mogu bez prethodne su-

glasnosti Sabora Republike Hrvatske ili predsjednika Republike Hrvatske utvrditi postojanje 

izvanrednih prilika, uvesti izvanredno stanje, uvesti izvanredne mjere ili narediti upotrebu 

oružanih snaga u miru. 

Članak 9c. Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da odredi savezne zakone, druge 

propise i druge akte koji se neće primjenjivati u Republici Hrvatskoj, ukoliko se njima nar-

ušava teritorijalna cjelovitost Republike Hrvatske, Republika Hrvatska dovodi u 

neravnopravan položaj u federaciji, ili kojima se ugrožava njezin suverenitet ili interesi. 

Ovlast Vlade Republike Hrvatske odnosi se i na radnje i postupke saveznih organa. Akt iz 

stavka 1. ovoga članka koji se odnosi na savezne zakone, Vlada Republike Hrvatske podnosi 

na potvrdu Saboru Republike Hrvatske." 

Истог дана, усвојена је Резолуција o прихваћању поступка за раздруживање 

СФРЈ и о могућем удруживању у савез суверених република. Врховно државно вијеће 

Републике Хрватске образовано је 5. априла 1991. године. Декларација о осуди 

Народне скупштине Републике Србије због мијешања у унутарње ствари Републике 

Хрватске усвојена је 17. априла. Истог дана у Закључцима о политичким приликама у 

Републици Хрватској, између осталог, констатовано је стање у Предсједништву СФРЈ, 

посебно се наглашавао његов нелегални карактер, а од ЈНА се тражило да се повуче у 

касарне како би полицијске снаге Хрватске завеле ред нa територијама претежно 

настањеним Србима, као и да се поступак раздруживања убрза. Предсједник 

Републике Хрватске др Фрањо Туђман донио је 25. априла 1991. Одлуку о распису 

референдума о независности Хрватске. Четрнаестог маја 1991. Одлуком о 

непримјењавању одредаба о војној обвези на територију Републике Хрватске 
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заустављено је слање регрута у Југословенску народну армију. Одлуком предсједника 

Туђмана од 23. маја 1991. загарантована су права Србима у Хрватској и констатовано 

да се Хрватска више не налази у саставу Југославије. Услиједило је доношење правних 

аката којима су стављени ван снаге савезни прописи. Посљедњег дана маја Сабор 

Хрватске је усвојио Декларацију о кршењу права припадника хрватске мањине у 

Републици Хрватској и аутономним покрајинама Косову и Војводини. За команданта 

Збора Народне гарде именован је 22. јуна 1991. генерал-пуковник Мартин Шпегељ. 

Пет дана касније, доношењем Уставне одлуке о суверености и самосталности 

Републике Хрватске,  Декларације о проглашењу самосталне и суверене Републике 

Хрватске, те Повеље о правима Срба и других националности у Републици Хрватској, 

Хрватска је иступила из југословенске федерације. Осмог октобра 1991. то је и 

потврђено Одлуком предсједника Републике Хрватске.
2
 

*** 

Устав Републике Српске Крајине
3
, донесен 19. децембра 1991. године, састојао 

се од осам поглавља (Основне одредбе; Слободе, права и дужности човјека и 

грађанина; Економско и социјално уређење; Права и дужности Републике Српске 

Крајине; Државни органи и институције – Скупштина, Предсједник Републике Српске 

Крајине, Влада, Народна банка, Српска Војска Крајине; Територијална организација; 

Јемства уставности и Завршне одредбе). 

Овом приликом ћемо се базирати на најупечатљиве дијелове Устава, односно 

наводићемо оне чланове Устава који су "рјечитији". Прво поглавље, "Основне одред-

бе", садржи, између осталих, сљедеће одредбе: 

Члан 1. Република Српска Крајина национална је држава српског народа и 

држава свих грађана који у њој живе. 

Члан 2. Сувереност припада српском народу Републике Српске Крајине и свим 

грађанима који у њој живе. Српски народ и грађани Републике Српске Крајине 

сувереност остварују референдумом, народном иницијативом и преко својих слободно 

изабраних представника. 

Члан 3. Територију Републике Српске Крајине чине српске области: Крајина, 

Славонија, Барања, Западни Срем и Западна Славонија. 

Члан 6. Република Српска Крајина има грб, заставу и химну. Грб Републике 

Српске Крајине је лик двоглавог бијелог орла у узлету, са круном. На грудима орла је 

штит са крстом и оцилима. Застава Републике Српске Крајине је српска тробојка у 

распореду боја одозго надоље: црвено, плаво, бијело. Химна Републике Српске Крајине 

је "Боже правде".  Главни град Републике Српске Крајине је Книн. 

У другом поглављу – "Слободе, права и дужности човјека и грађанина" – од 

значајнијих чланова истакнућемо сљедеће: 

Члан 10. Слободе и права човјека и грађанина ограничене су само једнаким 

слободама и правима других и кад је то Уставом утврђено. 

Члан 11. Слободе и права остварују се, а дужности се испољавају на основу 

Устава, осим кад је Уставом предвиђено да се услови за остваривање појединих 

слобода и права утврђују законом. Законом се може прописати начин остваривања 

                                                 
2
 Сви ови закони су преузети са сајта: http://narodne-novine.nn.hr 

3
 Текст Устава је преузет са сајта http://sr.wikisource.org/wiki/Устав_Републике_Српске_Крајине 

(11. јануар 2013. године) 
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појединих слобода и права кад је то неопходно за њихово остваривање. Злоупотреба 

слобода и права човјека и грађанина противуставна је и кажњива, онако како је то 

законом предвиђено. Обезбјеђује се судска заштита слобода и права зајамчених и 

признатих Уставом. 

Члан 12. Грађани су једнаки у правима и дужностима и имају једнаку 

заштиту пред државним и другим органима без обзира на расу, пол, рођење, језик, 

националну припадност, вјероисповијест, политичко или друго увјерење, образовање, 

социјално поријекло, имовно стање или које лично својство. 

Члан 25. Јемчи се поштовање људске личности и достојанства у кривичном и 

сваком другом поступку, у случају лишења, односно ограничења слободе, као и за 

вријеме извршења казне. Нико не смије бити подвргнут мучењу, понижавајућем 

кажњавању или поступању. Забрањено је вршити на човјеку, без његове дозволе, 

медицинске и друге научне огледе. 

Члан 26. Право је човјека да слободно одлучује о рађању дјеце. 

Члан 27. Мајка и дијете имају посебну заштиту. Посебну заштиту имају 

малољетници о којима се родитељи не старају, као и лица која нису у могућности да 

сама брину о себи и заштити својих права и интереса. 

Члан 30. Човјек има право на здраву животну средину. Свако је, у складу са 

законом, дужан да штити и унапређује животну средину. 

Члан 39. Јемчи се слобода вјероисповијести која обухвата слободу вјеровања, 

исповиједања вјере и вршења вјерских обреда. Вјерске заједнице су одвојене од државе 

и слободне су у вршењу вјерских послова и вјерских обреда. Вјерска заједница може 

оснивати вјерске школе и добротворне организације. Држава може материјално 

помагати вјерске заједнице. 

Члан 44. У Републици Српској Крајини штампа и други облици јавног 

информисања слободни су. 

Члан 49. "Одбрана Републике Српске Крајине је право и дужност сваког гра-

ђанина. Нико нема право да призна или потпише капитулацију, нити да прихвати или 

призна окупацију Републике Српске Крајине или било којег њеног дијела. Издаја Репуб-

лике Српске Крајине је злочин према народу и кажњава се као тешко кривично дјело. 

Из трећег поглавља Устава – "Економско и социјално уређење" – истичемо 

двије одредбе: 

Члан 53. Економско и социјално уређење заснива се на слободном привређи-

вању, свим облицима својине на јединственом тржишту робе, рада и капитала, на 

самосталности предузећа и свих других облика организовања, на управљању и 

присвајању по основи својине и рада, као и на праву запослених и праву других грађана 

на социјалну сигурност. Држава, мјерама развојне, економске и социјалне политике, 

под једнаким условима, подстиче повећање економског и социјалног благостања 

грађана. 

Члан 56. Својина и рад су основе управљања и учешћа у одлучивању. 

У четвртом поглављу – "Права и дужности Републике Српске Крајине" – 

истакли бисмо ове двије уставне одредбе: 

Члан 65. Права и дужности Републике Српске Крајине врше Уставом одређе-

ни државни органи. Слободе и права човјека и грађанина, једнакост пред законом, 

самосталност и једнак положај предузећа и других организација, основа су и мјера 

овлашћења и одговорности државних органа. 
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Члан 67. Република Српска Крајина уређује и обезбеђује: 1. сувереност, неза-

висност и територијалну цјелокупност Републике Српске Крајине и њен међународни 

положај и односе с другим државама и међународним организацијама; 2. Остварива-

ње и заштиту слобода и права човјека и грађанина, уставност и законитост; 3. 

одбрану и безбједност Републике Српске Крајине и њених грађана, као и мјере за 

случај ванредног стања; 4. својинске и облигационе односе и заштиту свих облика 

својине, правни положај предузећа и других организација, њихових удружења и комо-

ра, финансијски систем у области економских односа са иностранством тржишта 

планирања радних односа, заштите на раду, запошљавања, социјалног осигурања и 

других облика социјалне сигурности, као и друге економске и социјалне односе од 

општег интереса; 5. систем заштите и унапређивања животне средине, заштиту и 

унапређивање биљног и животињског свијета; 6. систем у областима здравства, 

социјалне заштите, борачке и инвалидске заштите, друштвене бриге о дјеци и омла-

дини, образовања, културе и заштите културних добара, физичке културе, друштве-

ног и јавног обавјештавања; 7. систем јавних служби; 8. контролу законитости 

располагања средствима правних лица, финансијску ревизију јавних расхода и начин 

јединственог образовања тих послова, прикупљање статистичких и других података 

од општег интереса; 9. основне циљеве и правце привредног, научног, технолошког, 

демографског, регионалног и социјалног развоја, развоја пољопривреде и села, органи-

зације и коришћења простора, политику и мјере за усмјеравање и подстицање раз-

воја, укључујући и развој недовољно развијених подручја, робне резерве; 10. финанси-

рање остваривања права и дужности Републике Српске Крајине утврђених Уставом 

и законом; 11. организација, надлежност и рад републичких органа; 12. друге односе 

од интереса за Републику Српску Крајину у складу са Уставом. 

У петом поглављу Устава – "Државни органи и институције" – истичу се ове 

одредбе: 

Члан 68. Скупштина: одлучује о промјени Устава; доноси законе, друге 

прописе и опште акте; доноси план развоја, просторни план, буџет и завршни рачун; 

утврђује приједлог одлуке о промјени границе Републике Српске Крајине; утврђује 

територијалну организацију у Републици Српској Крајини; одлучује о рату и миру; 

ратификује међународне уговоре; расписује републички референдум; расписује 

републички јавни зајам и одлучује о задужењу Републичке Српске Крајине; бира и 

разрјешава предсједника и потпредсједника Скупштине, првог министра и министре 

у Влади, предсједника и судије Уставног суда, Врховног суда и других судова, јавног 

тужиоца и јавне тужиоце, гувернера Народне банке и друге функционере одређене 

законом; обавља контролу над радом Владе и других органа и функционера 

одговорних Скупштини у складу с Уставом и законом; даје амнестију за кривична 

дјела; обавља и друге послове у складу с Уставом. 

Члан 69. Скупштина Републике Српске Крајине има 84 посланика. Посланици 

се бирају на непосредним изборима, тајним гласањем. Избор и престанак мандата 

посланика и образовање изборних јединица уређује се законом. 

Члан 78. Предсједник Републике Српске Крајине: 1. предлаже Скупштини 

Републике кандидата за првог министра Владе Републике Српске Крајине, пошто 

саслуша мишљење већине у Скупштини; 2. предлаже Скупштини кандидате за 

предсједника и судије Уставног суда; 3. указом проглашава законе; 4. обавља послове 

из области односа Републике Српске Крајине са другим државама и међународним 

организацијама у складу са законом; 5. руководи Српском војском Крајине у миру и 
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рату, у складу са Уставом Републике Српске Крајине и одлукама Врховног савјета 

одбране и предсједава Врховним савјетом одбране, доноси одлуку о оснивању, 

сједишту и надлежности војних судова и тужилаштва, те поставља и разрјешава 

предсједника и судије војног суда и тужилаштва; 6. по својој иницијативи или на 

приједлог Владе, за вријеме ратног стања или непосредне ратне опасности, доноси 

акте о питањима из надлежности Скупштине, с тим што је дужан да их поднесе на 

потврду Скупштини чим она буде у могућности да се састане. Актима донијетим за 

вријеме ратног стања могу се ограничити поједине слободе и права човјека и 

грађанина и измјенити организација, састав и овлашћење Владе и министарства, 

судова и јавних тужилаштава; 7. даје помиловања; 8. додјељује одликовања и 

признања утврђена законом; 9. образује стручне и друге службе за обављање послова 

из своје надлежности; 10. обавља и друге послове у складу са Уставом. 

Члан 84. Влада: води политику Републике Српске Крајине и извршава законе, 

друге прописе и опште акте Скупштине у складу с Уставом; доноси уредбе, одлуке и 

друге акте за извршавање закона; предлаже план развоја, просторни план, буџет и 

завршни рачун; предлаже законе, друге прописе и опште акте; утврђује начела за 

унутрашњу организацију министарстава и других органа управе и посебних организа-

ција, поставља и разрјешава функционере у министарствима и посебним организаци-

јама; усмјерава и усклађује рад министарстава и посебних организација; врши надзор 

над радом министарстава и посебних организација, поништава или укида њихове про-

писе који су у супротности са законом или прописом који је она донијела; даје 

мишљење о приједлогу закона и других прописа општег акта који је Скупштини 

поднио други предлагач; образује стручне и друге службе за своје потребе; обавља и 

друге послове у складу с Уставом и законима. 

Члан 88. Послове државне управе обављају министарства. Министарства 

примјењују законе и друге прописе и опште акте Скупштине и Владе као и опште 

акте предсједника Републике, рјешавају и управним стварима врше управни надзор и 

обављају друге управне послове утврђене законом. Министарства су самостална у 

вршењу Уставом и законом одређених надлежности. За обављање одређених послова 

државне управе образују се органи управе у саставу министарства, а за вршење 

стручних послова образују се посебне организације. Законом се уређују организација и 

надлежност министарстава, органа управе и њихових организација. Одређена 

управна овлашћења законом се могу повјерити предузећима и организацијама. 

Члан 89. Судови штите слободе и права грађана, законом утврђена права и 

интересе правних субјеката и обезбјеђују уставност и законитост. 

Члан 90. Судови су самостални и независни у свом раду и суде на основу 

Устава, закона и других општих аката. Нико ко учествује у суђењу не може бити 

позван на одговорност за мишљење дато приликом доношења судске одлуке, а у 

поступку покренутом због кривичног дјела учињеног у вршењу судијске функције, не 

може бити притворен без одобрења Скупштине. 

Члан 101. Република Српска Крајина има Народну банку. Статус, организаци-

ја, управљање и пословање Народне банке уређују се законом. 

Члан 102. Република Српска Крајина има војску. Српска војска Крајине има 

стални и резервни састав. О Српској војсци Крајине доноси се закон. Војни судови и 

војна тужилаштва установљавају се законом. Војни судови су независни судови и 

суде на основу закона. Скупштина Републике Српске Крајине, на приједлог Врховног 

савјета одбране, поставља команданта Српске војске Крајине. Врховни савјет 
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одбране сачињавају: Предсједник Републике Српске Крајине, предсједник Владе, 

министар одбране, министар унутрашњих послова и командант Српске војске 

Крајине. Врховни савјет одбране утврђује постојање непосредне ратне опасности и 

проглашава ратно стање, уколико Скупштина није у могућности да се састане. 

Врховни савјет одбране проглашава ванредно стање када су на дијелу територије 

Републике Српске Крајине угрожени безбједност Републике Српске Крајине, слободе и 

права човјека и рад државних органа и доноси акте за предузимање мјера које такве 

околности изискују, у складу са Уставом и законом. Врховни савјет одбране доноси 

одлуке о приправности, мобилизацији и употреби Српске војске Крајине и о другим 

питањима у складу са Уставом и законом. 

У шестом поглављу – "Територијална организација" – истиче се сљедећа 

одредба: 

Члан 103. Општина преко својих органа, у складу са законом: доноси програм 

развоја, урбанистички план, буџет и завршни рачун; уређује и обезбјеђује обављање и 

развој комуналних дјелатности; уређује и обезбјеђује коришћење градског грађевин-

ског земљишта и пословног простора; стара се о изградњи, одржавању и коришћењу 

локалних путева и улица и других јавних објеката од општинског значаја; стара се о 

задовољавању одређених потреба грађана у областима: културе, образовања, здрав-

ства и социјалне заштите, друштвене бриге о дјеци, физичке културе, јавног образо-

вања, занатства, туризма и угоститељства, заштите и унапређења животне среди-

не и у другим областима од непосредног интереса за грађане; извршава законе, друге 

прописе и опште акте Републике Српске Крајине чије извршавање је повјерено оп-

штини, обезбјеђује извршавање прописа и општих аката општине; образује органе, 

организације и службе за потребе општине и уређује њихову организацију и рад; 

обавља и друге послове утврђене Уставом и законом, као и Статутом општине. 

Систем локалне самоуправе уређује се законом. Република Српска Крајина може за-

коном повјерити вршење појединих послова одређеној општини и пренијети јој сред-

ства за те послове. 

У седмом поглављу, "Јемства уставности", истичу се сљедеће одредбе: 

Члан 107. Закон, други пропис или општи акт мора бити сагласан са Уставом. 

Пропис и други општи акт републичког органа мора бити сагласан са законом. Сваки 

други пропис и општи акт мора бити сагласан са законом и осталим републичким 

прописима. 

Члан 111. Незнање језика на коме се води поступак не смије бити сметња за 

остваривање права и интереса грађана. Свакоме је зајемчено право да у поступку 

пред судом или другим државним органом или организацијом која у вршењу јавних 

овлашћења рјешава о његовим правима и дужностима употребљава свој језик и да се 

у том поступку упознаје са чињеницама на свом језику. 

Члан 113. Уставни суд одлучује о: сагласности закона, других прописа и 

општих аката с Уставом; сагласности прописа општих аката републичких органа са 

законом; сагласности свих осталих прописа, колективних уговора, као општих аката 

и других општих аката с законом и другим републичким прописима; сукобу надлежно-

сти између судова и других органа; сагласности Статута или другог општег акта 

политичке странке или друге политичке организације с Уставом и законом; забрани 

рада политичке странке или друге политичке организације; изборним споровима који 

нису у надлежности судова или других државних органа. Уставни суд оцјењује 

уставност закона и уставност и законитост прописа и других општих аката који су 
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престали да важе, ако од престанка важења до покретања поступка није протекло 

више од једне године. 

Члан 120. Приједлог за промјену Устава може поднијети најмање 10.000 би-

рача, најмање 20 посланика, предсједник Републике и Влада. О приједлогу за промјену 

Устава одлучује Скупштина двотрећинском већином од укупног броја посланика. 

Члан 123. Република Српска Крајина ће са другим дијеловима српског народа 

на територији Југославије и њеним државама и даље градити чврсте државне везе 

све у циљу стварања заједничке државе српског народа. Дио своје надлежности 

утврђене овим Уставом Република Српска Крајина пренијет ће на савезну државу у 

складу с договором о уређењу Југославије. 

 

Goran Djuran 

 

The Constitution of the Republic of Srpska Krajina from Saint Nicholas Day 

(December, 19) in 1991 

 

Conclusion 

 

With the introduction of multi-party parliamentary system in the Socialist Federal 

Republic of Yugoslavia began a new, but quite unsecure, era in developing nations and re-

publics that consisted Yugoslavia at the time. In the wake of post-Cold War period, many 

problems and doubts came out, which for decades "were pushed under the carpet". Again, 

issues of supremacy, right to the constitutionality, independence, integrity, continuity were 

raised. 

The issue of position of the Serbs in Croatia was actualized with the victory of 

Tudjman's nationalist Croatian Democratic Union (HDZ). Constitutional amendments denied 

Serbs the right to a common dialogue, and imposing pre-term "Croatian" deprived them to 

pursue their interest in the creation and existence of modern Croatian state. Finally, with the 

proclamation of the Serbs as minority in Croatia discontent was spilled over and they started 

to build an independent way, which consisted of activities and power execution in the territo-

ries with predominantly Serbian population. December 1990 was characteristic by the adop-

tion of the Constitution of the Republic of Croatia, which barely mentioned the Serbs. 

Things became complicated, and since the Plitvice lakes all had scent of a war and mutual 

suffering of the Serbian and Croatian people. 
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ОПШТИНА КОЗАРСКА ДУБИЦА 

У РАТНИМ СУКОБИМА 1995. ГОДИНЕ 
 

 

Апстракт: У раду је на основу извора и литературе представљена историја 

Козарске Дубице од маја до октобра 1995. године. У том периоду општина Козарска 

Дубица налазила се у центру ратних збивања на територији Републике Српске. 

 

Кључне ријечи: Козарска Дубица, Војска Републике Српске, Једанаеста 

дубичка бригада, Хрватска војска, Операција "Бљесак", Операција "Олуја", Операција 

"Уна 95".  

 

 

Увод 

 

Историографија до сада није посветила пажњу учешћу општине Козарска 

Дубица у грађанском етничко-вјерском сукобу на територији Босне и Херцеговине од 

1992. до 1995. Углавном су објављивани краћи новински чланци у дневним листовима 

поводом неког празника (славе дубичке бригаде) или важнијег догађаја. У децембру 

2008. у Бањој Луци је објављена студија под покровитељством Владе Републике 

Српске Агресија Републике Хрватске на Републику Српску – Посљедице у општинама 

Нови Град, Костајница и Козарска Дубица – септембар 1995.
1
 Студија садржи 

мноштво изјава свједока прикупљених од стране Полицијске станице Нови Град, 

Костајница и Козарска Дубица, што је чини вриједним извором података за наведени 

период. Поред наведене студије, веома важан извор података представљају билтени 

11. пешадијске бригаде Козарска Дубица,
2
 који су једном мјесечно излазили од 

средине 1994. до краја 1995. године, а обрађивали су теме везане за бригаду као и за 

саму општину Козарскa Дубицa. Ратни дневник 11. дубичке бригаде представља веома 

важан извор информација за разумијевање функционисања бригаде.
3
 У дневнику су, из 

сата у сат, обрађене инфoрмације у зони одговорности саме бригаде, те он тако 

представља извор из прве руке за наведене догађаје. Поред наведених извора и 

литературе, веома важни су дјело и расправа хрватског историчара Давора Маријана 

Олуја
4
 и Зборно подручје Бјеловар у операцији Уна

5
. Давор Маријан у поменутим 

дјелима обрађује дјеловање припадника ХВ на ријекама Уни и Сави на граници зоне 

                                                 
1
 Група аутора, Агресија Републике Хрватске на Републику Српску, посљедице у општинама 

Нови Град, Костајница и Козарска Дубица септембра 1995, Бања Лука 2008. 
2
 Информативни лист 11. пешадијске бригаде Козарска Дубица, бројеви 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

мај–октобар 1995. 
3
 Ратни дневник 11. пешадијске бригаде Козарска Дубица, свеске 5. и 6. 

4
 Davor Marijan, Oluja, Zagreb 2007. 

5
 Scrinia Slavonica, Davor Marijan, Zborno područje Bjelovar u operaciji Una, Bjelovar 2008. 
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одговорности дубичке бригаде у периоду од августа до септембра 1995. У настанку 

рада коришћена је и друга литература која је допринијела да се подробније објасне 

дешавања у 1995. години.
6
 

 

Кратак осврт на историју града до 1992. године 
 

Козарска Дубица је општина на сјеверозападу Републике Српске. Смје-штена 

је на ријеци Уни, између планина Козаре и Просаре. Дубица се први пут у изворима 

спомиње 1200. године као Dubicha, жупа у саставу Угарске краљевине. Током средњег 

вијека на дубичким пољима обитавали су разни монашки редови (павлини и бенедик-

тинци), као и монашко-витешки редови (темплари и јовановци). Поред монашких 

редова, истицале су се и угледне породице које су се смјењивале на посједима око 

дубичког каструма. Међу познатијима су Шубићи, Гисинговци и Бабонићи. Године 

1398. Дубицу запосједа великаш Хрвоје Вукчић, те тако град први пут улази у састав 

Босанске краљевине. Хрвоје напушта Дубицу 1402. а град изнова припада Угрима, у 

чијем саставу ће остати све до пада под османску власт. Након пада Јајца и Бање Луке 

1527/8. године, Османлије су наставиле продор ка сјеверу и 1538. године освајају 

градове на ријекама Уни и Сави. Међу освојеним градовима jе и Дубица. 

На простору дубичке регије већину становништва до пада под Османлије 

чинило је римокатоличко становништво. Након пада римокатолици се масовно селе 

према сјеверу, бјежећи пред османским четама. Како ови простори остају пусти, нова 

власт на њима насељава муслиманско и православно становништво из унутрашњости. 

Негдје у ово вријеме пада и оснивање православног манастира Моштаница, чији ће 

монаси предводити народ овога краја у најтежим историјским тренуцима. По освајању 

области дуж Уне и Саве, Османлије су на тим просторима организовале власт у 

облику капетанија. Дубичка капетанија се први пут спомиње у изворима 1611. године, 

а највјероватније је основана непосредно по освајању града. На челу Дубичке 

капетаније налазили су се капетани из породице Шерић. Шерићи су изгубили 

капетанску титулу током Бечког рата, а нови капетани, Церићи, појављују се тек 1742. 

године. Период XVII и XVIII вијека обиљежили су ратови између Аустрије и Турске. 

Како се налази на веома важном коридору за освајање Босне, то је већина аустријских 

напада ишла преко Дубице. Године 1687. Аустријанци су заузели Дубицу и држали је 

у свом саставу, уз неколико изузетака, све до 1701. Аустрија је освајала Дубицу 1716. 

и 1788. године, када су се око дубичких поља водиле жестоке битке. Деветнаести вијек 

је остао упамћен по устанцима православног становништва у Босанској Крајини. 

Устанци су у почетку имали социјални карактер, да би касније прерастали у 

националне буне. У устанцима је учествовало и православно становништво дубичке 

                                                 
6
 Milislav Sekulić, Knin je pao u Beogradu, Bad Vibel 2000; Ivan Brigović, Osvrt na operaciju 

Bljesak u dokumentima Republike Srpske Krajine, Časopis za suvremenu povijest, 2009; Richard 

Holbrooke, Završiti rat, Sarajevo 1998; Skandalozno otkriće o vojnoj operaciji 'Una', Nacional, 21. 

juni 2000, 60–61; U rujnu 1995 ušli u Bosansku Dubicu, Magazin za vojnu povijest, decembar 2011; 

Драги Ивић и Данко Боројевић, Рисови са Врбаса (Ваздухопловство и противваздушна 

одбрана Војске Републике Српске), Чланак објављен у електронском часопису "Видовдан" 30. 

новембра 2011. године; Danko Borojević, Paklena krila – mlazni borbeni avioni u ratu 1943–2004, 

Beograd 2009. 
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регије. Међу познатијим устанцима су Прва и Друга кнешпољска буна под водством 

Петра Поповића Пеције. 

Берлинским конгресом 1878. Босна и Херцеговина је припала Аустроугарској 

монархији. Иако се православно становништво почело досељавати још у XVI вијеку, 

примат у самом  граду су држали муслимани све до друге половине XIX вијека. У 

другој половини XIX вијека све је присутнији православни елемент у граду. Први 

досељеници су се бавили трговином и разним занатима. Већ 1856. у малоj кућици 

(ћелији) основана је прва школа, а 1864. подигнута црква. Црква ће 1879. добити 

звоник. До 1895. град се веома споро развијао. Те године Босанска Дубица постала је 

средиште котара (среза), док је до тада била само испостава Котара Босанска 

Костајница. Исте године изграђен је и мост на ријеци Уни, што је поспјешило даљњи 

развој града. До Првог свјетског рата Дубица је била позната у цијелој Монархији по 

својим сточним сајмовима. На сајмовима се могло наћи мноштво различите марве, 

претежно крупне стоке врло високог квалитета. Почетком XX вијека у Дубици су 

дјеловала три културно-просвјетна друштва, која су била заснована на националном 

кључу. У току Првог свјетског рата велики број Дубичана активно је учествовао у 

борбама. У Краљевини СХС/Југославији град је наставио да се развија и напредује. Од 

1929. Дубица се налазила у саставу Врбаске бановине, која је за вријеме бана 

Милосављевића проживљавала своје најбоље дане. Године 1931. је основана 

Мјешовита грађанска школа. 

Други свјетски рат Дубици је донио страшна разарања и огромне људске 

губитке. У близини самог града налази се Јасеновац, највеће стратиште српског народа 

у Другом свјетском рату. Сам Јасеновац је прогутао на стотине хиљада невиних 

жртава, међу њима и хиљаде Дубичана. Дубичка општина изгубила је око 17.000 

становника, што чини преко 50% цјелокупног становништва. Обнова и изградња града 

започета је 1945, а снажнији индустријски развој град је доживио послије 1970.
7
 

Према попису из 1991. године општина Босанска Дубица је имала 31.606 

становника. Од тога Срба 21.728 (68,7%), Муслимана 6.440 (20,4%), Хрвата 488 

(1,5%), Југословена 1.851 (5,8%) и осталих 1.099 (3,5%). На сједници Скупштине 

општине Босанска Дубица дана 17.10.1992. дат је приједлог да се град и општина 

убудуће зове Козарска Дубица, што је и прихваћено већином гласова
8
. 

 

Од "Бљеска" до "Олује" 

 

Од 13. септембра 1991. године, када је на Дубицу из правца Хрватске испаљено 

неколико граната, од којих је смртно страдала једна особа, па све до маја 1995. године 

може се рећи да су Дубичани релативно мирно живјели. У том периоду 11. дубичка 

                                                 
7
 За додатне информације погледати: Прота Славко Вујасиновић, Срби као птице – мемоари,  

Бања Лука 1994; Драгослав Алексић, Кнежопоље и Кнежопољци у прошлости и садашњости, 

Босанска Дубица 1931; Husref Hadžialagić, Bosanska Dubica kroz vijekove, Rijeka 2005; Dušan 

Samardžija, Bosanskodubičko područje u NOR-u i socijalističkoj revoluciji 1941–1945, Bosanska 

Dubica 1984. 
8
 "Службени гласник Републике Српске", број 20, 30.12.1992. 
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бригада,
9
 која се налазила у саставу 1. крајишког корпуса, учествовала је у борбама 

широм Републике Српске. 

Првог маја 1995. године у раним јутарњим часовима Хрватска војска (ХВ) је 

започела операцију "Бљесак", чији је циљ био заузимање Западне Славоније. Већ 

првог дана борби припадници ХВ су заузели Јасеновац, а 18. корпус Српске војске 

Крајине (СВК), који је био задужен за одбрану Западне Славоније, налазио се у 

расулу.
10

 Команда 11. дубичке бригаде, која се налазила на посавском ратишту због 

новонастале ситуације и близине ратних сукоба, одлучила је да хитно пошаље за 

Козарску Дубицу команданта бригаде Милоја Мисирачу и начелника штаба Пантелију 

Ћургуза, заједно са 200 бораца, са циљем да организују одбрану града.
11

 Борбе у 

Западној Славонији трајале су до 3. маја, а завршиле су се поразом СВК на том 

подручју. Тако је дубичка општина на својим сјевероисточним границама додиривала 

Републику Хрватску и тиме постала гранична општина. Колику је важност имала 

Козарска Дубица говори и чињеница да је два дана послије завршетка операције 

"Бљесак", 5. маја, предсједник Републике Српске Радован Караџић, заједно са пред-

сједником Народне скупштине Републике Српске Момчилом Крајишником, дошао у 

званичну посјету општини. У изјави за медије Р. Караџић и М. Крајишник поручују 

грађанима Дубице да је пад Западне Славоније једна велика трагедија али не и изгуб-

љен рат и да, уз одговорно општинско и државно руководство, не морају да се плаше 

за своју будућност.
12

 Припадници 11. дубичке бригаде су одмах по доласку у рејон 

разграничења Републике Хрватске и Републике Српске приступили инжињеријским 

радовима и утврђивању линија одбране. Команда 11. дубичке бригаде је из Козарске 

Дубице 9. маја у 13.30 часова добила телеграм сљедећег садржаја: "Непријатељ демон-

стрира силу вршећи маневре оклопним средствима и утврђује леву обалу Саве. Тежи-

ште наших снага је на инжињеријском утврђивању."
13

 Иако је постојала велика напе-

тост на линији разграничења, што се види из горе наведеног телеграма, све до августа 

1995. на подручју општине Козарска Дубица није било ратних дејстава. 

По заузимању Западне Славоније од стране ХВ велики број Срба избјегао је на 

територију Републике Српске. На територију општине Козарска Дубица стигле су 

избјеглице из рубних села Западне Славоније (Јасеновац, Млака и села око Окучана). 

Међу избјеглицама су углавном биле старије особе, жене и дјеца. Центар за социјални 

рад је до средине маја евидентирао 315 избјеглих лица.
14

 Крајем мјесеца маја живот у 

граду се полако нормализовао. Настављени су спортски сусрети који су били одгођени 

због догађаја у Западној Славонији.
15

 

                                                 
9
 Бригада се на почетку ратних дешавања у бившој Југославији звала 11. партизанска бригада и 

налазила се у  саставу 10. партизанске дивизије. Распадом ЈНА бригада мијења име у 11. пјеша-

дијска бригада, да би 1993, послије уједињења са Лаком дубичком бригадом, била преиме-

нована у 11. дубичку пјешадијску бригаду. 
10

 Milislav Sekulić, Knin je pao u Beogradu, Bad Vibel 2000, 97–119; Ivan Brigović, Osvrt na 

operaciju Bljesak u dokumentima Republike Srpske Krajine, Časopis za suvremenu povijest, 2009, 

45–69. 
11

 Ратни дневник 11. пешадијске бригаде Козарска Дубица, свеска 5, 55. 
12

 Информативни лист 11. пешадијске бригаде Козарска Дубица, број 10, мај 1995,  3. 
13

 Ратни дневник, свеска 5, 59. 
14

 Информативни лист, број 10, мај 1995, 7. 
15

 Запажено мјесто у дубичком спорту остварили су каратисти, који су на такмичењу у Савезној 

Републици Југославији проглашени за најуспјешнију екипу у конкуренцији 53 клуба; Исто, 25. 
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Дубичка општина је током љетних мјесеци јуна и јула остала поштеђена 

ратних догађања. На оном дијелу гдје се општина граничила са Републиком 

Хрватском граница је утврђена и без већих изазова припадници 11. дубичке бригаде су 

одржавали своју линију. На Видовдан, 28. јуна, борци 11. дубичке бригаде су 

прославили крсну славу, а 5. јула је Скупштина општине Козарска Дубица усвојила 

одлуку да се крсна слава Св. апостоли Петар и Павле установи као крсна слава 

општине Козарска Дубица. На Петровдан 12. јула у општини је уприличена свечаност 

која је започела великом свечаном литургијом у градској цркви Св. Петар и Павле, у 

којој је одржан парастос за погинуле борце Републике Српске
16

. Током мјесеца јула 

вршена је жетва усјева, која је, упркос проблемима око недостатка погонског горива, 

завршена веома успјешно. Приноси на пољопривредним добрима су износили око пет 

тона по хектару. Поред приватних пољопривредних имања, у општини Козарска 

Дубица већ другу годину постојала је и "војна економија". На пољопривредним 

добрима у селу Драксенић засијана су 123 дунума кромпира, 49 дунума купуса, 30 

дунума црвеног лука, 10 дунума паприка и 4 дунума бијелог лука. О "војној 

економији" бринули су припадници бригаде.
17

 

Четвртог августа 1995. у раним јутарњим часовима почела је операција ХВ која 

је имала за циљ заузимање територије Републике Српске Крајине.
18

 Операција "Олуја" 

је имала у неким моментима и подршку НАТО авијације. Руководство РСК је убрзо 

након почетка операције, трпећи губитке на свим положајима, наредило евакуацију 

становништва.
19

 Том приликом је пред снагама ХВ избјегло око 250.000 лица. Током 

операције "Олуја" жестоке борбе су се водиле око данашње Хрватске Дубице, а 

артиљеријских дејстава није остала поштеђена ни Козарска Дубица. У раним јутарњим 

часовима првог дана операције гађана су артиљеријским оруђем села Демировац, 

Драксенић и Међеђа, која су се налазила у зони одговорности дубичке бригаде. У 8.35 

часова хрватске снаге су гранатирале мост на Уни и ужи центар града.
20

 За операцију 

заузимања Хрватске Дубице било је одговорно Зборно подручје Бјеловар. Како наводи 

Давор Маријан у својој књизи Олуја, главни непријатељ на том подручју била је 26. 

пјешадијска бригада Банијског корпуса и 11. дубичка бригада Војске Републике 

Српске, која је, по договору са командом 26. пјешадијске бригаде, требала у случају 

напада пружити помоћ у јачини једне чете.
21

 Да је команда дубичке бригаде била 

заинтересована за дешавања у Банији може се видјети из ратног дневника бригаде. 

Међутим, због оскудијевања у људству и средствима, као и због опште ситуације у РС, 

није одаслана помоћ 26. бригади. Команда дубичке бригаде је првог дана трајања 

"Олује" предузела потребне мјере за осигуравање подручја у својој зони одговорности. 

Подигла је Раднички батаљон и наоружала ненаоружане обвезнике. У приправност су 

стављени 3. и 4. батаљон, а са посавског ратишта позвана је једна чета као појачање.
22

 

Команда 1. крајишког корпуса је 4. августа донијела одлуку о формирању Оперативне 

                                                 
16

 Информативни лист, број 12, јули 1995, 3. 
17

 Исто, 22. 
18

 Операција "Олуја" проузроковала је највеће етничко чишћење у Европи након Другог 

свјетског рата. 
19

 Milislav Sekulić, nav. djelo, 265. 
20

 Ратни дневник 11. пешадијске бригаде Козарска Дубица, свеска 6, 1. 
21

 Davor Marijan, Oluja, Zagreb 2007, 115. 
22

 Ратни дневни, свеска 6, 1. 
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групе 10, са задатком да организује одбрану на Сави и Уни, од села Д. Блатна до села 

Трстенци. У састав ОГ–10 ушла је и 11. дубичка бригада. Сједиште ОГ–10 налазило се 

у Приједору.
23

 Пред јаким артиљеријским и пјешадијским нападима током ноћи 4/5 

августа припадници СВК су се са цивилним становништвом повукли на територију 

општине Козарска Дубица. У јутарњим часовима 5. августа хрватске снаге су заузеле 

данашњу Хрватску Дубицу. ХВ је и 5. августа наставила да артиљеријски дјелује по 

зони одговорности дубичке бригаде. Тако је до 12 часова на подручје општине 

испаљено преко 50 граната.
24

 Сљедећих дана није било ратних дејстава на територији 

општине. Дубичка бригада била је заокупљена инжињеријским уређивањем своје зоне 

одговорности, као и прихватањем припадника СВК и цивилног становништва које се 

повлачило преко територије општине. Велики прилив цивилног становништва 

направио је проблеме дубичкој бригади, а то најбоље илуструје податак да се аутобус 

који је тих дана послан на посавско ратиште вратио на мјесто поласка јер су 

комуникације биле закрчене.
25

 

Као што је већ речено, за вријеме трајања операције "Олуја" општина Козарска 

Дубица је у неколико наврата гранатирана. Том приликом је лакше и теже рањено око 

20 лица, а оштећени су објекти Скупштине општине, Средњошколског центра, основ-

них школа "Свети Сава" и "Вук Караџић" и Дома здравља. Послове санације грађевина 

и рашчишћавања града обављала је општинска цивилна заштита, која је, поред тога, 

помагала бригади у инжињеријским радовима око учвршћивања линија одбране. Вели-

ке недаће током августа општинским властима причињавао је велики број избјеглица 

који се нашао на територији општине. Око 5.000 стараца, жена и дјеце, највећим 

дијелом из источне Баније, нашао се у МЗ Кнежица, гдје им је организован смјештај и 

пружена помоћ у храни и лијековима. За већи дио избјеглих лица МЗ Кнежица је била 

само успутна станица на путу за Србију, тако да су 17. августа посљедње колоне 

напустиле општину. На подручју града је остало око 670 избјеглих лица, који су 

остали да живе у прихватним центрима или код родбине.
26

 Послије пада РСК на 

цијелој територији Републике Српске уведено је ратно стање. Сходно томе, у општини 

Козарска Дубица уведен је полицијски час и забрањено кретање цивила у ноћним 

часовима. У августу су општину Козарска Дубица посјетили предсједник РС Радован 

Караџић и потпредсједник РС Биљана Плавшић. Том приликом Р. Караџић је изјавио: 

"...Ми смо одлучни да са највећом енергичношћу бранимо сваку стопу наше земље и 

никада нећемо признати било какве ефекте хрватске агресије". Биљана Плавшић је 

охрабрујуће поручила грађанима Козарске Дубице да "док год постоји српска држава, 

постојаће и Дубица".
27

 На Преображење 19. августа у манастиру Моштаница свечану 

литургију је служио бањолучки епископ Јефрем. Литургији је присуствовао велики 

број грађана, као и представници цивилне власти и војних структура. Епископ Јефрем 

је на самом крају литургије одржао говор у коме је подсјетио на Пецијино јунаштво и 

праведност борбе за слободу, која је дар сваком човјеку дат од Бога. 

 

                                                 
23

 Група аутора, Агресија Републике Хрватске на Републику Српску, посљедице у општинама 

Нови Град, Костајница и Козарска Дубица септембра 1995, Бања Лука 2008, 13. 
24

 Ратни дневни, свеска 6, 2. 
25

 Исто, 3. 
26

 Информативни лист, број 13, август 1995, 2–23. 
27

 Исто, 2. 
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Септембар 1995. године 
 

Након успјешно проведених операција "Бљесак" и "Олуја", као и успјешног 

тока акције "Маестрал" у западној Босни, хрватски врх је уз подршку америчких 

савезника донио одлуку да изврши форсирање ријека Уне и Саве и заузме општине 

Козарску Дубицу, Костајницу и Нови Град. У дане који су претходили операцији 

НАТО авијација је бомбардовала комуникацијске предајнике широм Републике Срп-

ске (Столице на Мајевици, објекте на Козари), а амерички високи представник за 

Балкан Ричард Холбрук је боравио у Загребу и инсистирао да се операције против 

Срба наставе. У својим мемоарима "Завршити рат" Холбрук пише: "Убјеђивао сам 

Туђмана да узме Сански Мост, Приједор и Босански Нови, све важне градове који су 

постали свјетски познати симболи етничког чишћења. Ако буду заузети прије него 

што отворимо преговоре о територији, остаће под контролом Федерације, иначе би 

било тешко поново их добити у преговорима".
28

 Холбрук је од Туђмана тражио да се 

иде што даље, али да се не заузима Бања Лука, коју је Гојко Шушак желио што прије 

узети. Операцију "Уна 95"
29

 планирао је сам државни врх Републике Хрватске на челу 

са Фрањом Туђманом. Са планирањем и извођењем операције били су упознати Винко 

Врбанац, начелник Оперативне управе Главног стожера ХВ, министар одбране Гојко 

Шушак, адмирал Давор Домазет и генерал Анте Готовина, али не и Звонимир Червен-

ко, начелник Главног стожера ХВ.
30

 Одлука о нападу донесена је на основу погрешних 

обавјештајних података. Главни стожер ХВ је вјеровао да су снаге Војске Републике 

Српске у расулу, а да су градови Дубица, Нови и Костајница готово празни јер су се 

припадници ВРС претходно повукли према Приједору. На основу тих података, 17. 

септембра издана је команда да се сљедећег дана крене у извођење операције. 

Почетак септембра у Козарској Дубици је протекао у обезбјеђивању средстава 

за почетак нове школске године. Иако су била примјетна гомилања снага ХВ уз 

државну границу, није се са сигурношћу могло претпоставити да ли ће и када доћи до 

напада, као ни којим интензитетом ће он бити извршен. Дубичка бригада била је 

заокупљена утврђивањем линија одбране на Уни и Сави, као и очувањем материјално-

техничких средстава која су била угрожена НАТО бомбардовањем. У ратном 

дневнику дубичке бригаде за дан 6. септембар стоји: "У 22.50 стигла је ванредна 

обавјештајна информација од Команде ОГ–10 којом нас обавјештава да се у току ноћи 

очекују масовни авио-напади на објекте који су и до сада били изложени истим, али је 

за очекивати и дејство по другим објектима широм РС. Са овом као и претходном 

информацијом одн. наређењем упознали смо све јединице и наређено им је да 

предузму све неопходне мере за заштиту људства и материјално техничких средстава, 

а јединице ПВО да појачају осматрање ваздушног простора." НАТО авијација је 13. 

септембра у 16 часова срушила предајник на Козари и тако комуникацијски одсјекла 

Козарску Дубицу од остатка Републике Српске. Због неповољне ситуације на осталим 

ратиштима, као и реалног очекивања да ће ХВ у сљедећим данима да експлоатише 

успјех из западне Босне, борбена готовост дубичке бригаде подигнута је на виши 

ниво. Изнад ријека Уне и Саве примијећене су 16. септембра неидентификоване 

                                                 
28

 Richard Holbrooke, Završiti rat, Sarajevo 1998, 165. 
29

 Операција "Уна 95" позната је још и као "Врбас 95" и "Дрина 95". У пронађеним 

документима припадника ХВ операција је била шифрована под сва три имена. 
30

 Skandalozno otkriće o vojnoj operaciji 'Una', Nacional, 21. juni 2000, 60. 
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летјелице, које нису борбено дјеловале, а након краћег времена су нестале. Током ноћи 

17/18. септембра припадници 6. и 7. батаљона дубичке бригаде извијестили су 

Команду о великом покрету војних возила и борбене технике на потезу Уштица–

Дубица и Дубица–Костајница. Борбена готовост бригаде је послије ових информација 

подигнута на највиши могући ниво. 

Сљедећег дана, 18. септембра, припадници ХВ су у 11.20 часова отворили јаку 

пјешадијску и артиљеријску ватру по цијелој територији општине Козарска Дубица. 

Команда дубичке бригаде наредила је својим припадницима да из свег расположивог 

наоружања узврате непријатељу. За напад на Козарску Дубицу била је одговорна 2. 

гардијска бригада из састава ХВ. Након артиљеријске припреме, која је била једнаког 

интензитета и по дубини и по ширини, почео је десант специјалних снага "Црне 

мамбе" из састава 2. гбр. ХВ.
31

 У првом валу, у рејону ушћа рјечице Бињачке у Уну, 

око 11.50 часова искрцало се 40–50 припадника ХВ.
32

 Припадници ХВ су имали 

задатак да онеспособе прву линију одбране и да припреме терен и створе мостобран
33

 

за увођење додатних снага ХВ, које су касније требале да напредују у неколико 

праваца. Главни правац је ишао преко комуникација Козарска Дубица – Приједор (К. 

Дубица – Међувође – Мирковац – Кнежица – Приједор), а други комуникацијом 

Козарска Дубица – Новоселци – Међувође – Мирковац – Доњи Јеловац. Десно је био 

правац Баћин – Марјановићи – Мало Двориште, а лијево Бјелајци–Просара–

Поткозарје. Намјера им је била да задатак изврше преко прелаза Баћин, Вриоци, 

Творница ТИК и Дубичко поље.
34

 Усљед јаке артиљеријске и пјешадијске ватре која је 

"поклапала" припаднике 11. дубичке бригаде, припадници  "Црних мамби" су неко 

вријеме остали неопажени. Убрзо по извршеном десанту припадници ХВ су пресјекли 

магистрални пут Козарска Дубица – Костајница. Једна група је кренула према ТИ 

"Кнежопољка" и центру града, а друга даље у дубину, према старом Школском 

центру. У првом сату дјеловања извиђачко-диверзантске групе ХВ страдао је већи број 

цивила. Како већина цивила није знала да су припадници ХВ пресјекли магистрални 

пут, они су се њиме и даље користили. Припадници ХВ отварали су ватру не 

обазирући се на то да ли се цестом крећу цивилна или војна лица. Одређени број лица 

прво је био заробљен, а онда из непосредне близине ликвидиран.
35

 Команда дубичке 

бригаде је у 14.08 часова од Команде 7. батаљона добила информацију да је у рејон ТИ 

"Кнежопољка" убачена извиђачко-диверзантска група.
36

 Јединицама на терену, које су 

                                                 
31

 Припадници ХВ су 18. септембра у рејону села Орахова и Доња Градина, као и у рејону ушћа 

Мљечанице у Уну, покушали да форсирају ријеке Уну и Саву, међутим, усљед јаке пјешадијске 

и артиљеријске ватре ВРС, нису успјели у тим намјерама. 
32

 Припадници ХВ су имали знантне проблеме у припремама за десант преко Уне. У 

заробљеном дневнику једног од припадника 2. гбр. види се да је напад каснио више од три 

сата. Гуменим чамцима, којима су требали да изврше прелаз преко ријеке, биле су неисправне 

пенте. Тек након неколико сати успјели су да оспособе два, а до краја операције само један је 

остао у функцији; Информативни лист 11. пешадијске бригаде Козарска Дубица, број 14, 

септембар 1995, 12; U rujnu 1995 ušli u Bosansku Dubicu, Magazin za vojnu povijest, decembar 

2011, 60. 
33

 Ниво ријеке Уне и брзина тока 18. септембра биле су отежавајућа околност припадницима 

ХВ у покушају стварања мостобрана не територији општине Козарска Дубица. 
34

 Информативни лист, број 14, септембар 1995, 12. 
35

 Група аутора, нав дјело, 24. 
36

 Ратни дневник, свеска 6, 19. 
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већ водиле интензивну борбу са снагама ХВ, послате су у помоћ јединица војне 

полиције и специјалне снаге цивилне полиције, а из правца села Шпиља напредовала 

је једна интервентна чета. Први организованији отпор хрватским снагама пружен је у 

рејону барака у близини ТИ "Кнежопољка" и у рејону Школског центра, гдје су 

припадници ХВ наишли на припаднике Топовског вода ЛПА батерије, који су заједно 

са минобацачлијама (120 мм) 2. ватреног вода ступили у борбу са непријатељем. Како 

су се у рејону старог Школског центра припадници ХВ знатно приближили пози-

цијама ЛПА батерије и минобацачлијама, борба се испрва водила пјешадијским 

наоружањем, да би се по измјештању минобацача и они активно укључили у борбу.
37

 

Команда дубичке бригаде је у 15.35 часова наредила јединицама на терену да отпочну 

чишћење терена око ТИ "Кнежопољка" и старог Школског центра, а да Минобацачка 

батерија 120 мм организује кружну одбрану. Начелник Штаба је тражио да се са 

посавског ратишта пошаље једна чета као испомоћ, а у 16.00 часова ОГ–10 је, преко 

њиховог курира, послан захтјев за појачање у људству и један тенковски вод. У 17.10 

часова Команда бригаде добила је од Команде 5. батаљона телеграм сљедеће 

садржине: "Одбијен јачи напад из Кошутарице, покушан прелаз, нисмо сигурни да 

није неко прешао. Три групе су окружиле и чисте терен. Линије су стабилне за сада. 

Нема дејстава. Имамо 3 лакше рањена борца".
38

 За то вријеме настављене су 

интензивне борбе у рејону ТИК-а. У 17.15 часова Команда бригаде је од подређених 

јединица на терену добила информације да су припадници бригаде заузели бараке око 

ТИК-а, а да је непријатељ примијећен како се повлачи према фабричком кругу. У 

17.50 стигло је појачање од 200 бораца из Центра војних школа "Рајко Балаћ", са ци-

љем да се ојача одбрана, изврши контраудар и запосједну претходни положаји на Уни. 

Доласком батаљона ЦВШ ствoрени су услови да се припадници ХВ у потпуности 

блокирају, што је и остварено до 20.45 часова. Како су се са друге стране налазиле 

елитне јединице ХВ, Команда дубичке бригаде одлучила је да остави један узак пролаз 

и дозволи припадницима ХВ извлачење преко Уне.
39

 У току ноћи са посавског 

ратишта стигла је као испомоћ чета од 84 борца, а из правца Приједора један тенк Т-

55.
40

 Припадници ХВ су током ноћи 18/19. почели извлачење са територије општине 

Козарска Дубица, а у 7.53 часова ВРС је запосјела своје старе линије на ријеци Уни. 

По писању Томислава Шуља у Магазину за војну повијест, у току напада на Дубицу 

живот је изгубило 13 припадника "Црних мамби",
41

 а одређени број је рањен.
42

 На 

територији општине Козарска Дубица остало је девет лешева, које су општинске 

власти сахраниле на градском гробљу. Током 18. септембра ВРС је на територији 

                                                 
37

 Информативни лист, број 14, септембар 1995, 6–9. 
38

 Ратни дневник, свеска 6, 20. 
39

 Команда дубичке бригаде одлучила је да се не иде у директне сукобе са непријатељем јер је 

оцијенила да би у том случају имала знатне губитке, као и да би борба око "Кнежопољкe" знат-

но оштетила фабрику и нанијела велику материјалну штету. Постојало је увјерење да би у слу-

чају елиминације свих припадника ИДГ град могао да доживи одмазду хрватске артиљерије. 
40

 Ратни дневни, свеска 6, 21. 
41

 Magazin za vojnu povijest, decembar 2011, 60. 
42

 Нема званичних података о броју страдалих припадника ХВ у Козарској Дубици 18. 

септембра. 
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општине Козарска Дубица изгубила 25,
43

 а МУП РС три припадника. Три припадника 

ВРС су заробљена, од којих је један убијен у заточеништву, један је успио да побјегне 

у току борби, а један је размијењен 1997. године.
44

 Већи број припадника ВРС задобио 

је у ратним дејствима лакше или теже повреде. Осамнаестог септембра од стране 

артиљерије, као и од припадника ХВ који су се нашли на територији општине, 

страдало је 14 цивила, а више од 20 их је рањено. 

У рејону села Доња Градина припадници ХВ су 18. септембра у два наврата 

неуспјешно покушали да форсирају ријеку Саву. Том приликом, усљед јаке 

пјешадијске и артиљеријске ватре ВРС, имали су два погинула припадника
45

. 

Сљедећег дана, 19. септембра, припадници ХВ су још једном покушали да форсирају 

ријеку Саву. Око 11 часова хрватске снаге отпочеле су артиљеријска дејства у рејону 

села Доња Градина. Артиљеријска дејства су интензивирана око 12 часова, а у 12.50 

почело је пребацивање припадника ХВ са два гумена чамца.
46

 Команда дубичке 

бригаде је јединицима на терену у 13 часова послала тенк Т-55,
47

 а након добијања 

информације да напријатељ форсира ријеку Саву, 4. батаљону, који је био задужен за 

Доњу Градину, у помоћ су послани интервентни вод полиције и интервентни вод 

сусједног батаљона
48

. По писању Давора Маријана у расправи Зборно подручје 

Бјеловар у операцији 'Уна', до 14 часова је ријеку Саву прешло око 80 припадника ХВ. 

Након тога, са лијеве на десну обалу ријеке Саве кренула је амфибија са 30-ак војника. 

Како Давор Маријан наводи, амфибија је успјешно прешла Саву, међутим, по 

искрцавању на десну обалу наишла је на минско поље које јој је уништило гусјенице и 

онемогућило даље кретање.
49

 Ратни дневник дубичке бригаде даје мало другачију 

слику истог догађаја. За 15.00 часова записано је сљедеће: "У покушају преласка 

уништили смо усташку амфибију са посадом и један чамац са војском. Исте је "осом" 

уништио командир чете Гвозден Маринко. Након овог догађаја линија одбране је 

стабилизована".
50

 Да је ХВ наишла на жесток отпор припадника ВРС свједочи и 

извјештај Зборног подручја Бјеловар да је убачена група наишла "на врло јаку 

организирану обрану (утврђени бункер и мјешовита минска поља) и наставак нападаја 

изазвао би велике људске жртве, иако покривен јаком топничком ватром непријатељ је 

брзо извршио прегрупирање снага, ојачао предњи крај и подржан топништвом, 

спријечио је продор наших снага у дубину и стварање већег мостобрана". Припадници 

ХВ су око 14 часова почели са извлачењем људства и технике на лијеву обалу Саве. 

Негдје у исто вријеме Команда ОГ–10 је наредила да се изврши прегруписавање снага, 

уведе резерва у борбу и да се у 17 часова крене у разбијање снага ХВ које су се 

налазиле у мостобрану.
51

 До 19.40 часова, уз сталне окршаје са припадницима ВРС, 

                                                 
43

 Већина припадника војске страдала је у борби, док је мањи број погинуо на својим радним 

мјестима (ТИ "Кнежопољка"). Они су били ненаоружани и страдали су као неактивни учесници 

у борби. 
44

 Група аутора, нав. дјело, 100–115. 
45

 Scrinia Slavonica, Davor Marijan, Zborno područje Bjelovar u operaciji Una, Bjelovar 2008, 325–

327 
46

 Davor Marijan, Zborno područje, 329. 
47

 Ратни дневник, свеска 6, 21. 
48

 Информативни лист, број 14, септембар 1995, 15. 
49

 Davor Marijan, Zborno područje, 330. 
50

 Ратни дневни, свеска 6, 21. 
51

 Група аутора, нав. дјело, 28. 
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хрватске снаге су успјеле да извуку сво људство са територије општине Козарске 

Дубице, након чега су припадници дубичке бригаде запосјели своје линије одбране на 

ријеци Сави.
52

 Зборно подручје Бјеловар је у операцији "Уна 95" 18. и 19. септембра 

имало пет погинулих, 17 теже и девет лакше рањених.
53

 Припадници ВРС и МУП РС 

током операције на подручју села Доња Градина имали су једног погинулог, два теже 

и седам лакше рањених.
54

 

Веома је интересантно питање дејства Ваздухопловства Републике Српске у 

одбрани западнокрајишких општина, о којем је досад веома мало расправљано. На ову 

тему писали су Драги Ивић и Данко Боројевић у чланку Рисови са Врбаса 

(Ваздухопловство и противваздушна одбрана Војске Републике Српске)
55

, као и Данко 

Боројевић у чланку Паклена крила (млазни борбени авиони у рату 1943–2004).
56

 

Хрватски извори углавном заобилазе ову тему. У једној од ријетких изјава "Црних 

мамби" у Магазину за војну повијест свједочи се да су у току борби у Козарској 

Дубици по њима дејствовала два авиона типа "Галеб".
57

 Да је Ваздухопловство РС 

било активно тих дана, налазимо потврду и у ратном дневнику дубичке бригаде. У 

18.50 часова за 18. септембар записано је да су "дејствовала наша два авиона по 

усташким положајима на дубичком брду".
58

 По писању горенаведених аутора, по 

снимању ситуације извиђачким авионима "ИЈ-21 јастреб", од којих је један био оборен 

изнад Новог Града, с тим што су пилот и снимљени подаци преживјели пад, 

оперативци РС одлучили су да у борбу уведу авијацију. Са аеродрома у Маховљанима 

полетио је одређени број авиона који су дејствовали по артиљерији ХВ а касније и по 

мостобранима у Новом Граду и Козарској Дубици. Према њиховим тврдњама, 

припадници ХВ су имали знатне губитке.
59

 

Општина Козарска Дубица је током 18. и 19. септембра, поред људских губи-

така (44 војника и цивила), претрпјела и знатну материјалну штету. Процјењује се да је 

на територију општине пало између 3.500 и 4.500 пројектила разних калибара. 

Једнаком жестином гађани су и војни и цивилни циљеви. Поред погођених приватних 

                                                 
52

 Давор Маријан у расправи Зборно подручје Бјеловар наводи како је једна група 19. септембра 

у 14.30 часова форсирала ријеку Саву да би растеретила групу која је прешла ријеку код 

Јасеновца. До 15.09 Саву је прешао 91 војник. Група се развила 900 метара у дубину и 

уништила неколико српских отпорних тачака. Извлачење те групе почело је у 15.35, а 

завршено у 16.28. О споменутој групи у ратном дневнику дубичке бригаде и у информативном 

билтену нема помена. Могуће је претпоставити да би, у случају уништења неколико српских 

отпорних тачака, та група добила запажено мјесто у оба документа, као и да би губици ВРС 

били знатно већи. 
53

 Davor Marijan, Zborno područje, 332. 
54

 Информативни лист, број 14, септембар 1995, 15. 
55

 Чланак објављен у електронском часопису "Видовдан" 30. новембра 2011. године. 
56

 Danko Borojević, Paklena krila – mlazni borbeni avioni u ratu 1943–2004, Beograd 2009. 
57

 Magazin za vojnu povijest, decembar 2011, 60. 
58

 У емисији "Некад било" водитеља Синише Михаиловића, коју је 30. маја 2012. емитовала 

Радио телевизија Републике Српске, генерали Ратног ваздухопловства РС су изјавили да су 

авиони РС у нападу на Козарску Дубицу нанијели непријатељу пресудне губитке, а да су на 

територији општине Нови Град дејствовала четири авиона из састава Ваздухопловства РС. 
59

 Да су припадници ХВ имали знатне губитке током акције "Уна 95", свједочи и велики број 

осмртница које су у то вријеме преплавиле хрватске новине; Nacional, Skandalozno otkriće o 

vojnoj operaciji 'Una', 21. juni 2000, 60. 
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кућа и стамбених зграда, страдале су школе, вртић, спортска дворана, зграде јавних 

установа, привредна предузећа. Дом здравља је такође претрпио знатна разарања, али 

ни једног тренутка није престајао да ради. У току ноћи 18/19. септембар, док су још 

трајале борбе за град, у Гинеколошком одјељењу рођена је здрава дјевојчица. Матери-

јална штета, процијењена од званичних институција Скупштине општине Козарска 

Дубица, износи 504.129.800,00 тадашњих њемачких марака.
60

 Након гранатирања, 

дубичка бригада и Општински штаб Цивилне заштите почели су са рашчишћавањем 

града и санирањем оштећених објеката. У веома кратком року обезбијеђено је 30.000 

комада цријепа, а санирана су оштећења на објектима од већег значаја. Припадници 

инжињерије 11. дубичке бригаде су деактивирали 45 неексплодираних убојних 

средстава.
61

 До средине октобра долазило је до размјене ватре на линији разграничења 

дубичке бригаде са Републиком Хрватском, када је потписано примирје које је 21. 

новембра резултирало Дејтонским мировним споразумом. 

 
Закључак 

 

Општина Козарска Дубица се од маја до септембра 1995. године налазила у 

центру ратних збивања на територији Републике Српске. У том периоду општина је 

претрпјела знатне материјалне и људске губитке, а становништву општине је 

пријетила судбина Републике Српске Крајине. На мапама великих сила, као што се 

види из мемоара Ричарда Холбрука, Поткозарје је требало да припадне бошњачко-

хрватској федерацији. Подржана од НАТО пакта, хрватско-бошњачка коалиција је 

мјесеца септембра покренула велику акцију освајања територија Републике Српске. 

Намјера великих сила и њихових савезника на Балкану била је да се рат на територији 

Босне и Херцеговине заврши са побједником и пораженим. У новој консолидацији 

снага на Балкану није било мјеста за Републику Српску. Као што је то бивало кроз 

историју, српски народ је још једном пореметио планове "великих играча". Својим 

храбрим и одлучним отпором народ Републике Српске је заслужио своју државу, што 

је на крају и потврђено 21. новембра у Дејтону. Велику заслугу у одбрани Републике 

Српске имају и грађани Козарске Дубице, који су 18. и 19. септембра храбро и 

пожртвовано бранили своју општину и тако допринијели очувању и признању 

Републике Српске, као гаранта опстанка српског народа западно од Дрине. 

 

Marko Jankovic 

 

The Municipality of Kozarska Dubica in War Conflicts in 1995 

 

Summary 

 

The Municipality of Kozarska Dubica is located in the North-West of the Republic 

of Srpska. It played an important role in the civil, ethnic and religious war which took place 

in Bosnia and Herzegovina from 1992 to 1995. In May 1995, after the "Operation Flash", the 

Croatian Army appeared on the municipal border, and in August 1995, during the "Operation 

Storm", Dubica suffered two-day bombing. On September 18 and 19, the Croatian Army 
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 Група аутора, нав дјело, 166. 
61

 Информативни лист, број 15, октобар 1995, 5–8. 
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started the operation "Una 95", with the objective to occupy the territory of the Republic of 

Srpska up to Banja Luka. During the operation "Una 95", between 3500 and 4500 projectiles 

fell on the territory of Kozarska Dubica, and 44 soldiers and civilians died. Material damage, 

according to the estimation of the official institutions, was 504,129,800.00 Deutsche Marks. 
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Бањалука          

 

 

БАЊАЛУЧКИ "ЈЕСЕЊИ САЛОН" –  

ПЕТ ДЕЦЕНИЈА ОД ОСНИВАЊА 
 

 

Апстракт:  Град Бањалука је у периоду од 1962. до 1992. године био носилац 

значајне југословенске бијеналне манифестације ликовне умјетности. Бањалучки 

"Јесењи салон" је током тридесет година свога постојања од регионалне смотре ликов-

ног стваралаштва поступно прерастао у изузетно значајну и незаобилазну манифеста-

цију југословенског, а у једном тренутку и међународног карактера. Четрнаест 

"Јесењих салона" (XV је био припремљен 1992. године али је због рата отказан) 

показало је најзначајнија достигнућа домаћих и страних умјетника, изабраних од 

стране најеминентнијих југословенских историчара и теоретичара савремене умјетно-

сти. Зато је пет деценија од оснивања ове значајне југословенске манифестације 

одличан повод да се подсјетимо на њену хронологију, начине и моделе помоћу којих 

је организована, умјетнике који су у оквиру ње излагали као и на, награђена и 

откупљена дјела која су данас значајна културна баштина Града Бањалуке и њених 

институција. 

 

Кључне ријечи: Бањалука, ликовна умјетност, југословенска умјетност, 

југословенске изложбе. 

 

 

Град Бањалука је у периоду од 1962. до 1992. године био носилац значајне 

ликовне манифестације биjеналног карактера, која је показала да је Бањалука била 

међу ријетким градовима бивше Југославије који су имали слуха и отворености према 

свим позитивним идејама и тенденцијама из области визуелне умјетности. Бањалучки 

Јесењи салон је током тридесет година свога постојања од регионалне смотре 

ликовног стваралаштва поступно прерастао у изузетно значајну и незаобилазну 

манифестацију југословенског, а у једном тренутку и међународног карактера. 

Четрнаест "Јесењих салона" (XV је био припремљен 1992. године али је због рата 

отказан) показало је најзначајнија достигнућа домаћих и страних умјетника, изабрана 

од стране најеминентнијих југословенских историчара и теоретичара савремене 

умјетности. 

Потреба за организовањем овакве врсте ликовне манифестације у средини која 

није имала развијену умјетничку сцену, настала је као резултат опште друштвено-

политичке климе тадашње Југославије и њене културне политике. која се одразила, 

поред осталог, и на ликовну умјетност. У умјетности, као огледалу општег друштвеног 

контекста, у то вријеме долази до темељне промјене егзистенцијалног расположења, у 

складу с којим се свијет више не доживљава кроз визуру изолованог појединца, 

свјесним отклоном од реалности, већ управо супротно томе, тежи се укључењу 

умјетника у конкретне животне прилике савременог друштва, у коме влада поштовање 
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према техничком и индустријском процесу као саставном дијелу савременог 

велеграда, који у себи носи сав знаковни и медијски репертоар типичне урбане 

сценографије.
1
 На основу тога сасвим оправдано произлази и став да се умјетност овог 

времена, с једне стране, све више окреће према новим технологијама, медијима и 

поступцима повезаним с процесима који су утицали на појаву оптичке, 

неоконструктивистичке и кинетичке умјетности, док се, с друге стране, опет у духу 

савременог града, умјетност окреће према свијету предмета новонастале потрошачке 

цивилизације који су произвели нови реализам, нео-даду и поп-арт. 

Држава, као сложена структура центара политичке моћи, кроз развијени 

хијерархијски апарат државних институција успјела је са модерном умјетношћу 

успоставити готово симбиозан однос, стварајући специфичну југословенску умјетност. 

Термин југословенска умјетност ознака је одређеног поимања модерности који је у 

том широком кругу југословенског културног простора имао нормативну вријед-ност. 

У том смислу овом  синтагмом не реферише се на неку посебно обједињујућу 

ентитетску групацију умјетничких пракси изграђених на заједничкој традицији, иден-

тичним формалним и садржајним премисама или естетским и поетичким заједничким 

полазиштима, већ на чињеницу да су све југословенске републике биле обухваћене 

униформном институционалном структуром, да су посједовале идентично искуство и 

однос према центрима политичке моћи, који су, заједно и у складу са владајућом идео-

логијом, осигуравали друштвени оквир за производњу, перцепцију и евалуацију умјет-

ности на читавој територији бивше државе. 

Успостављени умјетнички систем образовања, структура умјетничких удруже-

ња, начини организација годишњих изложби, методологија финансирања ликовне 

продукције, законодавно устројство различитих управних тијела и начини трансмисије 

њихове моћи, уведени још у вријеме доминације социјалистичког реализма, а према 

моделу преузетом из совјетске друштвене праксе, наставили су да функционишу 

деценијама након раскида с крутом догмом социјалистичког реализма.
2
 Чињеница је 

да социјалистички реализам није оставио дубок траг у продукцији ликовних дјела, али 

се зато дубоко одразио на читав умјетнички систем заснован на строгој хијерархијској 

структури. Иако су дјелимичним укидањем административног модела културе укло-

њене претпоставке за директну зависност умјетности од воље политичке моћи, 

социјалистички менталитет, начини репресивног понашања ослоњени на идеолошке 

елементе, наставили су да утичу у већем или мањем обиму на умјетничке артефакте, 

као и на личне ставове самих умјетника. Држава је у умјетности препознала најпри-

кладнији медиј посредовања одређених политичких порука, које су указивале на 

либералну природу њених социореформаторских пројеката, а тај специфични тип сa-

oдноса између модерне умјетности и социјалистичке државе трајао је у оквиру 

југословенског простора деценијама. 

За босанскохерцеговачку умјетност тог времена разумијевање ових идеја 

значило је и ослобађање умјетничке индивидуалности од политичких притисака, што 

је водило консолидацији и нормализацији умјетничких прилика. Умјетници су своје 

ставове темељили на тековинама међуратног модернизма, као и на све отворенијем 

                                                 
1
 J. Denegri, Šezdesete: teme srpske umetnosti (1960–1970), Svetovi, Novi Sad 1995, 9.    

2
 Lj. Kolešnik, "Prilozi interpretaciji hrvatske umjetnosti 50-tih godina: Prikaz formativne faze odnosa 

moderne umjetnosti i socijalističke države", Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 2005                       

 http://hart.hr/uploats/dokuments/338/pdf 20. ( децембар 2010 ) ] 

http://hart.hr/uploats/dokuments/338/pdf%2020
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прихватању међународних естетских критеријума и мјерила. Међу првим 

представницима овог квалитативно другачијег поимања умјетности били су умјетници 

окупљени у групи "Четворица" (Душан Симић, Бекир Мисирлић, Енвер Штаљо и 

Алојз Ћурић), који су своје ставове формирали под утицајем Петра Лубарде, Пеђе 

Милосављевића и умјетника окупљених око "Децембарске групе". Са друге стране, 

утицај енформела и геометријске апстракције, присутан код умјетника управо 

пристиглих са Београдске академије – Кемала Ширбеговића и Виктора Мајданџића – 

који уз Томислава Дугоњића, са завршеном Загребачком академијом, представљају 

нови подстицај умјетницима који кроз своје сликарство настоје афирмисати низ 

особених, врло релевантних индивидуалних различитости. 

Државна стратегија, која је наметала идеју да се децентрализација културе 

профилише кроз оживљавање ликовног живота и организовање већих умјетничких 

манифестација, видљива је и у иницијативи за покретање бањалучког "Јесењег 

салона". Идеју за организовање овакве врсте изложбе дао је Кемал Ширбеговић, 

умјетник који се управо вратиo са завршених студија сликарства на Београдској 

академији, а осјећао је општу потребу за активирањем сложенијих ликовних изложби 

бијеналног карактера, сматрајући да је то најбољи начин да се помало запостављена 

средина укључи у комуникацијске токове југословенске умјетности. 

Иако је Први јесењи салон приређен 1962. године, велике амбиције на почетку 

нису остварене. Манифестација је била на нивоу скромне изложбе умјетника бањалуч-

ке регије, али је допринијела да окупљање умјетника позитивно утиче на стварање 

афирмативне атмосфере, која је подстицајно дјеловала не само на умјетнике већ и на 

ширу друштвену заједницу, развијајући свијест да је организација овако озбиљне ли-

ковне манифестације Бањалуци заиста потребна. У говору тадашњег управника Дома 

културе приликом отварања Првог јесењег салона истакнуто је да "...ће бањалучким 

сликарима 28. новембар бити значајан датум, који истовремено треба да буде камен 

темељац и међаш у развоју бањалучког сликарства...".
3
 Ове обавезујуће ријечи, изрече-

не у тренутку када је општа културна клима очекивала активније јавно дјеловање, омо-

гућиле су да се организује и Други јесењи салон у новембру 1964. године. Почетна 

концепција изложбе проширује своју визуру, тако да Други јесењи салон (1964) 

окупља, поред локалних сликара, и истакнуте југословенске умјетнике који су својим 

поријеклом, животом и дјелом повезани са простором Босанске Крајине.
4
 Амбициозна 

идеја да се концепцијски приступи код организације сваког новог салона прошире 

видљива је и код Трећег јесењег салона (1966), код кога је позивањем неколико 

водећих актера југословенске умјетничке сцене – Радомира Дамњановића Дамњана, 

Андреја Јемеца, Ивана Шутеја и других – указано на изразиту дозу отворености 

организатора, као и спремности да се представе озбиљније проблемске појаве. 

Четврти (1968) и Пети јесењи салон (1971) наставили су да прате тражења 

најприхватљивијих садржаја и облика организације, која је све више почела да 

превазилази локалне оквире, што је неминовно наметало и савремено умјетничко 

искуство кроз еволуцију и трансформацију умјетничког израза. У хронологији 

"Јесењих салона" примјећује се дисконтинуитет код организације Петог јесењег 

                                                 
3
 Из говора Фуада Балића, на основу документације Музеја савремене умјетности Републике 

Српске 
4
 Бошко Карановић, Стојан Ћелић, Бранко Миљуш, Халил Тиквеша, Мемнуна Вила Богданић, 

Фрањо Ликар и други 
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салона, који је требало да се одржи 1970. али је, због катастрофалног земљотреса који 

је погодио Бањалуку 1969. године, отказан. У ситуацији која је наметнула другачије 

услове живота, изложбени салони Дома културе коришћени су у друге сврхе, тако да 

је тек по исељењу привремено формираних институција неопходних за живот поруше-

ног града, уз нормализацију градског живота, у другој половини 1971. године, 

организација Петог јесењег салона могла бити могућа.
5
 

Иницијатива започета на Четвртом јесењем салону, да се у организацију и 

откуп укључе и други актери, поред Дома културе и Организационог одбора, на Петом 

јесењем салону је стекла најширу примјену, која је на тај начин постала установљена 

пракса, дајући  будућим јесењим салонима другачију методологију организације. У 

том смислу Шести јесењи салон (1973) имао је установљен организациони одбор, 

сачињен од делегата бројних привредних субјеката који су својим дјелотворним радом 

обезбиједили да се, поред успјешно организоване манифестације, повећа и број 

откупних награда. Откуп дјела од овог "Јесењег салона" имао је професионалнији и 

селективнији приступ, који је омогућио да се фундус Умјетничке галерије (данас 

Музеј савремене умјетности Републике Српске) обогати изузетно вриједним 

експонатима (Иван Табаковић, Љуба Иванчић, Отон Глиха). 

Због ванредних околности проузрокованих земљотресом и изложбени 

простори Дома културе морали су бити санирани, тако да је изложба Шестог јесењег 

салона презентована у просторијама Дома ЈНА (данас Народна скупштина Републике 

Српске). Примјећује се и нови приступ каталошкој публикацији, коју је од овог салона 

пратио јединствен визуелни и формални облик, уводни текст селектора, повећан број 

репродукованих дјела и обимније биографије излагача. У каталогу Шестог јесењег 

салона први пут је установљен и објављен Правилник "Јесењег салона", у коме су 

дефинисани циљеви манифестације, начини организације, правила рада Организаци-

оног одбора, услови излагања, избор жирија и награда, као и правила и дужности 

излагача. 

У свим овим организационим, манифестационим и институционалним транс-

формацијама пресудну улогу одиграо је долазак нових стручњака, историчара умјет-

ности, углавном млађе генерације, који су се након завршених студија активно 

укључили у токове ликовног живота као руководиоци или кустоси институција, ауто-

ри изложби и ликовни критичари.
6
 Они су се, заједно са својим суграђанима из 

привредних и друштвених институција, нашли у организационим и оснивачким одбо-

рима, планирали  активности око реализације појединих салона, организовали излож-

бе, жирирали за награде, а већина их је сарађивала у часописима и новинама разних 

профила пишући, повремено или континуирано, рецензије и критике. На тај начин 

успостављен је професионалнији однос, који је омогућио успостављање јаснијег 

профила саме манифестације, у наредним годинама испољен кроз јачање веза са 

водећим критичарима и теоретичарима умјетности са простора бивше Југославије. 

С временом је "Јесењи салон" од регионалне полуаматерске смотре прерастао 

у изложбу општејугословенског карактера и манифестацију која је пратила актуелне 

                                                 
5
 M. Husedžinović, "Devet Jesenjih salona u Banjaluci", u: X Jesenji salon, Banjaluka, 1981, 6–7. 

6
 Видосава Грандић у Бањалуку долази 1965. године као кустос експозитуре Умјетничке 

галерије БиХ, потом 1973. прелази као руководилац у новоформирану бањалучку Умјетничку 

галерију. Мелиха Хусеџиновић у Умјетничку галерију долази 1971, Драгојла Тошић из 

бањалучке Гимназије прелази 1973, а Љиљана Пердув Мисирлић запошљава се 1976. године.  
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токове домаће умјетности. Велики помак се осјетио код концепције Седмог јесењег 

салона (1975), који се звао и Први интернационални јер је у оквиру њега излагало и 

тридесетак умјетника из иностранства, различитих националности, који су живјели и 

радили у Паризу, а чији се рад сасвим условно могао окарактерисати и кроз 

припадност "Париској школи". Изложба је тежила успостављању дијалога фигура-

тивне и апстрактне југословенске умјетности са европским умјетницима за које сасвим 

сигурно можемо рећи да су били међу водећим представницима средина које су 

представљали. Овај концепт реализован је тако што је изабрани селектор из сваке 

југословенске републике и покрајине имао задатак да, уз пуну слободу у избору 

умјетника и селекцију њихових радова, одабере по свом мишљењу најактуелнија и 

најзанимљивија дјела. На овај начин покренут је дијалог на ширем плану, који је 

доприносио јаснијем детерминисању рецентне југословенске ликовне умјетности са 

гостујућом селекцијом из иностранства. 

У оквиру интернационалне селекције, одабране од стране француске кустос-

киње Suzan de Konenk, претходно приказане и у Југословенском културном центру у 

Паризу, излагало је 36 умјетника, међу којима су били изузетно цијењени умјетници 

респектабилног међународног угледа: S. W. Hayter, велики мајстор графике, који је 

1927. године у Паризу отворио познати графички "Атеље 17", у коме су се школовали 

бројни графичари, одликованог Легијом части 1951. године, Pierre Alechinsky, 

припадник легендарне авангардне групе "Кобра", основане у Амстердаму 1948. 

године, Luc Peire, добитник награде Гавина на 34. бијеналу у Венецији, Edouard Pi-

gnon, добитник награде за сликарство на Бијеналу у Сао Паолу 1951. и награде 

Фондације Гугенхајм 1958. године, Antonio Virduzzo, добитник Grand Prix International 

на Бијеналу у Венецији 1962, угледни кинеско-француски умјетник Zao Wou-Ki, као и 

јапанско-француски умјетници Shoishi Hasegawa и Yasse Tabuchi.
7
 Треба нагласити да 

се готово сва дјела умјетника – гостију из иностранства, излагана на овој изложби, 

данас налазе у Музеју савремене умјетности Републике Српске и да представљају 

значајну умјетничку баштину ове институције.
8
 

Присуство ових бројних страних имена у тадашњем југословенском јавном и 

медијском контексту није остало непримијећено. Критика је нагласила да је то једна 

од ријетких конфронтација домаћег и страног ликовног стваралаштва, "у коме 

естетички аргументи наглашавају масу наших ликовних продуктиваца, не једностав-

ним пребројавањем, него утемељеношћу духовних свједочанстава и етиком јасних и 

одређених ставова, чиме је Бањалука надмашила много јаче центре".
9
 

Установљавање и стручније профилисање овакве врсте ликовне манифестације 

у средини која раније није имала сличних иницијатива било је веома подстицајно за 

развој локалне умјетничке сцене, не само у граду Бањалуци већ и на ширем, босанско-

херцеговачком простору. Шездесете и седамдесете године у босанскохерцеговачкој 

умјетности могу се окарактерисати као период у којем су се умјетници окренули 

другачијој сликарској проблематици, првенствено форми и материји, што је произвело 

нове ликовне садржаје. На темељима чврсте подлоге међуратног модернизма, његових 

                                                 
7
 Више у: VII jesenji i I internacionalni salon, Banja Luka, 1975, 9–3. 

8
 Сви гостујући аутори поклонили су по једно дјело Умјетничкој галерији, док је Скупштина 

општине Бањалука обезбиједила средства за откуп осталих. 
9
 V. Maleković, "Prvorazredni likovni događaj. U povodu VII jesenjeg salona u Banja Luci", Vjesnik, 

Zagreb 21.1.1976. 
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пиктуралних квалитета и мотивских преокупација, као што су предмет, пејзаж и 

фигура, формирао се доминантан локални посљератни модернизам, са низом 

представника/ца чија ће дјела својим бројним врстама и подврстама изградити 

еманципован и досљедан пиктурални језик, који ће се с временом чврсто укоријенити 

у трaдицију као инспиративно исходиште. 

Главни модернистички ток босанскохерцеговачке умјетности представљала су 

дјела настала унутар концепције умјереног или академског модернизма, односно једне 

интимистичке концепције модернизма чије је исходиште било сликарство тзв. 

"Париске школе". Скуп различитих менталитета, духовности и традиција европског 

сликарства, у плодоносном амбијенту какав је заговарао југословенски социјализам,  

развио се и уобличио у савремену појаву која се могла препознати на европском 

умјетничком плану, а опет је имала и своје локалне карактеристике. 

Ако се "Јесењи салон" упореди са другим општејугословенским и интернацио-

налним изложбама, организованим и одржаваним широм југословенског умјетничког 

простора, може се примијетити да је ова бањалучка манифестација припадала 

малобројном типу изложби критичког карактера, која је са селективно изабраним 

излагачима успијевала да региструје неке суштинске проблеме југословенске 

умјетности.
10

 Замишљена је као изложба са постављеном тезом, према којој је позвани 

кустос или угледни критичар из неког југословенског умјетничког центра имао 

прилику да представи одређени актуелни феномен савремене умјетности и покрене 

критичка разматрања о неком проблему чији је утицај требало посебно разматрати. 

Организација Осмог јесењег салона (1977) уводи иновативније промјене, 

којима је претходило формирање Умјетничког савјета 1976. године, који је умјесто 

организатора предлагао нову концепцију са задатом темом.
11

 Први пут је овако 

конституисан Умјетнички савјет за концепцију Осмог јесењег салона предложио 

тематски оријентисану изложбу под називом "Побуде урбане средине". Концепт је 

осмишљен и разрађен од стране ликовног критичара из Љубљане Александра Басина, 

који је засновао тезу на неколико општих социолошких ставова на основу којих 

индустријско друштво врши притисак на савременог умјетника у смислу вредновања, 

дехуманизације и подређивања његовог рада техничким, друштвено диригованим и 

комерцијалним интересима, док су реакције самих умјетника различите и крећу се од 

ставова резигнације, одбијања и супротстављања таквој ситуацији до пристанка на 

прилагођавање и глорификацију одређених друштвених задатака.
12

 У тако широко 

постављеној експликацији тезе однос умјетника према савременом индустријском 

друштву илустрован је искључивим ставовима, који су највише били присутни у 

тадашњој умјетничкој продукцији. 

Треба истаћи да су се крајем шездесетих и почетком седамдесетих година, у 

склопу тадашњих епохалних друштвено-политичких прилика, одиграли догађаји 

далекосежних значаја и посљедица по укупну проблемску физиономију савремене 

умјетности. Из ових општепознатих догађаја издвајају се студентски протести 1968. те 

радикалне тежње интелектуалних мањина, које су најприје захватиле америчко, затим 

                                                 
10

 С. Ристић,"Јесењи салон у Бањалуци", у: Време без илузија, Clio, Београд, 2003, 109–111. 
11

 Умјетнички савјет, са мандатом од четири године, био је састављен од осам делегата из 

југословенских република и покрајина и три делегата из Бањалуке, именованих из реда јавних 

и културних радника, ликовних умјетника и ликовних критичара. 
12

 А. Basin, "Pobude urbane sredine", VIII Jesenji salon, Umjetnička galerija, Banjaluka, 1977, 9–12. 
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и западноевропско друштво у вишеструкој социјалној, духовној и моралној кризи, а 

одразиле су се са сасвим јасним посљедицама и на југословенску политичку и 

економску нестабилну ситуацију. 

У овај широки распон умјетничких збивања, повезаних са глобалним 

социјалним, политичким и културолошким контекстима, укључује се и феномен нове 

умјетности седамдесетих. На њу нису могли да остану имуни напредни умјетнички 

кругови, нарочито они тадашњих млађих генерација, који су свјесно почели да 

промишљају позиционирање умјетности у односу на прогресивна активистичка 

политичка стајалишта. Захваљујући њиховим креативним способностима и политички 

напреднијим ставовима, у годинама прије и непосредно послије 1968. мијењају се 

прилике на југословенској умјетничкој сцени, које су пратиле актуелне међународне 

умјетничке токове. Док се неке појаве већином манифестују као скуп "појединачних и 

групних понашања, догађаја и акција", којима се бави "социологија омладинске 

побуне и сукоба генерација", дотле се други ставови испољавају кроз потпуно 

формалне и засебне умјетничке језике којима се бави критика, теорија и историја 

савремене умјетности.
13

 

Ове нове појаве "радикализмом оперативних поступака и алтернативним 

начином формирања младих умјетника, директно или индиректно, представљају 

крупне отклоне од оних стандарда на којима се низ деценија уназад заснивао, одвијао 

и репродуковао владајући средишњи ток домаћег посљератног умјереног модернизма 

– социјалистичког естетизма".
14

 У том смислу је и Осми јесењи салон прекинуо 

доминацију традиционалних умјетничких израза, јер је успио да покаже дио нових 

тенденција које су постојале у југословенској умјетности тога времена. 

Тежње које су обиљежавале промјене у умјетности одразиле су се и на општа 

животна понашања у духу "новог сензибилитета", видљивог у хипи култури, 

провокативном активизму блиском идејама нове љевице или неоанархизма у циљу 

заступања слободоумних друштвених и моралних погледа. Ове промјене најприје су 

постале видљиве кроз критике локалне друштвене и културне бирократије, па чак и 

самог политичког поретка, што је у тадашњем репресивном политичком систему 

довело до крајњих консеквенци затварања појединаца или искључивања интелектуа-

лаца из политичког и јавног живота. Босна и Херцеговина, тада чврсто окована 

диригованим самоуправним социјализмом, дубоко традиционална, патријархална и 

национално нестабилна, била је далеко од карактеристичне шездесетосмашке 

друштвене и духовне климе. Босанскохерцеговачки умјетнички кругови, у почетку 

несензибилни за ове интернационалне промјене, на помало индиферентан начин и са 

упадљивим закашњењем прихватили су нова умјетничка струјања, видљива кроз 

појединачне опсервације, најприје у дјелу Браце Димитријевића, а онда постепено и 

код других умјетника. 

Ове појаве, често вођене под јединственим обједињујућим термином нова 

умјетност седамдесетих, изричито и програмски, готово авангардно, наступају као 

радикалне противсликарске праксе. Слика је за ове умјетнике типичан примјер 

естетског објекта отуђеног од понашања и самог постојања умјетниковог субјекта. 

Једини бранилац тих ставова у босанскохерцеговачкој умјетности био је Брацо 

                                                 
13

 J. Denegri i M. Šuvaković, "Umjetnost i 1968", u: Istorija umetnosti u Srbiji XX vek: Radikalne 

umetničke prakse, Orion Art, Beograd 2010, 345. 
14

 Исто 
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Димитријевић, чије ће рад у локалној критичкој перцепцији нажалост остати без 

адекватне подршке. Да је било активнијег укључивања у токове савременог 

стваралаштва публиковањем критичких подстицајнијих судова, била би омогућена 

другачија асимилација ове врсте умјетности. За слике Браце Димитријевића 

својевремено је у контексту изложбе Умјетност Босне и  Херцеговине 1845–1974 

тачно констатовано "да потпуно одударају од духа изложбе", иако су рађене на 

платну, да су лишене било каквих ликовних оптерећења и представа, "у њима је 

примарна провокативна идеја према којој мали човјек с улице може бити третиран на 

равној нози са великим Леонардом"; према овом кратком запажању сасвим је јасно 

уочљива дилема тадашњег сликарства, које опстаје у новој клими за коју није било 

битно да ли неко слика, већ како и по којим правилима слика.
15

 

Представници нове умјетности седамдесетих на југословенском умјетничком 

простору, видљиви и кроз селекцију Осмог јесењег салона
16

, били су усмјерени ка 

рецепцијама интернационалних искустава, али овај пут не само оних европских, који 

су заокупљали претходне генерације, већ и англоамеричких, који доносе утицај поп-

арта и концептуалне умјетности, што је посљедица изразито космополитског 

васпитања шездесетосмашке генерације.
17

 У почетку не тако бројни, носиоци свих 

ових појава окупљени су у формалним и неформалним групама, али дјелују и као 

појединци, припадници више генерација. Код оних најдосљеднијих карактеристична је 

тежња не само ка строгој редукцији сликаног поља већ и ка радикализацији поступака 

који свјесно попримају критичке  социјално-политичке конотације. 

У смислу формалних и стилских ознака за босанскохерцеговачко сликарство 

најзначајнија је појава апстрактног мишљења, које у својим релацијама спекулативним 

или метајезичким приступима доводи до руба дематеријализације умјетничког 

предмета.
18

 Сликарске или цртачке операције, а потом и графичке реализације, 

плански су сведене до стадијума примарних, елементарних, геометријских, аналитич-

ких и изразито аиконичних радних процедура. Настало најприје у непосредној и 

радикалној реакцији на социјалистички реализам, апстрактно сликарство се развијало 

у два основна правца: први према лирској апстракцији, ташизму и енформелу, а други 

према геометрији, неконструктивизму и објектима. Иако је тренутак потпуног одва-

јања сликарства од предметности био још увијек далеко, осјећале су се нове потребе за 

индивидуалним стваралачким изразом, а постепено напуштање волумена и тродимен-

зионалности огледало се у плошном третману слике и слободнијој форми. 

Поред свог општег значаја, апстракција постаје синоним за нову умјетност. 

Апстрактно је упућивало на све оно што је било ново, другачије, бунтовно и немирно, 

на све што је за собом дизало полемичку прашину и негодовање појединаца. 

Истовремено, апстракција постаје окосница сукоба: једни је заговарају, док су други, 

под утицајем традиционалних анимозитета према новини, против ње. Најмлађи су 

заговарали умјетничку либерализацију кроз спонтаност и слободу, нарушавајући 

                                                 
15

 A. Begić, Umjetnost Bosne i Hercegovine 1845–1974, нав. дјело (без пагинације) 
16

 Бојан Бем, Мира Бртка, Александар Цветковић, Драгош Калајић, Брацо Димитријевић, Сања 

Ивековић, Вјенцеслав Рихтер, Мирослав Шутеј и други 
17

 J. Denegri, Sedamdesete: teme srpske umetnosti:nove prakse (1970–1980), Svetovi, Novi Sad1996, 

198. 
18

 Томислав Дугоњић, Виктор Мајданџић, Бекир Мисирлић, Љубомир Перчинлић, Енес 

Мунџић  и други 
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својим тежњама складност и мирноћу тадашње иконографије базиране на дискурсу 

реализма, којом су доминирали портрет, мртва природа и пејзаж. Ове полемике између 

старих и младих константно су узбуркавале шездесете и седамдесете "мијењајући 

своју форму сходно времену и општим схватањима".
19

 Млади су све више тежили 

гринберговској дводимензионалности као новој врсти површине "која дише и 

пулсира", превазилажењу устаљених композиционих правила и брижљиво одабраном 

колориту, који је имао свеобухватно дејство потиснуте топлине.
20

  

Умјетници све мање доживљавају умјетност као медиј интензивне комуника-

ције с публиком, а све више као дисциплину коју човјек користи како би спознао себе. 

На тај начин тежило се аутономном јаком појединцу, а не групама и колективу, што је, 

према Гринбергу, била тежња за аутономијом умјетности, заправо тежња за поимањем 

самог контекста умјетности као духовне и аутономне сфере.
21

 

У овом периоду умјетници успостављају читав ланац међусобно повезаних, 

условљених појава, заснованих на начелима еволуционистичког одвијања сликарског 

искуства. У тим релацијама интересна сфера им је постала раван сликарског платна, са 

његовом дводимензионалношћу као јединим својством које сликарство није дијелило 

ни са једном другом умјетношћу, тако да се сликарска преокупација оријентисала на 

основу тих идеолошких опредјељења. Сликарство које је, у духу ове констатације, 

наглашавало природну равнину просторног плана одбијало је, досљедно томе, сваку 

илузионистичку представу просторне дубине. Умјетник је из једне проблемске етапе, у 

жељи да савлада раван, прелазио у другу или неку нову сљедећу, при чему је тежио да 

постане високоспецијализовани експерт неке специфичне области, сликар, вајар или 

графичар, који у пракси стварања треба да достигне врхунски домет квалитета, а да 

при томе остане у оквиру особина медија, без жеље да их превазиђе или замијени.
22

 

Може се рећи да су проблеми који су заокупили умјетност високог модернизма 

у босанскохерцеговачким условима схваћени олако, па је због тога сложена идеја иза 

које стоји читава идеологија модерног свијета са филозофског плана сведена 

првенствено на технологију. Умјетничке реализације, када се сагледају са данашње 

дистанце, у великом дијелу су идејно празне, филозофски скучене и естетички 

незреле. због тога су изузетно радикални и ријетки напори који су направили помак од 

технолошког сликарства према концептуализацији мишљења. Када из тог угла 

посматрамо босанскохерцеговачку умјетничку сцену као саставни дио ширег југосло-

венског умјетничког простора, потпуно су оправдане ријечи Лазара Трифуновића када 

каже да "наши модни и помодни залети и претурање по свјетским бијеналима и 

тријеналима миришу на малограђански провинцијализам који вјечито има проблеме 

како да се постави према великом свијету".
23

 

Девети јесењи салон (1979) критички је сагледао феномен утицаја фотографије 

на све медије ликовне умјетности. Овај амбициозан пројекат, оквирно назван "Присус-

тво фотографије у савременој умјетности", окупио је бројне селекторе, угледне југо-

словенске критичаре, који су тематски оквир подијелили у три цјелине: 1) Присуство 

                                                 
19

 I. Hošić, Šta je to apstrakcija? Umjetnost BiH pedesetih i šezdesetih, Gradska galerija, Bihać 2007.  
20

 C. Grinberg, Ogledi o poslijeratnoj američkoj umjetnosti, Prometej, Novi Sad 1997.  
21

 Исто 
22

 Исто 
23

 L. Trifunović, Studiје ogledi  kritike, D. Bulatović (ур.), Музеј савремене 

уметности, Београд 1990, 203. 
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фотографије у класичним ликовним медијима – Сликарство (Азра Бегић), Графика 

(Ирина Суботић), Цртеж (Душан Ђокић), Скулптура (Зденко Рус), 2) Фотографија као 

документ о понашању умјетника (Јеша Денегри), 3) Фотографија као инструмент 

мишљења и умјетности  (Димитрије Башићевић – Менгелос и Зденко Рус). Јесењи 

салон је пратила и организација округлог стола на тему "Присуство фотографије у 

савременој умјетности", на коме је учествовао већи број умјетника и критичара.
24

 

Ово је вријеме у коме се јаче осјећају нови медијски утицаји и њихово прожи-

мање са класичним ликовним техникама. Нове промјене нарочито се уочавају код 

појединих умјетника који не желе остати искључиво маргинални већ теже рефлексији 

и ауторефлексији партиципирања у ширем друштвеном контексту, и то не само у уско 

умјетничком. Умјетници све више настоје бити ангажовани и дјеловати на стварност, 

трагати за новим средствима изражавања, отварајући пут новим умјетничким медији-

ма, који постају све примамљивији а истраживања у том правцу све чешћа. Ново ври-

јеме је у потпуности потврдило ријечи Валтера Бењамина, по коме спор вођен током 

деветнаестог вијека између сликарства и фотографије око умјетничке вриједности 

њихових производа, данас дјелује као странпутица и смушеност, израз једног општег 

историјског преокрета којег ни један ни други партнер нису били свјесни.
25

 

Девети јесењи салон био је међу првим ликовним манифестацијама које су 

уочиле и у своје селекције уврстиле примјену медија фотографије у новој умјетничкој 

пракси, која се односила на функцију документовања оних интервенција и акција која 

су по својој функцији привременог карактера, различитих облика умјетничких акција, 

од оних које се изводе у урбаном простору или природном амбијенту до оних у којима 

је средиште радње усредсређено на физичко присуство умјетникове личности.
26

 

Седамдесете и осамдесете у културном животу Југославије биле су живо и 

подстицајно раздобље, које је означило одлучујуће отварање према модернизацији и 

интернационализацији не само ликовних прилика већ и успон многих других умјет-

ничких области, као што су драмска, филмска и музичка сцена. Ове године каракте-

ришу и видна настојања да се неутрализују све разлике међу појединцима, родовима, 

етничким и националним скупинама. Међутим, у животној стварности прикривени 

проблеми су се трансформисали у сексизам, хомофобију и ксенофобију, а сасвим 

индиректно, стање у умјетности је одражавало цјелокупну друштвену ситуацију. 

Као концепцијско тежиште Десетог јесењег салона (1981) постављена је теза 

"Локално и глобално у савременој умјетности", јер су размишљања о односима 

аутохтоних – локалних садржаја и страних – интернационалних утицаја почела да 

прате готово све умјетничке појаве. У том смислу ријеч и појам локално, као дио тезе 

локално – глобално, најмање је двосмислен или двозначан израз који је требало да 

подразумијева аутентичне и аутохтоне вриједности југословенске умјетности на 

прелазу у осамдесете године прошлог вијека. Салон, у коме су се испреплели утицаји 

касног модернизма и раног постмодернизма, поново је конципиран као заједнички рад 

селектора из сваке југословенске републике и покрајине (Босна и Херцеговина – 

                                                 
24

 У организацију Јесењег салона уведено је неколико новина. На приједлог Организационог 

одбора измијењене су награде Салона с циљем усмјеравања средстава за ову намјену на откупе 

умјетничких дјела, а укинуто је и селектовање локалних умјетника. 
25

 W. Benjamin, "Umetničko delo u veku svoje tehničke reprodukcije", Eseji, Nolit, Beograd 1974. 

127. 
26

 J. Denegri, "Fotografija kao dokument o ponašanju umјetnika", u: IX jesenji salon, Banjaluka 1979.  
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Ибрахим Крзовић, Црна Гора – Младен Ломпар, Хрватска – Иво Шимат Банов, Косово 

– Химзи Мухарими, Македонија – Борис Петковски, Словенија – Иван Седеј, Србија – 

Зоран Маркуш, Војводина – Милош Арсић). 

У том смислу може се рећи да је најопштија и најуобичајенија одредница за 

умјетност осамдесетих нова слика, али се она не односи само на сликарство, већ та 

синтагма означава шири појам, који обухвата разне врсте визуелних израза: од 

класичних ликовних умјетности, гдје доминирају слика, скулптура, цртеж и графика, 

до нових вишемедијских инсталација, амбијенталних поставки, видеа, фотографије, па 

све до архитектуре, означавајући нову пластичку представу, нову сликовност и 

иконичност.
27

 У југословенској умјетности и критици, када је ријеч о именовању 

нових појава у умјетности осамдесетих, постоји сагласност око условне употребе 

превода италијанског термина nuova imagine, тако да се чешће користи непрецизан 

термин нова слика од примјеренијих и вјеродостојнијих термина нова представа, 

умјетност нове представе, или нова умјетност осамдесетих.
28

 

У том смислу, с циљем указивања на нове смјернице савременог југословен-

ског стваралаштва, дефинисана је и платформа Једанаестог јесењег салона (1983) са 

тезом "Ка постмодерној умјетности", чији је селектор био Зденко Рус, ликовни 

критичар и кустос Модерне галерије из Загреба. Покушавајући да дефинише растре-

ситу ситуацију у умјетности, Зденко Рус наводи да је ера постмодерности ера 

свеопште трансформације, која се огледа у општем плурализму у умјетности и 

окретању леђа умјетности претходних деценија.
29

 Констатује да још није у потпуности 

у сваку југословенску средину продро вирус постмодернизма, али да се у свакој могу 

наћи умјетници и дјела чији су рјечник и језик блиски сензибилитету осамдесетих 

година.
30

 Његова селекција је обухватила широк распон умјетничких појава и 

умјетнике разних генерација: од посљедњих слика Воје Димитријевића, преко заним-

љивих односа живота и умјетности у индустријско-пољопривредној средини у сликар-

ству Јожефа Ача, слика Бате Михајловића, Петра Омчикуса, Фердинанда Кулмера, 

псеудометафизичког сликарства Радомира Дамњановића Дамјана, утицаја нове слике 

код Ђуре Седера, Радослава Тадића, Милана Ерића, групе Alter Imago (Тахир Љушић, 

Нада Алавања, Милета Продановић, Владимир Николић), нових објеката Мрђана 

Бајића, до сликарства Петра Мазева, Оље Добровић, Александра Саше Буквића и 

бројних других умјетника овог изузетно обимног Јесењег салона. 

Дванаести јесењи салон (1985) је проблемски постављеном тезом "Материјал 

као изазов" селекторке Ирине Суботић, историчарке умјетности и критичарке из 

Београда и кустоскиње Народног музеја, својим естетичким и филозофским 

конотацијама аналитички продубио однос према значењском и смисленом умјетнич-

ком ангажовању на плану истраживања нових начина коришћења већ познатих 

материјала. Као што је индустрија утицала на промјену начина мишљења, увођење 

новог ритма и система рада, појаву нових материјала, промјену појма брзине и 

серијске истовјетности производа, тако је и субпродукт индустрије у виду отпадног 

материјала отворио небројене могућности нових конфронтација људског разума и 

маште. Зато је посве разумљиво да се у умјетности XX вијека материјал јавља као 

                                                 
27

 Ј. Деспотовић, Нова слика, Clio, Београд 2006, 7. 
28

 L. Merenik, Beograd: Osamdesete, Prometej, Novi Sad 1995, 9. 
29

 Z. Rus, "Ka postmodernoj umjetnosti", XI jesenji salon, Banjaluka 1983, 7–12.  
30

 Исто 
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један од битних елемената који су утицали на поетичку, симболичку и структуралну 

вриједност дјела.
31

 

Како би нагласила истраживачки карактер умјетничког стваралаштва XX 

вијека, Ирина Суботић у уводном тексту даје веома студиозну хронологију различитих 

приступа материјалу у распону од једног вијека. Вођена идејом да материјал са једне 

стране може да буде важан кључ за разумијевање многих личних идеја и ставова, а са 

друге евиденција колективне меморије и реакција на општи склоп друштвених 

околности, селекторка у свој избор укључује и поједине међуратне авангардне 

умјетничке појаве: конструктивистички колаж Августа Чернигоја, Симетрије у 

простору – Нацрт за сцену зенитистичког позоришта Јо – Јосифа Клека (Josip Seissel), 

надреалистичке радове Душана Матића и Александра Вуча, Марка Ристића и Ванета 

Живановића – Бора.  Ово задржавање на првим деценијама вијека имало је намјеру да 

"отвори путеве разумијевања свих каснијих феномена у којима се материјал дотиче 

као битан предуслов модерности".
32

 У својој историјској хронологији умјетничких 

материјала ауторка као важну карику наводи утицаје науке и технологије на 

умјетност: разноврсне технолошке импликације, електроенергију, утицај свјетла као 

носиоца естетичких порука, конструктивистичке принципе који глорификују 

напредак, нове технолошке захтјеве модерног човјека и њихове варијабилне утицаје на 

напредак и развој умјетности. У том смислу је и умјетничка селекција обухватила 

широк распон индивидуалних појава у сликарству, структуралистичка истраживања и 

енформел (Мића Поповић, Вера Божичковић Поповић, Зоран Павловић), појаву Нових 

тенденција у Загребу (Александар Срнец, Љерка Шибеник), пластичне материјале и 

њихову најразноврснију примјену (Славко Тихец, Душан Тодоровић, Душан Тршар, 

Марцела Мунгер), материјале са отпада и грађевинског земљишта, као што су жељезо 

и цемент (Олга Јеврић, Душан Џамоња, Зоран Петовић). Особен покрет овог времена 

био је arte povera (сиромашна умјетност), који је у почетку идентификован као нови 

енформел управо због односа према материјалу као основној преокупацији. Каракте-

ристичне појаве седамдесетих – интервенције, амбијенти, објекти, формирање етичког 

става као принципа дјеловања умјетника, метасемиотичка истраживања стварности, 

видео, перформанс (група ОХО, Марина Абрамовић, Сања Ивековић, Далибор Марти-

нис, Неша Париповић, Зоран Поповић, Раша Тодосијевић, Владимир Додиг Трокут) – 

у оквиру овог салона представљене су у ширем контексту југословенске умјетности. 

Тринаести јесењи салон (1987), са најприје предложеном темом "Значајне по-

јаве мимо праваца и тенденција у југословенској умјетности XX вијека", касније кон-

кретизованом у називу "Самотњаци", актуелизовао је тада вјероватно најделикатнији 

проблем ликовне критике. Водећи се чињеницом да умјетност никада не може бити 

вреднована на основу доминирајућих умјетничких тенденција, већ једино на основу 

појединачних и конкретних дјела, селекторка "Салона" Јадранка Диздар, ликовна кри-

тичарка из Београда, показала је квалитетна и аутентична умјетничка промишљања и 

начине дјеловања појединих умјетника кроз субјективан однос и личну причу. 

Бити мимо праваца или општих тенденција у контексту југословенске 

умјетности  није значило бити усамљен, у већој или мањој мјери. Ова усамљеност у 

умјетности или животу укључивала је бројне варијанте: досљедност по сваку цијену, 

својевољну изолацију, ризик као ствар избора, опсесију и слично. У тежњи да питања 

                                                 
31

 И. Суботић, "Материјал као изазов", XII јесењи салон, Бањалука 1986, 5–14. 
32

 Исто 
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самотњаштва и његових разлога досљедно верификује и теоријски употпуни, настоје-

ћи да класификује дислоцираност, осамљеност и индивидуалност, Јадранка Диздар 

свој избор дијели у више сегмената: О (пре)осјетљивој досљедности (Оскар Херман, 

Габријел Јуркић, Бехаудин Селмановић и др.), Између прошлости и снова (Леонид 

Шејка, Милена Павловић Барили, Стане Крегар, Александар Томашевић), Изуми, 

истраживања, експанзија (Иван Табаковић, Владан Радовановић, Иван Ратковић, Ко-

ста Банушевац и др.), Комуникација као искушење (Горан Трбуљак, Младен Стили-

новић, Томислав Готовац, Фрањо Ликар и др.) Лабораторије неочекиваних свјетова 

(Бојан Бем, Марко Шуштаршић, Војо Станић, Тахир Емра, Мустафа Скопљак и др.), 

Избор или случај (Јосип Клек, Сава Шумановић, Радомир Дамњановић Дамњан), Сви-

јет у ритуалу (Горгона, Габријел Ступица, Емануел Видовић, Борислав Алексић, Ор-

дан Петлевски и др.), Удруживање ради самотњаштва (Јулије Книфер, Иван Кожа-

рић, Ђуро Седер, Јосип Ваништа, Маријан Јевшовар).
33

 Свијест о индивидуалности у 

умјетности поткријепљена је размишљањима о сопственој митологији, доживљајима, 

сновима и осјећајима. Редефинишући ранија вредновања вантрендовских, неуклопи-

вих и неприлагодљивих, селекторка је указала на дестабилизацију класичних култур-

них концепата, наводећи да је банална претпоставка да ће општи изазови нових техно-

логија, уз све присутнију потребу да се у умјетности окрене нова страница, умањити 

стварну вриједност и креативност појединих индивидуалности.
34

 

Посматрајући са историјске дистанце дуже од двадесет година, може се 

закључити да је Четрнаести јесењи салон (1989), са тематском одредницом "Умјет-

ност за и против“, са тематски актуелизованим поднасловом "Умјетност, политика, 

идеологија" историчара умјетности Берислава Валушека, кустоса Модерне галерије у 

Ријеци, на врло симболичан начин најавиo распад и крај Социјалистичке Федеративне 

Републике Југославије и као такaв се с правом може сматрати посљедњом заједничком 

изложбом умјетника југословенског простора.
35

 

Првобитни назив изложбе, предложен од стране Умјетничког савјета "Јесењег 

салона", требао је бити "Визионари", али је на приједлог селектора промијењен у 

назив "Умјетност за и против" јер је у себи носио визију заједничке друштвено-

политичке будућности.
36

 Да би установио одређене хоризонте "визија" у савременој 

умјетничкој пракси, аутор наводи да је било потребно кренути од конкретног 

друштвено-политичког тренутка. Намјера овако конципиране изложбе била је да се 

прикажу актуелна преламања политичких опредјељења кроз призму умјетности, да се 

укаже на механизме њиховог настанка и дјеловања, као и да се документује  вријеме 

које је дефинитивно било на измаку (Светомир Арсић Басара, Гани Бајрактари, 

Марина Гржинић и Аина Шмид, Јусуф Хаџифејзовић, IRWIN, Владо Мартек, 

Слободан Ера Миливојевић, Нови колективизам, Миодраг Мића Поповић, Младен 

Стилиновић, Драгољуб Раша Тодосијевић, Зоран Тодоровић и други). 

                                                 
33

 J. Dizdar, "Samotnjaci", XIII jesenji salon, Banjaluka 1987. (без пагинације) 
34

 Исто 
35

 У литератури је често навођена као посљедња изложба југословенских умјетника друга 

изложба Југословенских докумената, која је одржана нашто раније, од 1. јула до 1. августа 

1989. у Сарајеву, док је изложба Четрнаестог јесењег салона у Бањалуци одржана од 24. 

новембра 1989. до 7. јануара 1990. године.  
36

 B. Valušek, "Umjetnost za i protiv – za i protiv umjetnosti", XIV jesenji salon, Banjaluka 1989. 

(без пагинације)  
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Вишезначна је чињеница да се у проучавању политички ангажоване умјетно-

сти на простору бивше Југославије, она јавља на самом почетку њеног државног 

устројства као и на крају, непосредно пред сам крах социјалистичког федеративног 

савеза. У својој студији Берислав Валушек разграничава и терминолошки дефинише 

двије врсте ангажоване умјетности, умјетничку ангажованост у смислу оне у којој се 

ангажованост догађа у оквирима проблематике самог умјетничког дјела, као и 

политичку тенденциозну умјетност помоћу које друштво тежи постизању 

колективних циљева унутар доминације једне идеологије. 

Посљедња Југословенска документа, одржана у Сарајеву неколико мјесеци 

раније, замишљена као спектакуларна – мегаизложба, окупила је двије стотине 

умјетника из цијеле земље, чији су радови били изложени по свим галеријским и 

сајамским просторима у граду. Према ријечима загребачког критичара Давора 

Матичевића, једног од аутора текстова у каталогу, имала је за циљ да понуди опсежан 

преглед збивања на југословенској сцени осамдесетих година и тако пробуди 

друштвени интерес за савремену умјетност, а да сaмим тим утиче и на промјену њеног 

неадекватног статуса у друштву.
37

 Иако Матичевићев текст није лишен критичких 

тонова, који подједнако захватају и умјетничку праксу и њену социо-културну рецеп-

цију, он се ни у једном моменту не креће изван поља умјетности, остављајући, симпто-

матично, по страни поље политике, "у то вријеме испуњено растућим сукобима 

политичких елита око будућег устројства земље, слабљењем федералних институција 

и распиривањем популистичког национализма".
38

 Да ли због затечености новонаста-

лим догађајима на пољу политике или због свјесно порицане стварности, изложба 

Југословенска документa '89 представљала je једну од терминалних манифестација 

великог наратива идеологије "југословенства", која је, уз остале културне манифеста-

ције, у то вријеме и даље вјеровала у своје симболичко мјесто, иако ју је политичка 

стварност демантовала.
39

 Интересантно је да свој теоријски интониран текст, за раз-

лику од Матвејевића, Валушек завршава врло забрињавајућим ријечима: "...будућност 

нам нуди двије крајње могућности, демократизацију или тоталитаризам", које говоре 

да је аутор био свјестан епохалног историјскох прелома. 

У том смислу је и важан акценат изложбе стављен на дјела која се баве смрћу 

као могућношћу или метафором, као једним од излаза који нам постаје све ближи или 

изгледнији.
40

 Валушеков став да оно што он назива "ангажованом умјетношћу" не 

посједује друге дискурзивне алатке осим оних које инструментализују смрт, 

"репродукује Лаканову тезу да је нагон смрти заправо маска симболичког поретка, 

која пада када се порука смрти врати адресару у облику самоукинућа субјекта".
41

 Зато 

Валушек појам "визије" замјењује појмом "разбијеног огледала", што упућује на идеју 

да је инверзија смисла поруке једини могући одговор умјетности на свеукупну 

друштвену ситуацију, односно сигнал упућен јавности да је цијена скидања маске 

                                                 
37

 D. Matičević, "Viđenje desetljeća. Osamdesete i kako ih upamtiti", u: Jugoslovenska dokumenta 

’89, Olimpijski centar "Skenderija", Sarajevo 1989, 21–27. 
38

 D. Sretenović, "Putovanje po slikama i fantazmima devedesetih", u: O normalnosti. Umetnost u 

Srbiji 1989 – 2001, Muzej savremene umetnosti, Beograd 2005, 131. 
39

 Исто 
40

 B. Valušek, нав. рад 
41

 D. Sretenović, нав. рад 
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равна цијени коју ће сваки појединац морати да плати у суочењу са истинском формом 

симболичког поретка.
42

 

Изложба је дефинисана и као први амбициозан покушај да се представе 

примјери "ангажоване" или политичке умјетности која није била манифестација зва-

ничне идеолошке платформе југословенског социјализма, већ форма критике како зва-

ничног догматизма тако и званичног дезидеологизовања умјетничке праксе у Југосла-

вији.
43

 Из тог разлога уз изложбу је организован и стручни скуп са критичарима из 

свих дијелова тадашње Југославије. Међутим, ова прилика да се говори о умјетничкој 

рефлексији тадашњих веома проблематичних политичких збивања испоставила се 

"симптоматичном за фундаментално неразумијевање односа умјетности и политике и 

улоге умјетника у све нестабилнијим друштвеним околностима".
44

 

Желимир Кошчевић у свом осврту на изложбу и стручни скуп који ју је пратио 

са жаљењем констатује: "Изгледа ми, данас, крајем јануара 1990. да смо сви били 

помало идеалисти, да смо хтјели више од оног што смо могли добити, да смо се 

преварили у процјени истинског југословенског умјетничког потенцијала што се 

политике тиче, да својим језиком говори о нашој стварности, ма каква била. 

Југословенска савремена умјетност посједује високе квалитете, и кад је гледам (у 

успоредби са домовином), као да и није одавде. (...)Смјештена у зону идеолошког 

сивила, умјетност се ставила у позицију амебе, неухватљивог бесполног ентитета што 

се у мочвари размнажа чистом партеногенезом", напомињући још да је једино група 

IRWIN изван контекста ове критичке опсервације.
45

 Занимљиво је да Кошчевић, уз 

опсервацију тема о којима се говорило, наводи и оне о којима није било ријечи, 

заправо оне теме о којима умјетност није била у стању да проговори: "о репресији, 

лажи, национализму, људским правима, једнопартизму, разликама и сличностима, 

уништавању околине, сиромаштву, корупцији, алкохолизму, кич култури, културној 

политици дома и ван, о лажним пророцима и свецима, о кризи морала, о Зеници, 

Косову, Кршком, Цељу, Бору.
46

 Можда се може рећи да се умјетност и приближила 

друштву више него икад раније, колико год то парадоксално изгледало, јер је управо 

читаво југословенско друштво исказало сљепило за алармантност свих ових питања".
47

 

Мало ко је од присутних критичара и умјетника могао да претпостави да ће 

Четрнаести јесењи салон бити посљедња изложба ове бањалучке ликовне манифеста-

ције, да ће се Петнаести јесењи салон,
48

 иако припремљен 1991. године, отказати јер је 

                                                 
42

 Исто 
43

 B. Anđelković, B. Dimitrijević, "Poslednja decenija: Umetnost, društvo, trauma i normalnost", u: O 

normalnosti. Umetnost u Srbiji 1989–2001, Muzej savremene umetnosti, Beograd 2005, 11. 
44

 Исто 
45

 Ž. Koščević, "Modeli u zraku", Moment, br. 18, Beograd april–jun 1990, 57–58.  
46

 Исто 
47

 B. Anđelković, B. Dimitrijević, нав. рад 
48

 Тема Петнаестог јесењег салона, предложена од стране Умјетничког савјета, била је "Нове 

поетике простора", са поднасловом "Скулптура и скулпторске инсталације деведесетих". 

Предложени селектор Јеша Денегри у приједлогу своје концепције наводи да ова цјелина до 

тада није била обрађена као проблемска појава, те да сматра погодним да се у оквиру нових 

поетика простора покуша представити цјеловита слика ових збивања, нарочито развијених код 

младе генерације. Предложени умјетници су били најреномиранији аутори претежно млађе 

генерације (Мрђан Бајић, Маријетица Потрч, Стојан Апостоловић, Јоже Барши, Здравко 

Јоксимовић, Феђа Кликовац, Дарко Гоља, Златко Копљар, Бранко Лепен, Роман Макше, Јован 
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општа политичка криза и распад земље довео до тешке ескалације сукоба, након чега 

изложбени модели ранијег умјетничког система више нису могли да остану исти. 

Четрнаест "Јесењих салона", одржаних у периоду од 1962. до 1989. године, 

пружили су ликовни плурализам у оквиру којег се могла уочити потреба за тражењем 

властитог идентитета локалне средине, која је пронашла начине и могућности да све 

водеће појаве у југословенској умјетности друге половине XX вијека – лирске и 

геометријске апстракције, експресивни и надреални сижеи, утицаји фотографије, оп-

арта, хиперреализма, концептуалне умјетности, проширеног поља нове слике као и 

многе друге постмодерне стваралачке појаве у овој малој средини – буду представље-

не и виђене. 

Пет деценија од оснивања ове значајне југословенске манифестације одличан 

је повод да се подсјетимо на њену хронологију, начине и моделе помоћу којих је 

организована, умјетнике који су у оквиру ње излагали, на награђена и откупљена дјела 

која су данас значајна културна баштина града Бањалуке и њених институција. У 

фундусу Музеја савремене умјетности Републике Српске чува се више од 140 графика, 

цртежа, скулптура и објеката југословенских и страних умјетника који су излагали и 

били награђивани на овој манифестацији (Pierre Alechinsky, Zao Wou Ki, Shoichi 

Hasegawa, Stanley William Hayter, Jean Messagier, Achille Perilli, Luc Peire, Иван 

Табаковић, Бошко Карановић, Владимир Величковић, Петар Омчикус, Коса Бокшан, 

Коста Ангели Радовани, Љубо Иванчић, Отон Глиха, Иван Ловреновић, Рико Дебењак, 

Велизар Крстић, Емир Драгуљ, Радован Крагуљ, Исмар Мујезиновић, Густав Гнамуш, 

Борис Јесих, Адријана Мараж, Славко Тихец, Драган Мојовић, Александар Цветковић, 

Младен Стилиновић, IRWIN, Мрђан Бајић и други). Због тога је изложба "Пет 

деценија од оснивања бањалучког Јесењег салона", организована у Музеју савремене 

умјетности Републике Српске од 27. децембра 2012. до 5. марта 2013. године, 

настојала да сагледа важност ове манифестације за средину у којој је основана, услове 

у којима је зачета, токове и значај њеног трајања и могућности настављања традиције, 

уз укључивање у умјетничке токове данашњице. 

Пет деценија нас дијели од оснивања "Јесењег салона", а више од двије 

деценије од његове посљедње изложбе. Зато нам се неминовно намеће питање да ли је 

било начина да се настави његов континуитет и да ли су поједине иницијативе за 

организовање међународних изложби
49

 примјереније новом времену и новим 

начинима умјетничког изражавања, склонијим ванинституционалним умјетничким 

системима.  

 

                                                                                                                                          
Шимковски и други. (На основу документације Музеја савремене умјетности Републике 

Српске) 
49

 Примјер је међународна манифестација СПАПОРТ са својим изложбама "Напољу пада киша 

ја у то не верујем" (2008) и "Гдје се све тек треба догодити, 1. и 2. поглавље" (2009/2010), 

организованим на иницијативу Центра за визуелне комуникације "Проток". 
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ЗАБОРАВЉЕНО ИМЕ ИЗ УСТАНКА У БОСНИ 

1875. ГОДИНЕ: ДУШАН ВУЧКОВИЋ, 

КРАЋИ ЖИВОТОПИС СА КОМЕНТАРОМ 
 

 

Апстракт: Иако нема богату биографију, Душан Вучковић звани Митар 

вриједан je помена, поготово што се, као млади Бањалучанин и студент филозофије у 

Београду, јавио као добровољац у српски устанак у сјеверној Босни и погинуо 9. 

септембра 1875. године, дан пред велику катастрофу на Гаштици. Вучковић је био син 

бањалучког трговца Миливоја Вучковца, а из Београда је дошао прво у Славонију, у 

којој се наоружао, одакле се пребацио на босанско устаничко подручје. 

 

Кључне ријечи: Душан Вучковић, устанак 1875, Пеција, Јабланица, Гаштица. 

 

 

Иако нема богату биографију, Душан Вучковић вриједан је помена и памћења, 

поготово што се као млади Бањалучанин и студент филозофије у Београду јавио као 

добровољац у устанак 1875. и што је 9. септембра изгубио живот ратујући против 

Турака у селу Јабланица (код Гаштице) на обали Саве. Из постојеће литературе 

познато је да се Душан Вучковић звани Митар родио 2. априла (14. априла по новом 

календару, оп. Б. Т.) 1854. године у Бањалуци од родитеља Миливоја и Петре. Мајка 

Петра, која је умрла 1867. године, осим Душана родила је још четири сина, од којих су 

тројица умрли још за живота брата Душана,
1
 а за једног се зна да се звао Никола.

2
 

Основну школу и два разреда православне Богословије Душан је завршио у Бањалуци. 

По препоруци управника Богословије архимандрита Василија Пелагића, преписао се у 

Београдску богословију, коју је 1872. године завршио са врло добрим успјехом. 

Сљедеће, 1873. године, уписао се на Високу школу у Београду, на којој је све до 

почетка устанка 1875. године слушао филозофију.
3
 Убрзо иза тога напустио је студије 

и добровољно се прикључио устаницима у сјеверној Босни. Погинуо је ратујући 

против Турака 9. септембра 1875. у Јабланици, дан прије велике катастрофе на 

Гаштици у којој су животе изгубили двојица вођа устанка у сјеверној Босни, Петар 

Пеција и Остоја Јањетовић Корманош. 

                                                 
1
 Петар С. Иванчевић, Петар (Пеција) Поповић, српски устаник и ратоборац, "Јавор", лист за 

забаву, поуку и књижевност, бр. 4, год. XIX, Нови Сад, 26. јануара 1892, стр. 57. 
2
 Прото С. Вујасиновић, Манастир Моштаница, монографија са 20 слика, Бања Лука 1933, стр. 

53. 
3
 П. С. Иванчевић, нав. рад, стр. 57; Ристо Бесаровић, О првом периоду дјеловања Васе 

Пелагића у Босни, Годишњак Историског друштва Босне и Херцеговине, год. II, Сарајево 1950, 

стр. 195.  
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Милетићева новосадска "Застава", извјештавајући о његовој погибији, назвала 

је младог Вучковића на врло пежоративан начин "комунистом",
4
 а "Старо ослобође-

ње" осамнаестогодишњим Бањалучанином, који је "по начелима припадао комунис-

тичкој партији".
5
 Ово је, заправо, у оно вријеме означавало такозваног "пелагићевца",

6
 

односно присталицу политичких идеја бањалучког православног богослова Василија 

Пелагића, које су тада у Србији промовисали Богосављевићеви радикали и социјалде-

мократи Светозара Марковића.
7
 Као осамнаестогодишњак припадао је првој генераци-

ји социјалиста, којој су, осим њега, од страних ученика Срба ван Србије припадали 

још Богдан Дробњак, Петар Периновић, Никола Кондић, Симо Бјелајац и други.
8
 

Вучковићев животопис из Музеја Републике Српске,
9
 који је предмет обраде 

краће расправе, написан је ћириличним писаним словима на дволисници А3 (30 х 23 

цм) формата. По свему судећи, ријеч је о биографији насталој према усменом предању 

некога од Вучковићевих рођака или блиских пријатеља, поклоњеној Музеју Врбаске 

бановине тридесетих година прошлог вијека. Анализом рукописа није установљен 

његов аутор, с тим да је као загонетка остала чињеница да је биографија писана 

ћирилицом, као и да се њен биљежник потписао латиницом као Миле. Основано се 

може претпоставити да је биографију преузео или забиљежио неко од музејских 

службеника, највјероватније кустос збирке докумената фра Велимир Миле Иловача. 

Интригантним се око времена смрти Душана Вучковића раније чинило једино 

то што је Петар Мркоњић у своме дневнику напоменуо да се 21. септембра (по новом 

календару, оп. Б. Т.) 1875. године у близини Костајнице сусрео са попом Јовом 

Живковићем и, како каже, неким Вучковићем, који му се представио као бивши 

наводно капетан и ађутант генерала Стратимировића. Овај Вучковић је коњским 

колима исте вечери обилазио устанички логор од 20 до 25 наоружаних устаника који 

                                                 
4
 Р. Бесаровић, нав. рад, стр. 195. 

5
 Васо Војводић, Школовање националних радника за рад ван Србије 1873–1877, друго одељење 

Богословије у Београду, у: Васо Војводић, "У духу Гарашанинових идеја, Србија и неослобође-

но српство", Београд 1994, стр. 225. 
6
 Бранко Чубриловић, Хајдук Пеција 1826–1875, Сарајево 1954, стр. 59. 

7
 Претјерана је оцјена Бранка Чубриловића да је појам комунисте у то вријеме означавао, како 

он каже, анархисту и одметника од бога и закона и противника бањалучке чаршије предвођене 

трговцем Томом Радуловићем (Branko Čubrilović, Delovanje Vase Pelagića u Banjolučkoj bogo-

sloviji, "Putevi", br. 4, Banjaluka juli–avgust 1962, str. 423); Светозар Марковић, као и Пелагић, 

општој српској националној идеји претпостављали су Балканску федерацију, која би била 

успостављена на рушевинама европске Турске и као таква брана продору, како тврди Коста 

Милутиновић, руском деспотизму. Почетком устанка 1875. војвођански социјалисти су се са 

запрепаштењем чудили што су њихови идеолошки пријатељи из западне Европе, у првом реду 

њемачки социјалисти, били против подизања устанка у Босни и Херцеговини, за чије 

изазивање су оптуживали тадашњу руску државну политику. Српске социјалисте, који су 

подржали почетак устанка против Турака, вођа њемачких социјалиста Либкнехт није сматрао 

социјалистима него народњацима, јер су били националисти, жалио се у једном свом чланку 

тридесетак година касније Јаша Томић (Коста Милутиновић, Социјалисти о улози Јужних 

Словена у решавању Источног питања, Годишњак Историјског друштва Босне и Херцеговине, 

год. X, Сарајево 1959, стр. 109–100).  
8
 В. Војводић, нав. дј., стр. 225. 

9
 МРС БЛ, ЗИД ОТ–П (1527–1878), Одломак из историје (биографија) непознатог аутора: 

Душан Вучковић – животопис – борбе са Турцима, рукопис, ћирилица, 4 листа, 30 х 23 цм, 

фасц. 2, инв. бр. 24 (3 странице) 
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су до вечери требали да пређу преко Саве и да се сједине са осталим устаницима у 

Козари. Према личном свједочењу, у Вучковићевој пратњи био је тог 21. септембра и 

Петар Мркоњић.
10

 Дилема око времена и мјеста смрти Душана Вучковића ријешена је 

овом расправом. 

Текст Вучковићеве биографије, интегрално, без граматичких и семантичких 

исправки гласи: 

 

пок: Душан Вучковић (Митар) 

Био је син млађи пок: Миливоја Вучковића
11

 (а старији био је Никола отац 

садашњег Душана Вучковића). 

Миливоје је испод Козаре око 1850. год. доселио са села, ђе се звао врх Козаре 

Вучковића Камен
12

 па је пок: Миливоје Отац Душанов право крсно име било му је 

Митар, а назват посље Душан. 

                                                 
10

 Петар Мркоњић (Петар А. Карађорђевић), Дневни записци једног усташа о Босанско-

херцеговачком устанку 1875–1876. године [припремили Милан Стевчић и Милорад Радевић], 

Мешовита грађа [Miscellanea], књ. 7, Историјски институт, Грађа, књ. 18, Београд 1979, стр. 32; 

Мркоњић је дневник из устанка у Босни 1875–76. водио по новоме европском календару (12 

дана разлике, оп. Б. Т.), који још увијек није важио у Србији. Он се у дневнику "лакше 

изражавао на француском" (Исто, стр. 15) него на српском језику. Он је иза првих дана мјесеца 

у загради навео да је ријеч о "римском" календару (Исто, стр. 36). 
11

 Миливоје Вучковац, а не Вучковић, био је међу двадесеторицом српских трговаца из 

Бањалуке, који су 20. јула 1873. године упутили једно жалбено писмо босанском валији 

Мустафи Асим-паши у Сарајево. Више у: Братислав Теиновић, "Обраћање" бањалучких 

трговаца од 7. (20.) јула 1873 год. босанском валији Мустафа Асим-паши, Гласник Удружења 

музејских радника Републике Српске, бр. 6, Бањалука 2008, стр. 105–112; Отац Душанов 

Миливоје је, по учитељу Петру Иванчевићу, био неписмен (П. С. Иванчевић, нав. рад, стр. 57) 

и као придошлица у Бањалуку није ни могао похађати школу коју су у Бањалуци, како каже 

фра Иван Франо Јукић, ристјани (православни, Срби, оп. Б. Т.) имали тек однедавно (прије 

Јукићеве смрти 1857. године, оп. Б. Т.), и у којима се није стицало богзна какво знање и писме-

ност. Оно што је битно јесте Јукићево свједочанство да су ту народну школу похађала само 

дјеца српских бањалучких трговаца, занатлија и понеко сеоско православно дијете (Ivan Frano 

Jukić, Narodne učionice u Bosni, "Korijen", год. III, br. 7–8, Banjaluka 1957, str. 40). Постоји 

основани разлог за претпоставку да је Душан, син Миливоја, промијенио презиме Вучковац у 

Вучковић, што не треба да изненађује с обзиром на постојање већег броја примјера из тога 

времена када су образованији и млађи родољуби из Босне своју приврженост српској нацио-

налној идеји манифестовали такозваним посрбљавањем презимена. Сличан је, на примјер, слу-

чај са Вучковићевим савременицима, потомцима трговаца Билбија и Љубоја, чији су се насљед-

ници потписивали као Билбићи и Љубојевићи. Да се исто десило и са презименом Вучковац, 

као ослонац би могао да послужи и Шематизам Дабробосанске митрополије за 1884. годину, у 

коме се у бањалучкој градској парохији помињу једино Вучковићи (Шематизам православне 

митрополије и архидијецезе Дабро-Босанске за годину 1884, 1885 и 1886, Сарајево 1936, стр. 

35). Интересантно је да и србачки вођа устанка Вид Билановић у своме дневнику и познатог 

Гавру Вучковића Крајишника, представника босанских Срба у Цариградској скупштини и 

писца дјела "Ријеч Крајишничка", штампаног у Земуну 1866. године, назива Вучковац: "Гавро 

Вучковац онај Србин што је некада у Босни купита њега плата а то је звато Гаврија јербо је био 

у Босни каво један турски фезир..." (МРС БЛ, ЗИД ОТ–П [1527–1878], Житие Вида Билановића 

[1840–1887], рукопис, ћирилица, 28. листа, 16,2 х 10 цм, 1, фасц. 2., инв. бр. 463, стр. 5). 
12

 Ријеч је вјероватно о Козарачком камену, планинском врху од 658 метара надморске висине. 

Осим Козарачког камена, данас на Козари постоје још: Врновички, Бијели и Зечији камен. 
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Бијо је моји година некако ваљда се родијо око 1853/54 године – училисмо 

заједно школу основну
13

 код пок: Проке Трифановића
14

 учитеља, која онда била близу 

ваше садашње куће,
 15

 онде ђено инспектор рада нову кућу има. 

Кад се отворила богословија у Б. Луци 1866/67 и Пелагић
16

 дошо – Тад смо ми 

ђаци свршене Основне школе Бањалучке да попунимо прописани број богослова према 

захтјеву ондашњег Митрополита Игњатија (Грка)
17

 а који нисмо ни мислили на 

свештенички чин, него само да се на вријеме чим пре отвори богословија и чим се 

концем 1867 подмирио број ђака прави спремајући се за свештеничке чин мисмо 

измилили, тад и ја и пок: Душан и други. Ја сам дат у Нову Градишку
18

 у Њемачку 

грађанску школу, која је била за ондашње вријеме војне границе облигатна
19

 за 

славонско становништво, а за нас Босанце због њемачког језика за трговце. 

Пок: Душан Вучковић отишао је чини ми се за гимназију, пак кад се у Београду 

под владом пок: Кнеза Михајла
20

 основала нека школа и за богословске и гимназиске 

предмете изкобинирана, највише за ђаке из Турске у тој школи
21

, тад пок: Вучковић у 

истој је наставио учење, те кад је устанак 1875. год. посље невесињске пушке у Хер-

                                                 
13

 Прва српска (не под тим именом, оп. Б. Т.) основна школа у Бањалуци почела је са радом још 

1832. године ("Врбаске новине", бр. 190, Бањалука 26. август 1933, у: Стојан Бијелић, Казивање 

паметара о прошлости Бање Луке и Крајине, приредио Ђорђе Микић, Бањалука 1996, стр. 

175), а наставак њеног рада 1864. године. Занимљиво је да је Исаијe Митровић за иницијативу 

око унапређивања ове школе у Бањалуци посебно истакао неког трговца у Бањалуци Косту 

Вучковића (Исаије Митровић, Српске школе у Босанској Крајини за турске управе, Развитак, 

бр. 8 и 9, год. VI, Бањалука 20. августа 1939, стр. 255, 258), за кога се само може претпоставити 

да је био у родбинској вези са Миливојем и Душаном, тада већ ситуираним српским трговцем и 

учеником.  
14

 Ријеч је о учитељу Прокопију Трифуновићу ("Врбаске новине", бр. 191, Бањалука 27. август 

1933, у: С. Бијелић, нав. дј., стр. 178). 
15

 Из овог исказа закључује се да је ондашња основна школа била на мјесту тадашње зграде 

Дома краља Петра I Ослободиоца, у коме је, поред позоришта и библиотеке, био смјештен и 

Музеј Врбаске бановине. 
16

 Детаљније о дјеловању Васе Пелагића и раду Бањалучке богословије у: Коста Ковачевић, 

Српска бањалучка богословија 1866–1875, у: "Босанска вила", бр. 8, год. XXIV, Сарајево 30. 

априла 1909, стр. 122–123; "Босанска вила", бр. 9, год. XXIV, Сарајево 15. маја 1909, стр. 139-

140; "Босанска вила", бр. 10, год. XXIV, Сарајево 31. маја 1909, стр. 155–157; "Босанска вила", 

бр. 11, год. XXIV, Сарајево 15. јуна 1909, стр. 171–174; В. Г. Карасев – В. Н. Кондратьева, Васо 

Пелагич и Банялуксая православная семинария, Godišnjak Arhiva i Društva arhivskih radnika 

Bosne i Hercegovine, god. VI, knj. VI, Sarajevo 1966, (str. 357–368). 
17

 Личним заузимањем дабробосанског митрополита Игњатија II, донесена су 25. фебруара 

1868. године такозвана "Правила основна за Босанску Бањолучку Богословску школу" од 7. 

поглавља ("Врбаске новине", бр. 194, Бањалука 31. август 1933, у: С. Бијелић, нав. дј., стр. 181–

184.) Митрополит Игњатије II био је дабробосански митрополит и викарни епископ od 1860. do 

1868. године. (Детаљније у: Недељко Радосављевић, Грађа за историју Сарајевске [Дабробо-

санске] митрополије 1836–1878, Извори за српску историју, књ. 4, Београд 2007, 183 странице). 
18

 Нова Градишка у Славонији (Хрватска) 
19

 Мисли се, очито, на то да је школовање у овој школи за дјецу из Војне границе било обавезно 

(облигатно). 
20

 Кнез Михаило Обреновић (1823–1868), српски кнез 
21

 Детаљније о Великој школи у: Milan Vujačić, Omladina iz Crne Gore i susjednih oblasti pod 

Turskom na školovanju u Srbiji 1850–1878. godine i pomoć koju je Srbija pružala tim oblastima, 

Arhivski almanah, br. 2–3, Beograd 1960, str. 239–262; В. Војводић, нав. дј., стр. 117–229. 
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цеговини и у Босанској Крајини на Илиндан
22

 исте године и у Поградцима
23

 селу пла-

нуо, тада су и виђенији трговци особито Бањалучани
24

 и Градишчани умијешали се а 

пок: Душан као ђак дошо је лађом из Београда
25

 концем августа мјесеца, набавио си 

(Карабин ''Werndl sistem''
26

 у оно вријеме најбоља пушка) у Ст. Градишки
27

 па прешо у 

чету у шуми Просари
28

код села Гашнице – исти дан у очи Усјечења Св. Јована 28. 

                                                 
22

 Овај податак није довољно поуздан, иако су постојали наговјештаји да су српски трговци из 

Бањалуке, Градишке, Приједора, Бихаћа, Крупе, Петровца и из других мањих крајишких мјеста 

планирали устанак на Илиндан 1875. године, али је он избио на Преображење исте године 

(детаљније у: Братислав Теиновић, Српски устанак у Босни, Бањалука 2006, стр. 17–18). 
23

 Подградци, село код Босанске Градишке, помиње се у историјским изворима као мјесто 

предустаничке организације и дјеловања моштаничког калуђера Кирила Хаџића. Помоћ у 

збрињавању и наоружавању Корманошеве дружине долазила је од Хаџића. Њега, иначе родом 

из Јунузоваца код Подградаца, у наоружавању Корманошеве чете помагали су свештеници из 

Подградаца, поп Поповић и поп Рувим Бубњевић (детаљније у: Б. Теиновић, нав. дј., 2006, стр. 

17–18); Побуну Подградчана подстакао  је долазак осам турских заптија са намјером да ухапсе 

угледне  српске сељаке. У селу је био велики  чардак  бањалучких Џинића, на који су устаници 

прво ударили. Њима је командовао поменути поп Поповић, који је већ 22/23. августа 1875. у 

ратовању са Турцима забиљежио прве успјехе (Илија Кецмановић, Прандједовске муке под 

Турцима, изјаве Срба избјеглица о разлозима њиховог бјекства из Кнежпоља у августу и 

септембру 1875. године, Козарска Дубица 1994, стр. 284; Б. Чубриловић, нав. дј., стр. 52). 
24

 Осим Душановог оца Миливоја, међу познате бањалучке трговце Србе убрајају се: Јефто 

Маслеша, Ђорђе Делић, Тодор Дабовић, Томо Радуловић, Јово Пиштељић, Симо Билбија, Јово 

Кнежевић, Саво Сурутка, Саво Милић, Саво Милошевић, Ђорђе Зита, Јово Милић, Саво 

Билбија, Ђорђе Узуновић, Ристо Спаић, Тодор Пиштељић, Саво Баслаћ, Никола Милић, Ђорђе 

Мишковић, Јово С. Билбија, Спасоје Бабић, Лазар Драгић, Ристо Вукић, Димитрије Вукић. (Б. 

Теиновић, нав. рад, 2008, стр. 109). 
25

 Ријека Сава је у то вријеме пловна за пароброде мањих димензија. Енглески путописац 

Артур Еванс уочи устанка путовао је ријеком Савом паробродом до Брода (Славонског, оп. Б. 

Т.) ("...on the Save steamer for Brood..."), in: Arthur Evans, Through Bosnia and the Herzegóvina on 

foot during the insurrection, August and September 1875, with an Historical Review of Bosnia and 

Glimpse at the Croats, Slavonians, and the Ancient Republic of Ragusa, London: Longmans, Green, 

and Co., 1876, page 76.  
26

 Ријеч је о аустријској пушци острагуши система Werndl М.1866/73, којом су током устанка 

били наоружани устаници из сјеверне Босне и све устаничке формације ближе босанско-

славонској граници. Устаници из чете принца Петра Мркоњића у логору на Ћорковачи од 

миља су верндловке звали по своме вођи, "карађорђевке" (Братислав Теиновић, Пушке остра-

гуше из времена Босанског устанка [1875–1878] у Музеју Републике Српске, Гласник Удруже-

ња музејских радника Републике Српске, бр. 2, Бањалука 2004, стр. 146).  
27

 У Старој Градишци (Славонија, Хрватска) одбјегле српске трговце из сјеверне Босне окупио 

је босанскоградишки трговац Васо Видовић, иначе агент српске владе и повјерљиви човјек 

српског предсједника владе Јована Ристића. Видовић је у овом мјесту образовао такозвани 

"Главни одбор Босанског устанка за ослобођење", чији је главни задатак био руковођење 

операцијама устаника у сјеверној Босни и њихово наоружавање (Б. Теиновић, нав. дј., 2006, 

стр. 53). Од осталих градишких трговаца активно учешће у организовању устанка узели су 

Симо Стефановић, Божо Љубојевић, Илија Билбија и Замфо Босанчић (Илија Билбија, Моји 

доживљаји, Развитак, бр. 12, Бањалука 1936, стр. 390). 
28

 Просара је била једно од најјачих устаничких упоришта, одакле се почетком устанка и 

Вучковићевог доласка планирала офанзива у правцу Саве. Просарска чета била је под коман-

дом Петра Пеције све до његове погибије (Б. Теиновић, нав. дј, 2006, стр. 19). 
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августа
29

 – ударе Турци из Бос. Градишке, којима су дошли у помоћ Башибозуци
30

 

Жепчаци
31

 са Агом Багдади као Бимбашљи
32

 – и баш пок: Душан на Гашници
33

 како је 

стајо у првим устаничким редовима, пуцао је на Турке
34

 а у моменту му се патрон 

верндл пушке заглави, немогне се борити и бранити па га из дрвета један башибозук 

жепчак уфати на нишан и убије, главу му однесе у Бос: Градишку – Ма да су тај дан 

Турци били разбијени, али он покајник ето пао је.
35

 Сутра дан већа сила Турска, Баши-

                                                 
29

 По старом календару, а по новом 9. септембра 1875. (оп. Б. Т.). 
30

 Башибозуци (tur. başıbozuk) су били припадници нерегуларних јединица које су османски 

Турци регрутовали из редова разних номадских народа (1911 Encyclopаеdia Britannica, vol. 

III/Bashi-Bazouk); Башибозук је, у ствари, скраћеница састављена од двије турске ријечи, başı и 

bozuk, и које значе: покварене главе. Први пут се јављају током Кримског рата са Русима. У  

њихов су састав улазили борци Черкези, Курди, Албанци и Цигани (Ibrahim Tepić, Osmanska 

vojska i policija u Bosanskom vilajetu od pedesetih do sedamdesetih godina XIX vijeka, GDI BiH, 

XXXVII, Sarajevo 1986, str. 94). 
31

 Жепче је мјесто у Босни. 
32

 Бимбаша (tur. Bınbaşı) је командант чете или најмање батаљона у османско-турској војсци.  
33

 Гашница или Гаштица 
34

 Свједоци кажу да се Вучковић против Турака "борио лавовски, и да је у ватру летио као 

слијеп" (П. С. Иванчевић, нав. рад, стр. 57). 
35

 Из овог свједочења може се дефинитивно закључити да је Душан Вучковић погинуо 9. сеп-

тембра 1875, дакле дан прије велике катастрофе на Гаштици 10. септембра 1875. године, као 

што то погрешно констатује и презентује нека постојећа литература (Прото С. Вујасиновић, 

нав. дј., стр. 53; Б. Чубриловић, нав. дј., стр. 59; Р. Бесаровић, нав. рад, стр. 195). Такође, Васо 

Војводић се, на примјер, погрешно ослонио на један некролог из "Старог Ослобођења", којим 

се жалила Вучковићева храбра погибија 10. септембра 1875. у бици са Турцима код Гашнице 

(В. Војводић, нав. дј., стр. 225). Заправо, тог 9. септембра 1875. на Гаштици је устаникe под 

командом Остоје Корманоша, који су требали да покупе довезено оружје, уистину напала 

група од 50 турских војника, али су је устаници одбили (Milorad Ekmečić, Ustanak u Bosni 

1875–78, Sarajevo 1973, str. 93–94). По свему судећи ова битка одиграла се код Јабланице, 

недалеко од Гаштице, након које су устаници изашли на Саву, очекујући пренос оружја на 

своју територију (Aleksa Ivić, Fragmenti iz istorije Bosanskog ustanka 1875. i 1876. god., Zagreb 

1918, str. 24); Новосадска "Застава" у телеграму од 30. августа 1875 (по старом календару, што 

би по новом календару одговарало 11. септембру) извијестила је своје читаоце да су прекјуче 

(тј. 28. августа, 9. септембар по новом календару, оп. Б. Т.) здружене устаничке снаге под 

командом Пеције и Корманоша код Јабланца потукле Турке и избиле на обалу Саве. Наредног 

дана (тј. 29. августа 1875, а 10. септембра по новоме календару, оп. Б. Т.) око 1.500 турских 

војника опколило је Пецијину и Корманошеву војску и, поред њих двојице, побили још 

осамдесет устаника (Телеграми "Застави", Градишка 30. августа, у: "Застава" о Босни и 

Херцеговини 1874–1876, трећа књига, Сарајево 1954, стр. 182); Иванчевић такође истиче да су 

28. августа (по старом календуру, по новом 9. септембра, оп. Б. Т.) 1875. устаници из Пецијине 

чете "надбили Турке", али да су другог дана, 29. августа (по новом 10. септембра, оп. Б. Т.) 

била "худе среће, јер буду хаметом потучени". (П. С. Иванчевић, нав. рад, стр. 57.); И "Санкт-

Петербуршке ведомости" извијестиле су своју јавност да је брод са наоружањем заиста стигао 

9. септембра 1875. у Градишку, али да су аустријске власти извршиле конфискацију истоварене 

имовине (Ибрахим Тепић, Босна и Херцеговина у руским изворима 1856–1878, Сарајево 1988, 

стр. 425).   
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бозуци, па редифа
36

 низам
37

, и Под командом Бимбаше Азис ефендије и Сухарије Ко-

њаници
38

 под командом велиаге
39

 – па су препречили устаницима из Просаре шуме, са-

стати се је устаника под вођством Пеције
40

 и Остоје Корманоша
41

 који су 47 Уста-

ша доносили пушке и барут из Славонске стране, па непажњом самих горе речених 

вођа они из Просаре буду узбијени, а ови са својим вођама на Сави на усјечење управ 

поубијани од 47 људи нису 3–4 остали; и вође изгинули,
42

 и ја сам Случајно пол Сата 

кашње стигнуо, па су ме све очевидци што су остали приповједали. Посље је вођство 

Устанка око ови предјела преузео пок: Симо Стефановић,
43

 а у Козари пок: Стево
44

 

син попа Микана из Поградаца. А у Дубичко Костајнички Крај у зиму дошао је Војвода 

Мркоњић (славни Краљ Петар посљедни)
45

 у Кнежпоље. 

                                                 
36

 Редифа (tur. redif) је резервна османско-турска војска, а уведена је 1834. године (Erik-Jan 

Zürcher, The Ottoman Conscription System in Theory And Practice, 1844–1918, International Review 

of Social History, vol. 43 [3], London: Cambridge University Press 1998, p. 438).  
37

 Низам (tur. nizam) је редовна османско-турска војска, основана на нивоу Царства под именом 

"Организована султанова војска" (tur. Asakiri nizamiye sahane), док је у Босни као обавезна 

уведена тек 1863. године (Б. Теиновић, нав. дј., 2006, стр. 65). 
38

 Сухарија или суварија су били коњаници у османско-турској војсци. 
39

 Велиага је највјероватније Велимага из Грбаваца код Босанске Градишке, познат као силеџи-

ја, а чији су коњаници из његове суварије вршили насиља над младим српским дјевојкама (И. 

Кецмановић, нав. дј., стр. 285).   
40

 Петар Петровић (Поповић) Пеција био је вођа устанка у сјеверној Босни. Као младић учес-

твовао је и у Крајишкој буни 1858. године, након које је ухваћен и краће вријеме утамничен у 

Цариграду. Његово вођство у устанку окончано је погибијом 10. септембра 1875. у бици на 

Гаштици (детаљније у: Б. Теиновић, нав. дј., 2006, стр. 19).   
41

 Остоја Јањетовић Корманош био је познат као хајдук још 1870. и 1871. године на ширем пла-

нинском простору Козаре, Просаре и Лијевча поља. Почетком устанка августа 1875. придру-

жио се Петру Пецији, са којим је мјесец дана касније погинуо у бици на Гаштици (детаљније у: 

Б. Теиновић, нав. дј., 2006, стр. 17–18).  
42

 Битка на Гаштици (на Сави, Босна) одиграла се 10. септембра 1875. године, када је устаничка 

чета под вођством Петра Пеције у овом селу дочекивала испоруку наоружања натовареног на 

лађе у Београду (детаљније у: Б. Теиновић, нав. дј., 2006, стр. 19–20).    
43

 Устаничка чета у Просари стопила се са четом у Мотајици, коју је од јула 1876. водио ус-

танички четовођа Симо Стефановић (Б. Теиновић, нав. дј., 2006, стр. 86); Стефановић је међу 

Србима, "због своје конзервативности и начина облачења као Турчин", прије рата сматран за 

туркофила ("Врбаске новине", бр. 56, Бањалука 1. децембра 1932). 
44

 Ријеч је о попу из Подградаца Стевану Поповићу, једном од потписника видовданског 

"Прогласа поглавара и војвода васколиких босанских устаника уједињења Босне са Србијом" 

од 28. јуна 1876. године (Б. Теиновић, нав. дј., 2006, стр. 89–90; И. Билбија, нав. рад, 395).  
45

 Војвода Петар (Карађорђевић) Мркоњић водио је устаничку чету на планинском комплексу 

Ћорковача у сјеверозападној Босни. Одлуком Устаничке скупштине одржане на Божић 1876. у 

Јамници, његова позиција у устанку дискредитована је, након чега је за главног вођу устанка 

изабран Словенац Мирослав Хубмајер (детаљније у: Б. Теиновић, нав. дј., 2006, стр. 23–24). У 

Дубици му је јатак био Манојло Хрваћанин (Драгољуб Живојиновић, Петар Мркоњић, у: 

"Краљ Петар I Карађорђевић", 1, друго издање, Београд 1994, стр. 121). Петар је у каснијем 

времену, од насилног рушења династије Обреновић 1903. до 1914, односно до смрти 1921. 

године, познатији као српски краљ.  
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Мile    

 

Bratislav Teinovic 

 

The Forgotten Name of the Uprising in Bosnia in 1875:  

Dusan Vuckovic, a Short Biography with Comment 

 

Summary 

  
Though he does not have rich biography, Dusan Vuckovic called Mitar is worth no-

ting, especially since as a young philosophy student from Banja Luka in Belgrade, he volun-

teered in the Serbian Uprising in the northern Bosnia and died on September 9, 1875, the day 

before a major disaster on Gastica. Dusan was the son of Banja Luka merchant Milivoje 

Vuckovic, and from Belgrade he came first in Slavonia, where he was armed and transferred 

to the Bosnian insurrectionist area. 

Vuckovic resume from the Museum of the Republic of Srpska, which is processed 

by this brief discussion and provides new insights into his character, is written in Cyrillic 

letters on two A3 papers. By all accounts, this is a biography written according to oral tradi-

tion of one of Vuckovic relatives, given to the Museum of Vrbaska banovina in the thirties of 

the last century. Handwriting analysis has not established its author, but remains a puzzle a 

fact that the biography is written in Cyrillic, as well as its notary is signed in Latin as Mile. It 

can be justifiably assumed that the biography was taken or written by a then museum 

official. 
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НОВИ ПРИЛОЗИ ЗА БИОГРАФИЈУ 

МОМЧИЛА Р. ЂУЈИЋА 
 

 

Сажетак: Рад доноси неколико аутентичних докумената из различитих 

фондова Архива Југославије који бацају додатно светло на друштвену делатност 

свештеника и пароха из Стрмице Момчила Р. Ђујића у годинама непосредно пред 

избијање Другог светског рата. Документи су важни због друштвено-политичких 

односа на тромеђи Босне, Лике и Далмације тридесетих година XX века јер 

одсликавају прилике које су се тицале положаја радника на Унској прузи, као и 

рефлексије Конкордатске кризе на западне српске покрајине. Документи дају грађу о 

свакодневном животу и политичким превирањима. 

 

Кључне речи: Момчило Ђујић, Унска пруга, штрајк, Конкордатска криза, 

немири и демонстрације, Босанско Грахово, Закон о државном суду за заштиту 

државе. 

 

 

1. Увод 

 

Личност Момчила Р. Ђујића, ратног команданта Динарске четничке дивизије у 

саставу војне формације Југословенске војске у отаџбини, и даље привлачи 

историчаре најразличитијих идеолошких исходишта и духовних склопова. За 

историчара Цркве личност војводе из Книнске Крајине у најмању руку представља 

феномен прожет контроверзом, напрегнутошћу и сучељењем етичких идеала 

свештеничке службе, која је Момчилу Ђујићу била позив, и улоге ратника коју је узео 

на себе у лето 1941. Контекст зверстава усташког режима, који је у геноцидном 

насртају 1941–1945. године сламао биолошку снагу српског народа, побуђивао је 

свесне и одговорне чланове нације да се са оружјем у руци одупру масовном 

уништењу.  

Момчило Р. Ђујић је рођен 27. фебруара 1907. у Ковачићу код Книна, а 

упокојио се 11. септембра 1999. у Сан Дијегу (Калифорнија). Основну школу је 

завршио у Книну, тадашњу гимназију у Шибенику, а у Богословији Св. Саве је 

матурирао 1931. У чин свештеника га је рукоположио надлежни епископ далматински 

Иринеј Ђорђевић, а као место службе доделио му село Стрмицу, на старој граници 

Далмације са Босном и Херцеговином а на средини пута између Книна и Босанског 

Грахова. У парохији и у свештеничком раду имао је запажених успеха. Такође му није 

био стран ни друштвени ангажман, јер одмах након убиства краља Александра, крајем 

1934. ступа у редове Четничког удружења које је предводио Коста Миловановић 

Пећанац. О Ђујићевом војводству, о командовању Динарском четничком диви-зијом, о 
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сложеној политичкој ситуацији на простору северне Далмације под италијанском 

окупацијом и о грађанском рату између четника и партизана има солидних радова.
1
 

Држање стрмичког пароха ("попа Ватре") у штрајку на Унској прузи и у 

немирима после изгласавања и одбијања Конкордата са Ватиканом, показује добро 

уочљиву импулсивну црту његовог карактера. Комунистички биографи Момчила 

Ђујића настојали су да идеолошки обезвреде солидарисање једног свештеника са 

обесправљеним радницима на изградњи пруге Бихаћ–Сплит,  која је пролазила дуж 

тока реке Уне, између јужне Лике и западне Босне, пишући како је "карактер попа 

Момчила увијек био дволичан".
2
 

У фонду Министарства саобраћаја Краљевине Југославије налази се предмет о 

градњи Унске пруге, која је повезивала крајеве западне Босне са Далмацијом, тј. 

јадранским приобаљем, и имала велики значај за јачање комуникација и економских 

веза поменутих подручја.
3
 Како је речено, део трасе Унске пруге пролазио је кроз 

врлетну тромеђу Босне, Лике и Далмације, а и кроз Парохију стрмичку, у којој је своју 

пастирску службу обављао свештеник Момчило Ђујић.  

О његовом тадашњем друштвеном ангажману, који ипак превазилази обавезе и 

задужења духовног лица, сведоче два жалбена писма Друштва "Батињол" од 31. маја и 

од 22. јуна 1937. године, које је имало концесије на изградњи пруге Бихаћ–Сплит, а 

којим се Министарство саобраћаја (Одељење за градњу железница) обавештава о току 

штрајка, захтевима штрајкача и о држању свештеника из Стрмице Момчила Р. Ђујића 

у истом. Документа се налазе у фонду Министарства саобраћаја Краљевине 

Југославије (АЈ 148, 65).  

Понашање свештеника Момчила Ђујића за време Конкордатске кризе потпуно 

се уклапа у психозу немира која је захватила верни народ Српске православне цркве, 

када је испољавање јавног негодовања било на нивоу организоване јавне кампање 

спровођене у црквеним општинама и парохијама. У западним деловима српског 

народа, где је склоп становништва био мултиконфесионалан, то негодовање је било 

још израженије и деликатније.
4
 Наиме, тада су парохије Српске православне цркве 

писаним путем и телеграмима исказивале подршку патријарху Варнави у заузетом 

антиконкордатском курсу, Црквено-општински савет Парохије стрмичке односно 

надлежни парох изјављује како "шаље најсрдачније поздраве Вашој Светости, одлучно 

протествује против предложеног Конкордата и моли Вашу Светост да енергично 

захтјевате од надлежних да се Конкордат одбије. Стојимо збијени у непробојне редове 

спремни да по сваку цијену заштитимо наша права и наше светиње".
5
  

                                                 
1
 Вељко Ђ. Ђурић, Војвода Ђујић, Београд 1998, стр. 9 и даље. О биографији војводе Момчила 

Ђујића пре 6. априла 1941. пише и Милосав Самарџић, Војвода Ђујић и Динарска четничка 

дивизија, Београд 2008, стр. 7–12 и даље. Види такође: Владимир Церовац, Настанак 

Четничког покрета у Северној Далмацији, Београд 2006.  
2
 Jovo Popović, Marko Lolić, Branko Latas, Pop izdaje, Zagreb 1988, стр. 15 

3
 Види и: Комнен Пијевац, Миладин Милошевић, Вукман Боричић, Водич кроз фондове 

Краљевине Југославије, Београд 2000, стр. 66–68. 
4
 Радован Пилиповић, Прекодрински Срби и конкордатска криза, Православље – новине Срп-

ске патријаршије, бр. 990, 15. јун 2008, стр. 32–33; Исти, Прекодрински Срби и конкордатска 

криза 2, Православље – новине Српске патријаршије, бр. 991, 1. јул 2008, стр. 36–37.  
5
 Телеграм Парохије стрмичке од 7. априла 1937. патријарху српском Варнави. (Архив Светог 

архијерејског синода, Конкордат, жалбе и протести, уп. Р. Пилиповић, Прекодрински Срби и 
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Патријарх српски Варнава упокојио се у ноћи 22/23. јула 1937. Дана 22. јула 

литија са свештенством и верницима сукобила се са жандармеријом на углу улица 

Краља Петра I и Кнез Михаилове, код зграде Народне банке, а текст Конкордата 

између Ватикана и Краљевине Југославије ратификован је у Народној скупштини 23. 

јула 1937.
6
 Земљу је и после патријархове смрти потресала криза изазвана 

конфесионалним сукобима у јавности, али и у институцијама различитог значаја и 

ранга. 

У самом Босанском Грахову антивладине демонстрације биле су најусијаније 

на Преображење 19. августа 1937. Документ која би могао додатно говорити о томе је 

Пријава начелника општинске полиције Среском начелству у Босанском Грахову о 

иступима свештеника Момчила Ђујића и других лица против власти од 23. августа 

1937. Тужба среског начелника од 29. августа 1937. и народног посланика Миљкана 

Арежине од 31. августа 1937. против Момчила Ђујића и осталих упућене су на адресу 

државног тужиоца у Травник. Та документа се чувају у фонду Министарства правде 

Краљевине Југославије – Поверљива архива АЈ, 63 (пов. арх), 1/938].  

Објављивање ових докумената из две различите епизоде представља допринос 

сагледавању и разумевању личности свештеника Момчила Ђујића, каменчић више за 

мозаик његове предратне биографије али и прилог за писање историје свакодневног 

живота на тромеђи Босне, Лике и Далмације тридесетих година прошлог века.  

На постојање и значај ове архивске грађе пажњу нам је скренуо др Гојко 

Маловић, архивски саветник Архива Југославије, који нам је љубазно уступио ксеро-

копије докумената, на чему му и овом приликом најтоплије и срдачно захваљујемо.  

 

2. Поп Момчило Р. Ђујић у штрајку на Унској прузи 

 

2.1. Писмо Удружења "Батињол" Министарству саобраћаја Краљевине 

Југославије од 31. маја 1937. о почецима радничког штрајка.  

 

SOCIETE DE CONSTRUCTION 

DES BATIGNOLLES 

precedemment Ernest Godin & Cle 

Bihatch, le 31. maja 1937 

(Vrbaska) 

Division des Travaux de Construction 

de la Ligne de Chemin de fer 

de BIHATCH a KNIN 

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA 

ODELJENJE ZA GRADJENJE ŽELEZNICA 

B E O G R A D 

BUREAUX 

Kralja Petra – BIHAĆ 

Boite postale : No 24 

 

Telephone : 18 
 

                                                                                                                                          
конкордатска криза (други део), "Православље – новине Српске патријаршије", бр. 991, 1. јул 

2008, стр. 36. 
6
 Последњи часови Њ. Св. Патријарха Српског Господина Варнаве, Гласник Српске право-

славне патријаршије, бр. 16–17 (1937), стр. 467–468; Вељко Ђурић Мишина, Патријарх Варна-

ва и Конкордат Ватикана и Краљевине Југославије, стр. 88–89, у: И живот за Православље 

(Зборник радова поводом 75-годишњице упокојења патријарха Варнаве), Београд–Пљевља–

Подгорица 2012.    
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Adresse telegraphique: BATIGNOL BIHAĆ 

Compte cheques postaux 58.812 

B/401 

L7m 

preko I. Sekcije za gradjenje Unske pruge 

B I H A Ć 

 

Š t r a j k:                           

 

Gradjevinskom društvu Batinjol čast je izvestiti vas o sledećim činjenicama: 

 

U petak 28. maja izbio je štrajk izmedju km 95 i 112 (Primorska banovina) Unske 

pruge; po svoj prilici organizovan od strane popa iz Strmice koji je gonio kolovodje da pos-

tavljaju neopravdane reklamacije. 

U petak i u subotu ujutro kolovodje oko 150 do 200 zaveli su u štrajk sukcesivno 

gradilišta Pileći Kuk (km 92 Primorska banovina) Crni Potok (km 96 Savska banovina) 

Kaldrma (km 79 Savska banovina) Trubar Dugo Polje (km 75 Savska banovina). 

U subotu posle podne, kolovodje su pošli do tunela Radjenović (km 68 Vrbaska ba-

novina) koje su takodje zaveli u štrajk. 

U subotu veče kolovodje su stigli na km 56 blizu Martinbroda (do koga nisu stigli) i 

povratili su se. 

Tako da cela II Sekcija i cela I Sekcija Unske pruge nisu dirnute i rade normalno 

danas ponedeonik 31. maja. 

Ali društvo je primilo danas jedan poziv od Inspekcije Rada iz Banja Luke izvešta-

vajući da će pregovori otpočeti u Bihaću 2. juna "radi likvidacije štrajka i zaključenja kolek-

tivnog ugovora". 

 Ovaj štrajk, danas je delomičan i neopravdan. 

 Dakle ovi pregovori: 

1) Mogli bi izazvati opšti štrajk. 

2) Ne opravdavaju se ni na kakav način. 

 Društvo je dakle primorano da učini sve reserve u pogledu posledica ovog 

neumesnog poziva i u pogledu posledica pregovora koji bi mu bili natureni, dočim su 

društvena gradilišta potpuno u redu sa svake tačke gledišta.  

 

Le Chef de Division 

(potpis nečitak) 

 

 2.2. Пропратно писмо шефа I Секције Унске пруге инжењера Свет. Ј. 

Богичевића од 1. јуна 1937. уз претходни документ, о томе да неће учествовати у 

преговорима са штрајкачима, ако не добије конкретна упутства и директна наређења 

претпостављених. 

 

Краљевина Југославија 

I СЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕЊЕ УНСКЕ ПРУГЕ 

од км. 0 до км. 31 

Бр. 1245 

1. VI 1937. год. 

Б И Х А Ћ 
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ОДЕЛЕЊУ ЗА ГРАЂЕЊЕ ЖЕЛЕЗНИЦА 

 

                                                                          Б Е О Г Р А Д 

 

Секцији је част доставити Оделењу горње писмо Грађевинског Друштва 

"Батињол" ради знања и надлежности. 

У исто време Секцији је част известити да је овдашње Среско Начелство по 

наређењу инспектора рада из Бања Луке известило Секцију да ће се на дан 2. јуна т. 

г. водити преговори са Друштвом "Батињол" ради закључења колективног уговора са 

радницима. 

Шеф Секције ће се ставити у контакт са инспектором рада само ради 

информација о намерама које је овај државни орган Бановине и Министарства 

Социјалне Политике жели да проведе.  

Али увиђајући да се резултат радничког штрајка може окренути или против 

интереса самих радника или против интереса Државе односно Министарства 

Саобраћаја шеф Секције неће учествовати ни у каквим преговорима или посредова-

њима, ако за то не добије нарочито наређење Оделења.  

 

Шеф I Секције 

Ing. Свет Ј. Богичевић  

 

Краљевина Југославија 

Министарство Саобраћаја 

Оделење за грађење железница 

Бр. 10128 

4. VI 1937. год. 

Београд 

 

2.3. Писмо Удружења "Батињол" Министарству саобраћаја Краљевине Југо-

славије од 22. јуна 1937. године у вези са штрајком и немирима на Унској прузи и о 

улози свештеника из Стрмице Момчила Р. Ђујића. 

 

SOCIETE DE CONSTRUCTION 

DES BATIGNOLLES 

precedemment Ernest Godin & Cle 

Bihatch, le 22. juna 1937 

(Vrbaska) 

Division des Travaux de Construction 

de la Ligne de Chemin de fer 

de BIHATCH a KNIN 

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA 

ODELJENJE ZA GRADJENJE ŽELEZNICA 

B E O G R A D 

BUREAUX 

Kralja Petra – BIHAĆ 

Boite postale : No 24 

 

Telephone : 18 

Adresse telegraphique: BATIGNOL BIHAĆ 

Compte cheques postaux 58.812 

 

B/417 preko I. Sekcije za gradjenje Unske pruge 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. V, број 5, 2013 

432 

L7m B I H A Ć 

 

Š t r a j k: U vezi svog pisma B/401 od 31. maja Gradjevinskom Društvu Batinjol 

čast mi je izvestiti o dogadjajima i raznim činjenicama koje su se pojavile posle toga dana, 

zatim neke nadopune tome pismu, kao i primedbe Društva tim dogadjajima i činjenicama, a 

pošto iste duboko zadiru u obostrane obaveze ugovora o gradnji unske pruge to je Društvo 

dužno da stavi i svoje izvesne rezerve po tome slučaju. 

 

I. Razvitak štrajka. 

 
Kako smo pismom B/401 od 31/V o. g. već kratko javili, a danas detaljno 

izveštavamo, izbila je na dan 28. V. u podne iznenada pobuna jedne grupe od 11 radnika u 

useku  km 106 + 700 koji su prekinuli rad, zahtevajući od nadzornog inženjera 30.- dinara 

dnevnice i da im se razlika nadnice plati unatrag od prošle godine. Posle ručka ta je grupa 

sakupila oko 30-40 radnika i navalila sa brda na radništvo na susednom gradilištu kod 

viadukta u Vrpolju sa kamenicama, ranila dvojicu radnika, rasterala radništvo i prisilila da 

se priključi maršu duž pruge prema Bihaću. Ova rulja radnika i seljaka redom je rasterivala 

radnike kamenicama sa rada, preturala pune vagone niz strmine nasipa i preko visokih 

provizornih mostova, trgala profile i prisilila veliki deo da se njima priključi.  

Tako su stigli do sela Strmice u km. 95, gde ih je i paroh Strmički pop Momčilo 

Gjujić dočekao na drumu / koji je udaljen preko pola kilometra od parohijskog stana i crkve 

/. Tu je Gjujić održao kratak vatren govor pobunjenicima, pozvao ih da odmah krenu do 

Pilećeg Kuka, a sutradan do Bihaća i stavio se na čelo te povorke, a koja je već nosila na 

lopatama i krampovima u vidu crvene zastave, crvene maramice. Ova gomila nastavila je 

svoj rušilački i razorni rad do Crnih Potoka, te je tamo brojila oko 400-500 radnika na čelu 

sa popom Gjujićem, gdje je htjela da linčuje nadzornika preduzeća Zeca / pošto im nije 

dozvolio prolaz kroz tunel, u kojemu su bili otvoreni svi "Šutlehi" te bi bilo došlo do velikih 

nesreća / a kojeg je spasao smrti ličnom intervencijom šef Sekcije ing. Lazić, izloživši sam 

sebe istoj opasnosti. Masu, koja je već bila umorna, neprestano je bodrio pop Gjujić 

pozivajući neka samo ide do stanice Crni Potoci gde će sesti na voz. Medjutim voz iz Knina 

već je pre stanice stigao gomilu koja je kretala po samoj pruzi, pa su radnici vikom, 

davanjem signala za stoj, polaganjem alata na prugu, prisilili vozovodju da stane. Sa 

ambulantnog telefona voza zahtevao je na to pop Gjujić: "U ime vlasti i štrajka radnika" da 

se dozvoli utovar pobunjenih radnika u voz, da ih odveze do Pilećeg Kuka i večernjim vozom 

da ih vrati natrag. To je Šipad pod pretnjom sile dozvolio. 

U Pilećem Kuku /km. 85 + 500/ bio je rad već prestao, pošto je 6 sati bilo prošlo i 

bilo minimalno radnika, ipak je pop Gjujić održao ponovo zbor, gde је sa potsetnika u ruci 

pročitao uslove Štrajkača, pa su potom izabrani delegati za Štrajkački odbor. 

Nakon prikaza ovog prvog dogadjaja, treba podvući sledeće interesantne činjenice, 

pošto su one karakteristične za taj pokret i to: 

1) Odmah nakon pobune radnika i kretanja duž pruge prevladali su poklici protiv 

sadašnjeg društvenog poretka,  

2) Cela pobuna bila je brižno pripremana, to je desetak dana pre toga pop Gjujić 

lično sa svojim sekretarom obišao celu trasu, usek po usek do Knina. U svakome useku 

razgovarao je sa 2–4 radnika, primetio je da imaju tobože slabu nadnicu i da će se tomu 

pomoći i imenovao je tom zgodom svoje poverenike. 
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Na dani znak ti su se poverenici na kraju pruge pobunili i obustavili rad duž cele 

pruge. Pop bio je povezan sa pobunjenicima putem glasnika bicikliste, koji ga je bio o 

započetku pobune obavestio i on je iste dočekao na drumu. 

O tom radu popa preduzeće je odmah drugi dan nakon obilaska duž pruge, dakle 

desetak dana pre 28. V o. g. usmeno obavestilo sreskog načelnika u Kninu, nu isti je 

odovorio da je to potpuno isključeno i da o štrajku nema ni govora i da to i žandarmerijska 

stanica u Strmici potvrdjuje i isključuje, pošto su nadnice dobre i sve je duž pruge 

zadovoljno.  

Već 4 nedelje pre štrajka pop Gjujić je imao neprestano konferencije sa Milošem 

Radujkom iz Tiškovca i Jakovom Velić iz Kninskog Polja, sa Hodakom iz Kulen Vakufa i 

nekim Graovcem sve internacionalcima, koji su saradjivali na izradi plana tog štrajka. 

Odmah nakon pobune Društvo je obavestilo srez u Kninu. Ali pošto sreskog 

načelnika u Kninu nije bilo, a njegov zamenik nije smeo da ostavi Srez, to je poslato samo 2 

žandarma, koji nisu uticali na radništvo već su ih samo u automobilu preduzeća pratili. 

Isto tako i žandarmerijska stanica u Strmici nije ništa uradila već je pratila 

demonstrante. 

Jedino u Crnim Potocima na Šipadovoj pruzi u jednom klancu, jedna patrola 

žandarma zaustavila je masu, ali je nadošli komandir narednik Cvijević naredio patroli da 

propusti radnike, na što je zaustavljen pohod. 

Odmah nakon toga, dakle dok su bili demonstranti u Pilećem Kuku, došao je 

komandir Cvijević inženjeru društva Putnikoviću i počeo izvinjavati popa, da on nije 

dobrovoljno pošao sa radnicima, već da je prisiljen od mase, krenuo na Pileći Kuk.  

Pošto se je u početku sa više strana pokušalo da faktično stanje stvari izvrće, t. j. da 

se nastoji da se intelektualni začetnici te pobune prikriju, to je Društvo navelo gornje 

činjenice, a iz kojih se vidi, da je pop Gjujić dočekao demonstrante daleko od svoje kuće, da 

je imao u džepu spremljen potsetnik sa uslovima, kojeg je već čitao u Pilećem Kuku i da je 

odmah telefonirao "u ime vlasti i štrajka radnika". Zatim da je o tim pripremama već 10 

dana ranije bio obavešten u Srez, a o toj prijavi obaveštena je usmeno i III sekcija u Kninu. 

Sem toga iz navedenih činjenica se vidi da je pop Gjujić neprekidno većao sa 

internacionalcima, pa prema tome ne stoji verzija, da je on žrtva pobesnele mase koga je 

ona sa sobom povukla. 

Na dan 29. V. o. g. u jutro nastavio se pohod od Pilećeg Kuka na km. 85+500, ovaj 

put već sa propisnom crvenom zastavom, pod vodstvom Radujka Miloša prema Bihaću, dok 

je pop ostao u Strmici da se služeći telefonom i telegrafom javlja u Zagreb i Beograd 

radničkim organizacijama, da je štrajk uspeo i tražio da radničke organizacije pošalju svoje 

specijaliste za nastavak štrajka. 

Taj dan uspelo je štrajkačima, na čelu sa Radujkom da rasteraju radništvo sa posla 

duž pruge do km. 67. 

1. i 2. juna kolovodje sa jednom grupom od 150-200 štrajkača preduzeli su ponova 

svoj hod i rasterali radništvo sa posla na svim gradilištima II Sekcije do km. 53. - km. 37, ali 

nisu mogli rasterati radnike I. Sekcije na km. 32. i pokret je tu propao. 

3 juna radovi su delimično opet otpočeli na II. Sekciji na km. 43, a zatim 4 i 5 juna 

na celokupnom delu od km. 37 do km. 44. 

Medjutim na delu II Sekcije koji se nalazi u Savskoj Banovini nisu se mogli radovi 

započeti. 

Na našoj deonici u Trubaru /I deonica III Sekcije/ pokušali smo 3 i 5 juna sa 

prevozom cementa sa stanice u Trubaru u naš magacin koji se nalazi udaljen samo 500 m. 
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Ove su nam prevoze štrajkači onemogućili, isto tako nam se desilo na skretnici km 195 + 

500 Šipada sa vagonom drvene gradje. 

4 juna pokušali smo bili, da otpočnemo sa radom u tunelima km. 68 i 69, a što su 

želeli svi radnici. 

Dovoljno je bilo da seljaci iz okoline zaprete radnicima, koji su radili da će uzeti 

njihova imena, da se obustavi ovaj započetak radova. 

7 i 8 juna kolovodje iz predela Doljani / Savska Banovina posle km. 50/, 

potpomognuti sa grupama koje su došle sa III Sekcije, pretili su da će sići ponovo da 

zaustave radove, ali im to nije uspelo. 

Ovo stanje ostalo je u pogledu rada nepromenjeno do 14. o. mes. Medjutim  pošto su 

se neprekidno javljale grupe radnika da nastave rad i pošto je kninski Srez dobio naredjenje 

da vlast ima zaštititi radnike koji žele da rade – Društvo je 14 juna započelo na dva mesta i 

to u km. 105 + 530 i km. 106 + 980. 

Oko 11 sati pojavila se iz Golubića jedna grupa radnika od oko 50 ljudi, koji su 

nameravali da spreče rad, medju tim ih je tamo se nalazeća Žandarmerijska patrola sa 

pisarom sreza ustavila i rasturila. Tom prilikom pretili su da će sutra dan sa većom snagom 

rad ometati. 

15 juna započeo je rad na istim mestima sa duplom radnom snagom i istovre-meno 

počeo i rad na novom mestu u Vrpolju kod viadukta. 

U to naišlo je 40 ljudi, medju kojima su se isticali nekoliko nepoznatih stranaca, koji 

nikada nisu kod Društva radili i navalili izmedju žandarma na radnike, koji su morali 

napustiti rad. 

Žandarmi su tada rasturili ovu gomilu, ali se ona opet prikupila, prešla reku 

Butišnicu i tamo povela se na polju radeće seljake i odvela prema Golubiću. Tamo je bio 

Sreski načelnik i poručnik žandarmerije sa dva odreda žandarma. 

Ovde se već bila sakupila masa od oko 400 ljudi od kojih jedva polovica radnika sa 

pruge, koja je nastojala da zaobidje žandarme i da sa brda ometa rad u dva useka u km. 105 

+ 530 i 106 + 980.  

Nakon jednosatnog pregovaranja i raznih pokušaja prodora neko je iz mase 

zaviknuo "Hura na žandarme" i za čas je masa navalila. Počelo je bacanje kamenjem, te su 

dva žandarma ranjena kamenjem, poručnika je počeo jedan žandarm da guši, jednog 

žandarma bacio je jedan radnik u jarak i u tome momentu su žandarmi u svoju obranu 

pripucali i ispalili oko 12-15 metkova. 

Rezultat je bio – dvojica lako ranjenih i nesretnim slučajem od zalutalog taneta 

ubijena je na 1,5 km. daljine u brdu jedna devojčica od 12 godina koja je pasla ovce. 

Radnici u usecima čuvši pucnjavu napustili su rad. Medjutim masa se nije razišla 

nego je docnije još raspravljala sa Sreskim Načelnikom, koji je bio predmetom najvećih 

psovaka u pretnja. Kada su saznali sa se u useku ne radi masa se rasturila. 

17. juna u III Sekciji opet se počeli javljati grupe radnika za nastavak, medjutim 

Sreski Načelnik iz Knina, na upit da li se može nastaviti rad sa radnicima koji žele raditi, 

izjavio je da to ne savjetuje, a kada će to biti moguće on će o tome obavestiti Društvo. O 

tome je obaveštena i Državna Sekcija. 

Za karakteristiku prilika na III Sekciji neka služi ovaj dogadjaj. 

Za rad u useku 105 + 730 javio se nastojnik Ilija Marić iz Golubića, te se bilo 

saznalo i 12 juna u Golubiću pred kafanom prebacio je žandarmerijski narednik Mate Mišić 

istome Mariću, da što se on meša u štrajk i upozorio je neka se toga kani jer će sigurno 
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poginuti, a radnicima koji su stajali naokolo rekao je: "trebalo bi da dobijete bar 1-2 dinara 

dnevno povišicu". 

Sa Marićem je o tome sastavljen zapisnik, a on je poslat na Srez na dan 13. VI. gde 

je isto izjavio Sreskom Načelniku. 

Rezimirajući u čitavom ovom štrajku počev od 28. maja pa do danas, proizilazi kao 

karakteristično ometanje znatne većine radnika koji žele da rade, od strane malih grupa koje 

vode nekoliko vodja i u koje su grupe ubačeni strani agitatori i organizatori. 

 

II. Zahtevi štrajkača: 

 

I ako pitanje povišica nadnica sigurno nije glavna stvar pokreta, ovo je pitanje uzeto 

naravno, kao glavno srestvo od strane kolovodja pomoću kojeg su oni izazvali štrajk i 

nastoje produžiti pokret. 

Iz toga sledi potreba, da se sledeće dve činjenice napose posmatraju i to: 

a) Preteran prikaz i ocena, apsolutne vrednosti radne snage štrajkača, kojime se 

napr. za običnog radnka zahteva 3 dinara po satu! 

Prema ovim pretenzijama stanovište Društva Batinjol je ono kojeg je na dan 3. VI 

podvuklo g. g. Inspektorima Rada: 

"Obzirom na sadanji nivo nadnice s jedne strane, na svoj ugovor sa Državom s 

druge strane, društvo Batinjol izjavljuje da mu je nemoguće povećati nadnice". 

Ovome svome stanovištu Društvo jedino treba da još dometne, da sadanji nivo 

nadnica odgovara dobrom kvalitetu radništva, medjutim Društvo koje mora 90% radništva 

da uzima iz najbliže okoline – ima radništvo  koje samo 1/3 ima iskustva i sposobnost za 

terenske betonske radove, dok 2/3 radništva nije takovo i efekat rada kod istih je 25-50% 

manji od normalnog efekta iskusnog radništva. 

Ta nepovoljna činjenica je od ogromnog i osetnog uticaja na finasijski efekat 

radova, čega ne bi bilo kada bi Društvo smelo i moglo dovesti sa strane iskusno radništvo, 

koje bi radilo drage volje sa istim nadnicama, i taj nepovoljni efekat odmah eliminisalo. 

Konačno Društvo za daljnju islustraciju karaktera štrajka i za potvrdu svoje tvrdnje 

da je nivo nadnica koje ono sada plaća potpuno dostatno i odgovara zahtevu i vrsti rada 

može navesti i to, da ono nadvisuje za 20-30% one nadnice, koje baš na području štrajka 

plaćaju lokalne i državne opštinske vlasti, te privatnici. Oni na primer, danas plaćaju 

običnog radnika sa 1, 5; 1, 6 i 1, 7 Din. sat – a ipak se radi i ne štrajkuje i vodje štrajka, 

zabrinuti za dobro radništva u tome slučaju ne nalaze smilovanja i ne uzmu njih pod svoje 

okrilje. 

b) Tendenciozna tvrdjenja u pogledu razlike u nadnicama. 

Štrajkači tvrde da su nadnice veće na prvim 2 sekcijama, nego na III. Sekciji i usled 

jedne rdjave interpretacije podataka, nepotpuno prikupljenih, izgleda sa su g. g. Inspektori 

rada tog mišljenja. 

Društvo Batinjol tvrdi na najkategoričniji način da su osnovne nadnice gotovo 

analogne sa jednog kraja pruge dо drugog. Prirodne razlike stvorene su jedino: 

- usled većeg broja tunelskih radova na I. Sekciji, koji povećava opštu prosečnu 

nadnicu.  

- usled različitog načina obračunavanja premija za napredovanje u tunelima, ali na 

način za koji je potreban da se ostavi potpuno slobodnoj inicijativi raznih vodstva radova, 

prema jugoslovenskim običajima, a čiji je rezultat isti.. 
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Ako se dakle uzme u obzir jedan radnik, koji vrši sličan ili isti rad na teritoriji unske 

pruge, on prima u stvari na III. Sekciji i I. Sekciji potpuno isto. 

 

III. Nekoliko dalјnjih karakterističnih incidenata. 

 

I ako nije stvar društva Batinjol da analizira duboke razloge pokreta i da naznači 

vlastima javne ili tajne pokretače i vodje, slobodni smo da podvučemo nekoliko incidenata, 

kao i da spomenemo imena lica koja su u njima umešana.- 

a) 28 maja prilikom samog izbijanja pokreta, na delu od km. 107 – km. 90 bili su 

potstrekači, koje nazivaju vodjama: 

pop Momčilo Gjujić iz Strmice 

Miloš Radujko iz Crnih Potoka, prvi dan služili se improvizovanim crvenim 

barjakom, a 29. V. već pravim crvenim barjakom.  

b) Oko km. 74-76, gde se već kroz godinu dana radovi redovno ometani od strane 

popa Ilije Rodića iz Trubara, ovaj se je odmah priključio pokretu koji je došao sa juga i 

protivno savetima koje mu je lično bio dao sam g. Ban Vrbaske Banovine, sipao je ulje na 

vatru. Naročito treba spomenuti, da je brat ovoga popa, po imenu Ivan Rodić, bio 5 juna na 

čelu pobunjenika, koji su u prisustvu starešine žandarmerije u Drvaru g. Perkovića za 

Vrbasku – i žandarmerijskog poručnika u Gospiću Milosavljevića za Savsku Banovinu – bili 

podigli jednu barikadu na putu izmedju stanice Trubar i našeg cementnog magacina i to u 

blizini granice ovih dveju Banovina (što je paralizovano intervencijom rečenih vlasti). 

Tom prilikom hteli su sprečiti prevoz cementa sa stanice Šipadove pruge, a kojeg 

smo morali prevesti usled energične intervencije g. Glavača, prestavnika Šipada – pošto je 

cement zakrčio stanicu Trubar, koja je usled svog terenski nezgodnog položaja i oskudice 

prostora u nemogućnosti da pohranja bilo kakvu robu. 

c) 6 juna u Dugom Polju, gde su radnici bili okupljeni, na traženje g. inspektora 

rada Vrbaske Banovine, ovaj se nije pojavio i reč je uzeo neki Haćim Radjenović, nazvan 

Gešić, koji je hrabrio radnike i pozvao da produže štrajk održavajući njihove preterane 

zahteve. 

d) Na II. Sekciji duša pokreta izgleda da je bio neki Hodak iz Klisa, poznati 

komunistički agitator, čiju smo štetnost već u više puta dostavili. Vrlo je interesantno 

zabeležiti da je Hodak bio u kontaktu sa popom Gjujićem iz Strmice, na 15 dana pred štrajk. 

e) na II Sekciji i na deonici u Trubaru neki Grahovac, tobožnji radnički delegat 

pokušavao je nekoliko neuspelih intervencija. 

Za tog radničkog delegata hoćemo da podvučemo sledeći slučaj: 

Pred 2 poznata svedoka, tražio je od našeg akordanta na km. 67 g. Keče (ovl. 

preduzimač iz Srba), sumu od 1.000 dinara "da bi ga ostavio na miru". G. Keča je to odbio. 

Posle toga ovaj je akordant tužen i to potpuno pogrešno, (Potpisani je sam lično odmah 

pregledao njegove platne spiskove, koji su potpuno ispravni) da plaća nedovoljne nadnice. 

f) 8. VI u naselju Crni Potoci nekoliko je radnika radilo. Neki Danilo Jevičić iz 

Dulera (Tiškovac) blagajnik organizacije saveza gr. radnika alarmirao je oko 100 radnika, 

koji su pretili da će navaliti na naselje ako se rad 4 radnika ne prekine. Žandarmerijska 

patrola bila je preslaba i tražila pojačanje telefonom iz Knina. 

Kada je vozom stiglo pojačanje žandarmeriji, demonstranti, koji su već bili postigli 

cilj i povukli se preko Šipadovog (drv) mosta preko reke Butišnice na bosanski teritorij, a 

pisar sreza Gambirоžić i žandarmerijski poručnik, videvši tu situaciju izjavili su da oni nisu 
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nadležni za uredovanje na tudjoj teritoriji. Ovakve apsurdne situacije nalaze se duž cele 

pruge, koje pogoduju izgrede pobunjenika, te im sreske granice služe za neprobojni zaklon. 

Zahvaljujući toj situaciji – zasada na bos. teritoriji – u selu Tiškovcu podružnica 

saveza internacionalnih gradjevinskih radnika, a čije je delovanje zabranjeno u Savskoj i 

Vrbaskoj Banovinama i otuda diriguje sa sigurnog mesta sve pobune i izgrede u Primorskoj 

i Savskoj Banovini. Iz te kancelarije šalju se pismene zabrane za rad Društvu sa potpisima 

pretsednika Steve Janića i tajnika Jove Čakrmiša svi iz Tiškovca. 

Tako su zabranili održavanje tunelskih podgrada u tunelima broj 6 i 7 u Pilećem 

Kuku, usled čega preti opasnost urušenja tih tunela, što može da bude od najozbiljnijih 

posledica. 

 

IV. Verovatne posledice štrajka. 

 

Na današnji dan nemoguće je da se vidi kada će rad ponova otpočeti od km. 45 do 

Knina. 

Moguće je da bude i mesec dana prekida. 

Društvo koje nije ni u koliko odgovorno za ovo stanje, primorano je stoga da učini 

svoje rezerve u pogledu: 

- svih šteta i troškova koji su nastali ulsled naglog prekida rada, koji nastaju usled 

trajanja štrajka, te za ponovno organiziranje i započetak radova, uspostavu profila i 

uredjivanje upropaštenog inventara. 

- svih drugih nastalih troškova i šteta kao napr. ležarine i uskladištenja na željeznici, 

potreba duplih prevoza materijala, storniranja porudžbina gradjevinskog materijala koje su 

bile u toku, i.t.d. 

- svih opštih troškova, a napose još i onih, koji će nastati usled produženja trajanja 

radova deonice u Trubaru, čiji su glavni radovi, trebali biti završeni u toku 1937 god. 

Za sve ove troškove i štete Društvo si pridržava pravo, da iste svojevremeno  

precizira i zatraži njihovu naknadu. 

 

V. Zaključak. 

 

Društvo drži, da usled napred detaljno opisanih dogadjaja, hitno potrebno  da se 

duž cele pruge uspostavi jedinstvena policijska vlast, a po mogućnosti jedinstvena provizor-

na administracija.  

Time bi se bezuvetno postiglo, da: 

- ne bi bilo mogućnosti tvrdokornog širenja netačnih glasina o nejednakosti nadni-

ca, kada bi pruga zavisila administrativno od jedne centralne uprave, na pr. jedne inspekcije 

rada, i. t. d.  

- bilo bi bezuslovno lako ekstremne elemente pravovremeno eliministati sa pruge, 

zabranjujući im sastanak i onemogućivši im da se sklone iza zaklona sreskih i banovinskih 

granica. Da bi to bila prava mera, jasno proizilazi iz činjenice što ne samo da razne 

administrativne teritorije neprestano presecaju trasu unske pruge, već i radnici koji rade na 

teritroriji jedne Banovine stanuju u drugoj. Tako su bili svi izgredi redovno po planu 

pripremani u jendoj Banovini, a izgredi sami izvršeni su na gradilištu u drugoj Banovini.  

Radi obaveštenja navodimo sledeće granice koje presecaju trasu Unske pruge: 

 

Km Opština Srez Banovina 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. V, број 5, 2013 

438 

1 do 28 Bihać Bihać Vrbaska 

28 do 47 + 655 Kulen Vakuf Petrovac Vrbaska 

47 + 655 do 53 Martin Brod Donji Lapac Savska  

53 do 74 Drvar Bosansko Grahovo Vrbaska 

74 do 78 + 350 Srb Donji Lapac Savska  

78 + 350 do 78 + 450 Drvar Bosansko Grahovo Vrbaska 

78 + 450 do 88 + 500 Srb Donji Lapac Savska  

88 + 500 do 90 + 400 Bos. Tiškovac Bos. Grahovo Vrbaska 

90 + 400 do 112 Knin Knin Primorska 

 

Društvo moli ministarstvo saobraćaja, Odeljenje za gradjenje železnice, da ovom 

našem izveštaju posveti najhitnije svoju pažnju i preduzme sve mere da se s jedne strane 

omogući nesmetan slobodan rad Društvu na terenu, s druge strane da se Društvo sačuva od 

šteta i troškova.- 

 

Le Chef de Division 

(potpis nečitak) 

 

 2.4. Мишљење инжењера Свет. Ј. Богичевића од 23. јуна 1937. о писму Друш-

тва "Батињол" и његови предлози за чињење даљих корака у органима државне 

управе. 

 

Краљевина Југославија 

I СЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕЊЕ УНСКЕ ПРУГЕ 

од км. 0 до км. 31 

Бр. 1479 

23. VI 1937. год. 

Б И Х А Ћ 

 

ОДЕЛЕЊУ ЗА ГРАЂЕЊЕ ЖЕЛЕЗНИЦА 

 

                                                                          Б Е О Г Р А Д 

 

Предње писмо Дирекције Грађевинског Друштва "Батињол" Секцији је част 

доставити Одељењу на надлежност. 

Секција је мишљења да би било потребно упознати о садржини овога писма и 

Министарство Унутрашњих Дела и заинтересоване Бановине. 

Шеф I Секције 

Ing. Свет Ј. Богичевић  

26. VI 37. 

 

Краљевина Југославија 

Министарство саобраћаја 

Оделење за грађење железница 

Бр. 11917 

29. VI 1937. год. 

Београд 
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3. Поп Момчило Р. Ђујић у Конкордатској кризи 

 

3.1. Пријава начелника општинске полиције Јове Миљевића у Босанском 

Грахову Среском начелству о иступима свештеника Момчила Ђујића и других лица 

против власти од 23. августа 1937. године.  

 

Prepis: 

 

Opštinska policija u Bos. Grahovu. 

Br. 755/37 

23 avgusta 1937 god.  

 

Predmet: Momčilo Gjujić i drugovi 

provokacije i demonstracije protiv  

vlasti i poretka.- 

 

SRESKOM NAČELSTVU 

U BOS. GRAHOVU 

 

Prilikom ovogodišnjeg mjesnog vašara održanog na Preobraženje 19 avgusta 1937 

god u Bos. Grahovu, organizovao je ovdašnji sveštenik Arežina p. Sime Mile iz Bos. 

Grahova provokacije i demonstracije protiv Kraljevske Vlade, narodnih poslanika i 

postojećeg državnog poretka. 

Glavni izvršioc ovih provokacija i demonstracija bio je sveštenik Đujić Momčilo iz 

Strmice, sreza kninskog, koji je po utvrđenom planu i programu pokupio, po primorskoj, 

savskoj i vrbaskoj banovini oko 50-60 ljudi, među kojima je bilo 20-30 ljudi sa četničkim 

kapama, znakovima, pa je tu grupu doveo u Bos. Grahovo sa četničkom i srpskom 

plemenskom zastavom, provocirajući protiv današnje Kraljevske Vlade i narodnih poslanika. 

Strmičku grupu dočekao je u Bos. Grahovu Bilbija p. Vase Petar, kao pretsjednik 

dobrovoljaca i pozdravio ih time, da se sada trebaju isto onako boriti protiv današnje 

Kraljevske Vlade dr Stojadinovića, postojećeg režima, koji naziva krvavim i narodnih 

poslanika, kao što su se borili naši stari četnici u Crnim Potocima protiv Turaka, jer da 

današnji režim, poslanici i Vlada za masne pare prodaju naš narod Srpski i sve što je srpsko, 

rimskom papi za masne pare, pa da stoga treba sve izdajice narodne poslanike, koji su u 

Skupštini trgovali sa narodom pobiti.  

Istom tendencom doveo je oko 50 ljudi pećki sveštenik Rastko [!] Jelić
7
 iz sela 

tiškovačke, pećke katastralne opštine sa srpskom plemenskom zastavom, provocirajući i 

demonstrirajući protiv današnje Vlade, narodnih poslanika i postojećeg poretka u državi. 

 Za vreme službe u crkvi održao je propovjed sveštenik crnoluški Ilija Budimir iz 

Crnog Luga, opštine crnoluške, koji je osuđivao rad današnje Vlade i narodnih poslanika 

radi konkordata i raspaljivao masu vernika protiv Kraljevske Vlade, narodnih poslanika i 

postojećeg poretka. 

 Po svršetku službe u crkvi provocirali su svi sveštenici sa masom zavedenih vernika 

kroz mesto kličući: "Dole krvava Vlada Dr. Stojadinovića! Dole srpske izdajice, dole krvavi 

                                                 
7
 Реч је заправо о свештенику Ратку Јелићу (прим. приређивача).  
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režim!" U isto vreme nosajući u povorci demonstrativno crkvene litije i srpske plemenske 

zastave zajedno sa četničkom zastavom. 

Po završenoj demonstratorskoj i demonstrativnoj povorci-litiji kroz mesto, vratili su 

se u crkvenu portu-dvorište gdje se u okupljenoj zavedenoj masi sveštenik strmički Momčilo 

Đujić iz Strmice u okrilju četničkih i srpskih plemenskih zastava i crkvenih litija popeo na 

jedan zid i držao politički govor protiv današnje Kraljevske Vlade, narodnih poslanika i 

postojećeg reda i poretka u državi, dokazujući zavedenoj masi vernika, kako Kraljevska 

Vlada Dr. Stojadinovića prodaje zajedno sa narodnim poslanicima sav Srpski narod i sve što 

je srpsko rimskome Papi za masne pare. U isto vreme iznosio je sve moguće podle laži i 

klevete, protiv današnje Kraljevske Vlade, narodnih poslanika i postojećeg reda i poretka, 

nazivajući sve krvolocima i gangsterima, koje sve treba pobiti, jer da oni tuku srpske popove 

za vreme službe pa mu je Bilbija p. Vase Petar iz Bos. Grahova dodao beogradske listove 

"Vreme" i "Samoupravu" u kojima je bio štampan komunike o događajima kod beogradskih 

demonstracija pa su ih spaljivali sa rečima: "Ovako trebamo spaliti sve sadašnje ministre i 

narodne poslanike koji prodaju i izdaju Srbe i Srpstvo, svi se moramo odupreti krvavom i 

gangsterskom režimu, koji tuče srpske popove, jer ovi jedini brane Srpstvo i Srbe". 

Ovaj politički govor sveštenika Đujića pod punom verskom firmom i svemu verskom 

značaju trajao je oko 2 sata. 

Zavedena i razdražena masa vernika nosila je posle sveštenika kroz mesto stalno 

kličući protiv Vlade i poslanika, psujući im mater i sve moguće. 

U demonstracijama i provokacijama naročito su se isticali svojim klicanjem protiv 

današnje Kraljevske Vlade Dr. Stojadinovića, narodnih poslanika, postojećeg reda i poretka 

u državi sljedeća lica: Bobić p. Trivuna Dragan i Vučković p. Đure Vlado oba iz Peći sada u 

Drvaru, Bauk Stanko starješina sela Gornjeg Tiškovca opštine drvarske, Jarić Nikolin Mirko 

i Stevan, Bjelotomić Krstin Vlado iz Tiškovca, Mizdrak Stevanov Dragan iz Mračaja, 

Radujko p. Stevana Jandrija, Radujko Milanov Nikola, Krneta Simin Obrad, Šušnjica p. 

Mitra Jandrija iz Tiškovca, Kovrlija Jovan iz Zaseoka, Mizdrak Đukan i Koščica Ilijin Ilija 

iz Mračaja, Kovrlija Miloš i Blagoja iz Zaseoka, koji su za vreme nosanja popa Mile Arežine 

kroz čaršiju vikali da jebu mater Dr. Stojadinoviću, Banu i narodnom poslaniku prolazeći 

pokraj njegove kuće vičući neka sad izađe preda njih, pa će videti kako će se provesti. 

Istom prilikom u provokatorsko-demonstrativnoj povorci vikali su protiv današnje 

Kraljevske Vlade, narodnih poslanika, postojećeg reda i poretka u državi Mizdrak Đukanov 

Todor iz Mračaja, Lukač Vidov Miloš iz Resanovaca, Mandić p. Sime Mile, Krneta Ilin 

Dušan, Ivanović p. Rade Miladin, Mandić p. Davida Jovan, Vučković Perin Dušan iz Peći, 

Kesić p. Perice Marko iz Kesića, Momić Ilijin Marko iz Pečenaka, Galić Davidov Popićev 

Mile iz Maleševaca, Romanov Tomka žena Va-siljeva, Vidović Rava ćer Ilijina, obe iz Bos. 

Grahova, Đurić Stevanov Mile i Đurić Milošev Dane, te Đurić p. Laze Stevan iz Obljaja i 

Petraković p. Sime Luka iz Peći. 

U Begovcu kod Vidovića istog dana napali su na Reljića pok. Todora Petra i 

njegove seljake iz Isjeka, koji su mirno išli u Bos. Grahovo sa državnom jugoslavenskom 

zastavom provokatori Vučković pok. Đure Toma i Vlado, te Mandić Jovan iz Peći i Galić 

Popićev Vlado iz Maleševaca psujući im mater i njihov kukavičluk što nose tuđu zastavu, 

braneći im da je nose u Grahovo i htijući im je oteti silom. 

Ovo sve mogu posvjedočiti Jočić Nikola, Vučković Uroš, Fabić Jovanka, žena 

Zdravkova iz Bosanskog Grahova, Bikić Jovanov Daka iz Tiškovca, Arežina Lukin Tode iz 

Bos. Grahova, koga su demonstranti bili i napali, Momić Tode Jovo, Arežina p. Mijata 

Nikola, Miljević Jovo, Stojaković Pane Đuro, Dobrijević R. Miloš, Arežina J. Krsto, Čеkrlija 
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Milivoje, Fabić Zdravko, Kovačević Vladimir, Đudurović Tode, žand. narednik Milaškin, 

komandir žandarmeriske stanice zamenik vodnika žand. narednik Beneka, Arežina p. Luke 

Špiro, Arežina Mile Svetozar iz Bos. Grahova, Reljić Todora Petar iz Isjeka, Krneta p. Mile 

Ilija iz Peći, Marić-Lovrić p. Stevana Marko iz Luke, Brkić p. Mile Špiro iz Kesića, Rašula p. 

Davida Sava iz Pečenaka, Dobrijević p. Stevana Miloš iz Ugaraka i Jovan Zivlak pok. 

Vasilja iz Resanovaca. 

Pošto su sveštenici prekršili propise Ustava u čl. 11 alineja 7 i 8 i sa ostalim 

učesnicima izvršili krivična dela kažnjiva po čl. 94, 100, 101, 115, 130, 302, 306, 307 i 400 

krz., čl. 1, 3, 4, 5, 6, 19, 20 Zakona o zaštiti javne bezbednosti i poretka u državi, te čl. 13-17 

Zakona o državnom sudu za zaštitu države to protiv istih podnosim prednju prijavu sa 

predlogom i molbom da se isti po zakonu što strožije kazne. 

 

M. P.  Komandir opštinske policije 

 

Jovo Miljević, s. r.  

 

Načelstvo sreza Bos. Grahovskog u Bos. Grahovu 

Primljeno 25/8 1937 

broj I-8878. 

 

Pečat 

Da je ovaj prepis vjeran 

svome izvorniku tvrdi 

Predsjednik sudske pisarnice 

Jambriško 

                                                         

3.2. Тужба среског начелника од 29. августа 1937. године против Момчила 

Ђујића и осталих  

 

Prepis: 

 

Sresko načelstvo u Bos. Grahovu 

Broj: 8878/37 

29. avgusta 1937. 

 

Predmet: Momčilo Đujić i drugovi 

provokacije i demonstracije protiv  

vlasti i poretka 

 

Izvorno 

 

DRŽAVNOM TUŽIOCU 

                                 Travnik 

 

Predlažem krivični progon protiv Đujića Momčila, Arežine Mile p. Sime, Bilbiji 

Petru p. Vase, Jeliću Ratku iz Peći, Budimir Iliji iz Crnog Luga, Bobiću Draganu p. Trivuna 

iz Peći, Vučkovića Vladi p. Đure, Bauk Stanku iz Tiškovca Gornjeg, Jarić Mirko Nikolin iz 

Tiškovca, Jarić Stevan Nikolin iz Tiškovca, Bjelotomić Vlade Krstin iz Tiškovca, Mizdrak 
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Draganu Stevanovu iz Mračaja, Radujko Jandriju pok. Stevana iz Tiškovca, Radujko Nikoli 

Milanovu iz Tiškovca, Krneta Obradu Siminu iz Tiškovca, Šušnjica Andrija p. Dmitra, 

Kovrlija Jovan iz Zaseoka, Mizdrak Đuran iz Mračaja, Koščica Ilija Ilijin iz Mračaja, 

Kovrlija Miloš iz Zaseoka, Kovrlija Blagoja iz Zaseoka, Mizdrak Todor Đukanov iz Mračaja, 

Lukač Miloš Vidov iz Resanovaca, Mandić Mile p. Sime iz Peći, Mandić Jovan p. Davida iz 

Peći, Vučković Dušan Perin iz Peći, Kesić Marko p. Perice iz Kesića, Momić Marko Ilijin iz 

Pečenaka, Galić Mile Davidov iz Maleševaca, Romanov Tonka žena Vasilja iz Bos. 

Grahova, Vidović Rava, kćer Ilijina iz Bos. Grahova, Đurić Mile Stevanov iz Obljaja, Đurić 

Dane Milošev iz Obljaja, Đurić Stevan p. Laze iz Obljaja, Petraković Luke p. Sime iz Peći, 

Vučković Toma p. Đure iz Peći koji su označeni kao provokatori (krivci). 

 

Sreski načelnik: 

Krljum, s. r. 

 

M. P. 

 

Državno Tužioštvo Travnik 

2/ IX 1937 K. K. 1300/1937  

Sreskom sudu  

u Bos. Grahovu.- 

 

Po čl. 31 Zak. o Državnom sudu za zaštitu Države na nadležnost prema čl. 30 istog 

zakona 

 

Travnik, 29 / IX 37. 

Državni tužilac: 

A. Boremović, s. r.  

M. P. 

 

Sreski Sud u Bos. Grahovu 

Primljeno dne 11 / X 1937 

Prispjelo poštom – predato 

Taksirano sa ./. Din. ./. 

Marke ispravne 

Određeni činovnik 

Jambriško, s. r. 

Ki 23/37 

Pečat 

Da je ovaj prepis vjeran 

svome izvorniku tvrdi 

Predsednik sudske pisarnice 

Jambriško 

 

3.3. Тужба народног посланика из Босанског Грахова Миљкана Арежине од 31. 

августа 1937. године против Момчила Ђујића и другова 

 

Prepis! 

 

MILJKAN AREŽINA, Narodni poslanik. 

BOS. GRAHOVO, Vrbaska Banovina. 
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DRŽAVNOM TUŽIOCU 

u/ 

TRAVNIKU 

 

Kako sa prednjom prijavom nije postupljeno po propisima čl. 89 k. p., te u smislu 

propisa čl. 84 i 85 krz. i čl. 90 kp. te člana 23 Zakona o zaštiti javne bezbednosti i poretka u 

državi i čl. 18 Zakona o državnom sudu za zaštitu države čast mi je dostaviti prednju prijavu 

sa predlogom, zahtevom i molbom za dalji zakonski progon prijavljenih. 

 

Bos. Grahovo, 31. avgusta 1937. 

 

  Miljkan Arežina, s. r. 

narodni poslanik za srez 

bosansko-grahovski 

 

    

Državno tužioštvo Travnik 

4/IX 1937. 

 Da je ovaj prepis vjeran 

svome izvorniku tvrdi 

Predsjednik sudske pisarnice 

Jambriško 

 

 K. K 1300/1937 

2 
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Бањалука 

 

 

КАКВА БИ ТРЕБАЛО ДА БУДЕ ПОЛИТИКА 

ИТАЛИЈЕ НА БАЛКАНУ –  

ЈЕДАН ДОКУМЕНТ ИЗ 1921. ГОДИНЕ 
 

 

Сажетак: Аутор је описао политику Италије на Балкану у годинама након 

Првог свјетског рата, а посебно њене односе са Југославијом. Затим је представио 

један документ из 1921. године, који носи наслов Quale dovrebbe essere la politica 

dell’Italia rispeto al Balcano, што у преводу на српски језик значи Каква би требало да 

буде политика Италије на Балкану, а потом је урадио кратку анализу 

најзанимљивијих појединости из тог документа. 

 

Кључне ријечи: Италија, политика, Балкан, Југославија, Срби, Хрвати.  

 

 

Краљевина Италија била је, званично, савезник Краљевине Србије у Првом 

свјетском рату. Али, имајући у виду да су се интереси ових земаља толико 

разликовали, не би било претјерано рећи да су ти супротстављени интереси били 

једнаки оним који су постојали измећу непријатељских и зараћених држава.
1
 У ствари, 

у Италији су постојала два опречна погледа на југословенско питање, тј. питање 

уједињења Срба, Хрвата и Словенаца у заједничку државу. Први је заступао потпуну 

доминацију Италије на Јадранском мору и захтијевао територијално проширење на 

источну обалу Јадрана, док је други тражио компромис са Јужним Словенима, 

политички колапс Аустроугарске и стварање етничких држава на њеним рушевинама, 

у традиционалном духу ризорђимента и Мацинија.
2
 

Након проглашења Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца 1. децембра 1918. 

године, новоформирана држава суочила се са два озбиљна проблема: међународним 

признањем и одређивањем њених граница. Рјешење ових питања у значајној мјери је 

зависило од Италије. Међутим, италијанска влада снажно је подржавала Лондонски 

уговор, закључен 26. априла 1915. године, којим је Тројна антанта (Велика Британија, 

Француска и Русија) обећала Италији територијално проширење као награду за 

ступање у рат против Аустроугарске и Њемачке. Стога су италијанске трупе, у име 

савезника, у октобру 1918. године заузеле Далмацију, углавном по граничној линији 

обећаној одредбама Лондонског уговора.
3
 Ипак, током свог боравка у Далмацији 

                                                 
1
 Милорад Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914, Београд 1973, 29.  

2
 Dragovan Šepić, Italija, saveznici i jugoslavensko pitanje 1914–1918, Zagreb 1970, 65.   

3
 Ivo J. Lederer, La Jugoslavia dalla conferenza della pace al trattato di Rapallo 1919–1920, Milano 

1966, 71.  
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италијанска војска прешла је ту замишљену линију на неколико мјеста у сврху вршења 

војног притиска током Париске мировне конференције.
4
 

Италијанска настојања у Далмацији била су мотивисана жељом за трајним 

останком у тој области и њеним интегрисањем у италијанску државу. У покушају 

остварења тог амбициозног плана, сасвим природно, борба против југословенске 

државе био је стално присутан фактор. Италијанска политика у Далмацији настојала је 

да уклони или изолује организације и присталице југословенске државе, као и да 

створи утисак о Италији као моћној држави. Ипак, противурјечности између жеља и 

стварности постепено су довели до слома италијанских политичких настојања у 

Далмацији.
5
 

На Париској мировној конференцији (1919–1920) италијанска делегација 

имала је непријатељски став према југословенској делегацији, с обзиром на чињеницу 

да је новопроглашена држава била препрека италијанским територијалним 

претензијама према источној обали Јадрана и могућој италијанској доминацији у 

југоисточној Европи. С друге стране, за југословенску делегацију Италија је била 

центар одакле су потицале све активности усмјерене ка рушењу Краљевине Срба, 

Хрвата и Словенацa, тим прије што су Италијани у својим рукама држали Лондонски 

уговор и што су били војно присутни на источном Јадрану.
6
 

Ипак, непосредни преговори између двије делегације започели су у марту 

1920. године
7
 и италијански представници схватили су да ће бити немогуће одбранити 

формулу ''Лондонски уговор плус Ријека''.
8
 Можда је суштинска грешка твораца 

италијанске политике према југословенској држави била у њиховој недовољној 

одлучности да изаберу између два могућа рјешења – да сматрају Краљевину Срба, 

Хрвата и Словенаца савезником, или да је сматрају непријатељем.
9
 Преговори су 

завршени 12. новембра 1920. године, потписи-вањем споразума у Рапалу поред 

Ђенове, послије чега су Италијани евакуисали своје трупе из већег дијела Далмације, 

тј. са оног подручја које је припало новоствореној југословенској држави.
10

 Рапалским 

уговором Италија је признала Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца, чиме је отворена 

могућност сарадње измећу двије земље, што је посебно било уочљиво у 

комплементарним економским системима.
11

 

Након што су фашисти освојили власт у Италији октобра 1922. године, дошло 

је до побољшања односа са југословенском државом захваљујући настојањима нове 

италијанске владе да учврсти свој међународни углед.
12

 У једној од тачака фашис-

тичког програма истицана је потреба међународног помирења, а Бенито Мусолини је 

писао да нема ништа антифашистичко у италијанској намјери да политику помирења и 

                                                 
4
 Mile Bjelajac, Talijanske teritorijalne pretenzije u svjetlu vojnog faktora (1918–1920), 

Vojnoistorijski glasnik, 3–XXXVII, Beograd 1986, 203.   
5
 Dragan R. Živojinović, Italija u Dalmaciji 1918–1920, Zadarska revija, 1–2, Zadar 1974, 100–102.  

6
 Andrej Mitrović, Jugoslavija na konferenciji mira 1919–1920, Beograd 1969, 103.   

7
 René Albrecht-Carrié, Italy at the Paris Peace Conference, New York 1938, 285.   

8
 Liliana Saiu, La politica estera italiana dall’Unità a oggi, Roma – Bari 2005, 85.  

9
 Paolo Alatri, Nitti, D'Annunzio e la questione adriatica, Milano 1976, 17.  

10
 Ivo J. Lederer, La Jugoslavia dalla conferenza della pace al trattato di Rapallo 1919–1920, 355.  

11
 Luciano Monzali, La questione jugoslava nella politica estera italiana dalla prima guerra mondiale 

ai trattati di Osimo (1914–1975), Europa adriatica: storia, relazioni, economia (a cura di Franco Botta 

e Italo Garzia), Roma – Bari 2004, 22.   
12

 Ibid., 24.   
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равнотеже започне управо са југословенском државом.
13

 Дакле, он није водио 

тврдолинијашку политику остваривања радикалних циљева, што је раније обећавао, 

желећи да покаже спољну политику Италије као ''нову и динамичну''.
14

 

Иако је Ријека постала независна држава, она је и даље била извор напетости у 

југословенско-италијанским односима, све док 27. јануара 1924. године двије државе 

нису потписале Римски споразум, чиме је овај град присаједињен Италији.
15

 

Закључењем овог уговора утврђена је јасна граница између Краљевине Италије и 

Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, чиме је ријешен веома осјетљив проблем, који 

је негативно утицао на односе између двије земље.
16

 Такође, фашистичка влада, 

предвођена Мусолинијем, очекивала је да ће Италија имати главну улогу на Балкану и 

да ће пријатељство и сарадња са југословенском државом обезбиједити Италији 

политички, економски и културни продор на Балкан и у Подунавље.
17

 

У суштини, италијанска политика на Балкану настојала је да осигура јадранско 

залеђе и да створи мостобран према Блиском истоку, а главни аспект такве политике 

био је проблем односа са југословенском државом.
18

 Током двадесетих година 20. 

вијека италијанска политика према југословенској држави била је готово искључиво у 

сфери односа између двију држава, док је у току тридесетих година превазишла 

билатералне оквире због повећаног интереса других држава. Италија је имала ''мали'' и 

''велики'' програм спољне политике према југословенској држави. Први је тежио да 

обезбиједи остварење циљева који су били реални у тадашњим међународним 

односима у Европи и на Балкану, док је други био збирка Мусолинијевих жеља и 

подразумијевао је значајне промјене у тим односима.
19

 У периоду између Првог и 

Другог свјетског рата југословенско-италијански односи колебали су се између 

напетости, које су лако могле да прерасту у отворено насиље, и покушаја помирења. 

Мање од три године након проглашења југословенског уједињења и неких 

девет мјесеци послије потписивања Рапалског уговора, у вријеме смиривања 

напетости у том раном периоду југословенско-италијанских односа, настао је један 

занимљив документ, чији аутор изражава мишљење о томе каква би требало да буде 

политика Италије на Балкану. Наиме, у Централном државном архиву у Риму, у фонду 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio centrale per le nuove provincie, налази се 

документ под насловом Quale dovrebbe essere la politica dell’Italia rispeto al Balcano, 

што преведено на српски језик значи: Каква би требало да буде политика Италије на 

Балкану. Документ је датиран 28. августа 1921, али није потписан, па је његов аутор 

непознат. Оригинални текст документа гласи:  

 

                                                 
13

 Ennio Di Nolfo, Mussolini e la politica estera italiana (1919–1933), Padova 1960, 24.   
14

 James H. Burgwyn, Italian Foreign Policy in the Interwar Period 1918–1940, Westport 1997, 17–
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15

 Liliana Saiu, La politica estera italiana dall’Unità a oggi, 86.  
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 Enes Milak, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca i Rimski sporazum (1922–1924), Istorija XX veka,  

XIV–XV, Beograd 1982, 170.   
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 Massimo Bucarelli, La Jugoslavia nela politica estera di Mussolini (1924–1937), Roma 2004, 4.   
18

 Ennio Di Nolfo, Mussolini e la politica estera italiana (1919–1933), 164–165. 
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Quale dovrebbe essere la politica dell’Italia rispeto al Balcano

 

 

28.8.1921. 

 

Il popolo croato – il popolo serbo 

 

Il popolo croato è un popolo prettamente occidentale. Tale lo resero la religione 

(cattolica), la cultura (in parte germanica, in parte italiana) ed in fine la storia e la geografia. 

La cosidetta Croazia ''Banale'' fu per secoli strettamente collegata all’impero degli Ausburgo 

ed il Litorale divise – pure per secoli – le sorti di Venezia, donde una diversa infiltrazione di 

cultura: germanica ed italiana. Il che però non tolse, che anche le parti, sebbene vissero sotto 

governi separati, mantenessero il vincolo nazionale sempre vivo. Tale vincolo veniva 

rafforzato: 1) dal legame religioso, dacche ambe le parti professavano e professano una 

stessa religione: la cattolica, 2) dal fatto, che nè la cultura germanica nè l’italiana non 

riuscirono giammai ad estendersi oltre il limite ristretto delle grandi città, lasciando intatto il 

contado nel quale appunto concentrarsi ogni nazione. 

Il popolo croato, sebenne sottoposto a due diversi governi, godeva pur sempre di una 

certa libertà, minore sotto il governo veneto, maggiore sotto quello degli Ausburgo. Questa 

era talvolta praticamente illusoria, ma teoricamente era pur sempre effettiva, basandosi su 

fatti storici, liberamente conchiusi, su privilegi, pergamene, documenti ecc. che formalmente 

furono sempre rispettati anche dai sovrani i piu centralisti, patti, documenti e privilegi di cui 

i Croati andarono sempre orgogliosi. Mentre da una parte si mostrarono permalosi per ciò 

che riguarda una lesione ''ad litteram'' dei suddeti documenti, dall’altra prendevano con una 

ralativa indifferenza le lesioni di fattonon ledenti direttamente il testo, sebbene di gran lunga 

piu perniciosa per la loro libertà. Da questo stato di cose si andò formando col tempo una 

speciale caratteristica del popolo croato; in casa propria egli bada più alla forma che 

all’essenza. Chi non conosce questa ''specialità'' del popolo croato – buono, onesto e fedele – 

corre il rischio di formarzi un acerrino nemico, la dove poteva acquistarsi, con un pò di 

cautela, un alleato a tutta prova. 

Il popolo serbo è di tutt’altra pasta. Anzitutto egli è impregnato di tutti i vizi, inerenti 

in un popolo, che per secoli visse in effettiva schiavitù: falso, rinchiuso in sè, diffidente, 

malpensante, vendicativo, tenace, codardo per natura, nell momento dall’ira però eroico, 

invidioso, sempre pronto all’odio, mai all’amore, tali sono le doti atavistiche di questo 

popolo. Oggidì arrivato per mero caso, ad un posizione insperata, il fumo del sucesso gli fece 

perdere l’equilibrio statico. Invece di raffrenare i vizi e le passioni, egli vi si abbandona a 

briglia sciolta. Nell’odierno stato d’animo egli è incapace di alcuna politica – non dirò saggia 

– ma elementare, e per colpa propria prepara la rovina di uno stato che del resto avrebbe tutti 

i requisiti necessari per essere forte e prospero. Egli non pone mente al fatto che è attorniato 

da nemici esterni, come nessun stato al mondo, ed invece di dare ordine almeno alle cose 

interne e di ravvivare la concordia fra le tre diverse nazionalità, formanti lo stato, egli vi 

semina la zizzania, l’odio e la forza centrifuga. Giammai, come oggi, non era tanto acuto e 

virulento l’odio fra serbi e croati di una parte e mussulmani e serbi dall’altra.  

 

                                                 

 Archivio centrale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio centrale per le nuove 

provincie, busta 56, fascicolo 1, categoria 8/1, protocollo n. 5336.    



ГОРАН ЛАТИНОВИЋ, Каква би требало да буде политика Италије на Балкану...  

 449 

L’Italia ed il popolo croato 

 

La politica dall’Italia, in tale stato di cose, è bella e tracciata. Io debbo confessare 

però, che tale politica fu finora dal tutto contraria alla realtà. 

E prima di tutto bisogna intendersi sugli scopi, ai quali l’Italia deve mirare. 

La conquista della Dalmazia è una necessità assoluta. E un fatto però, che 

coll’annessione della Dalmazia, l’Italia va incontro a novelli carichi ed a nessun vantaggio. 

Questa provincia è povera di materie prime e non basta nè bastò giammai a coprire i propri 

bisogni. Il necessario dovrebbe fornirle l’Italia dal proprio. Inoltre – e ciò è da notarsi – la 

popolazione è prettamente croata, fatta estrazione di alcune città. Però se la Dalmazia non ha 

per l’Italia un valore intrinseco diretto, ne ha un enorme indiretto. La conquista di questa 

terra, devesi considerare quale prima tappa alla conquista della Bosnia, la quale è da 

considerarsi fra le terre benedette, fra quelle terre, dove – per così dire – cade la manna dal 

cielo. Tutto ciò che manca all’Italia e che le fece tanto difetto nella guerra mondiale, tutto ciò 

le può dare la Bosnia: minerali, legna, carbone, cereali ecc. La Bosnia è la terra di materie 

prime per ecellenza. Tutta la Bosnia è un enorme ammasso di legno, ferro e carbone, e 

giust’appunto l’Italia manca di queste materie. 

Ora per conquistare la Bosnia, bisogna anzitutto avere la Dalmazia, e per avere la 

Dalmazia, bisogna avere il consenso di Zagabria, cioè dal popolo croato. Giacchè Zagabria, e 

non già Belgrado, e la chiave dalla Bosnia. 

Ebbene l’Italia – fino ad oggi – ha preso una condotta: del tutto contraria a tale 

scopo. Anzichè rendersi amico il popolo croato, ha fatto tutto il possibile per inimicarzelo. 

Non so se essa abbia giammai pensato alla Bosnia, il non avervi pensato, sarebbe già da per 

sè un enorme fallo. Ma ad ogni modo – avendo di mira anche la sola Dalmazia – l’Italia 

visse nella convinzione, che la sorte di questa provincia dipendesse da Belgrado. Per cui essa 

fece la corte a Belgrado, trascurando del tutto Zagabria. Errore funesto! Errore tale, che – 

ove l’Italia vi persistesse – annienterebbe per sempre ogni sua aspirazione ai Balcani, unica 

via di espansione, che – per un breve lasso di tempo – le rimane ancora aperta. 

Io traccierò in breve la politica alla quale l’Italia deve attenersi, ammenochè non sia 

fermamente decisa ad una completa rinunzia verso l’Oriente. 

Il popolo croato ha un diritto storico sulle terre formamenti il regno croato prima del 

secolo XVI. L’antico regno croato comprendeva la Croazia, la Slavonia, l’Erzegovina, la 

Bosnia e la Dalmazia. Questa nozione è tuttora, viva nel popolo croato, la di cui aspirazioni 

si volgono verso la rissurezione di questo vasto regno, conozione che fa a pugni coll’odierna 

Jugoslavia. Una sana politica italiana consisterebbe nel favoreggiare e non già 

nell’ostacolare una tale corrente di idee. Il Governo Italiano dovrebbe mostrarsi amico dei 

croati, dovrebbe far mostra di comprendere ed apprezzare le loro aspirazioni storiche, 

appoggiare la rissurezione del regno croato – che implica la rovina dela Jugoslavia. In tale 

modo egli si aquisterebbe le sinpatie di un popolo di 5 milioni di anime. Ammesso che 

domani le circostanze permettano la formazione del regno croato, a che a re venga eletto il re 

d’Italia oppure un membro della casa di Savoia non è forse – praticamente – tutt’uno per 

l’Italia – come se avesse annesso di fatto tutte le provincie croate? 

Tale era sempre la mia idea e non so per quale ragione non si volle comprenderla. Si 

è battuta un’altra via, con qual danno lo dimostrano i fatti. Mentre che quest’idea – al tempo 

della mia prima suggestione – era tanto felice ad effetuarsi, ora essa richiede maggiori sforzi 

e sopratutto gran fretta. 
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Ecco perché: lo statuto – la costituzione – della Jugoslavia è stato votato contro la 

volontà dei croati e sloveni, dai soli serbi e con una maggioranza di voti 13, acquistati con 

denari, dopoché i serbi ebbero comperati 24 deputati mussulmani dalla Bosnia, i quali 

votarono pello statuto terorizzati da minacce ed adescati con denari. Tal fatto divampò l’odio 

nel popolo. Il dep. Trumbic col Sig. Protic stanno ora formando un’opposizione parlamentare 

nella quale entrerebbero tutti i croati, tutti gli sloveni e tutti i mussulmani. Ciò sarebbe una 

maggioranza tale, da gettare abbasso il governo. Fatto ciò si passerebbe alla revisione delle 

statuto. E se questa avesse luogo, ciò equivarebbe ad una pacificazione degli animi, vale a 

dire, che l’Italia dovrebbe per forza rinunciare a qualsiasi espansione. Qui sta il pericolo. 

Ciò si potrebbe ovviare solo in un modo: bisognerebbe subito avere un giornale con 

una persona di fiducia, e che pure goda la fiducia dal popolo croato dunque persona non 

compromessa. Tale giornale dovrebbe reclamare tali garanzie e tali clausole nel nuovo 

statuto, alle quali i serbi assolutamente non potrebbero consentire. Le reclamazioni 

dovrebbero essere fatte pretamente in vista degli interessi croati. In questo modo la cosa 

andrebbe a monte e la situazione sarebbe salvata per l’Italia. Questo sarebbe il compito 

momentaneo del giornale, l’ulteriore verebbe da sè. 

Si ponderi bene questo consiglio, finché si è ancora in tempo. La persona di fiducia è 

gia bell’e trovata.   

 

Дакле, очигледно је да је аутор текста био снажно опредијељен против Срба и 

југословенске државе и да је позивао на њено рушење. Уз то, он је био наклоњен 

Хрватима, које је представио пристрасно и необјективно, посебно у вези са њиховом 

наводном супериорношћу у односу на Србе. Док су Хрвати увијек уживали у некој 

врсти слободе, Срби су били вијековима у ропству, чиме је аутор документа потпуно 

занемарио историјске чињенице. По њему, Хрвати су добар, частан и одан народ, а 

Срби су лажљив, сумњичав, завидљив, осветољубив и кукавички народ, затворени у 

себе, увијек спремни да мрзе, а никад да воле. Он је истакао да су Срби задобили 

тренутни положај сасвим случајно, чиме занемарује огроман допринос Србије у Првом 

свјетском рату (1914–1918). Чак је оптужио Србе за припремање слома југословенске 

државе, иако је управо идеја о њеном стварању била једна од главних водиља током 

борбе Србе за ослобођење и уједињење. Иако је окривио Србе за будући нестанак 

њихове заједничке државе, аутор документа је такође савјетовао да би здрава 

италијанска политика на Балкану требало да подржи хрватске захтјеве за 

независношћу, што би подразумијевало, како сам аутор наводи, разбијање 

југословенске државе. Заједно са овим захтјевом, његово помињање мита о хрватском 

историјском праву и максимално развлачење граница хрватске државе, укључујући и 

територије које она никада није обухватала, упућује на то да је аутор документа био 

присталица идеологије Хрватске странке права, на којој је касније утемељен хрватски 

усташки покрет. Идеја да би члан династије Савоја  (војвода од Сполета) требало да 

постане хрватски краљ, што је касније и била званична политика Независне Државе 

Хрватске, говори у прилог ауторовој идеолошкој опредијељености. 

Аутор документа сматрао је да би италијанско освајање Далмације било 

апсолутно неопходно, али само као први корак ка окупацији Босне, коју је у тексту 

представио, са очигледним претјеривањем, као благословену земљу. Босна је била 

богата дрветом и сировинама, у чему је Италија оскудијевала и што је увозила одатле, 

али је Босна била далеко од описаног благостања. Он је истакао да је дотадашња 
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италијанска политика била сасвим супротна од реалности, због чињенице да је Загреб, 

а не Београд, држао кључеве Босне. Он је још упозорио да би наставак такве политике 

уништио сваку италијанску тежњу на Балкану, који је остао једина могућност за 

италијанску експанзију према Истоку. Овдје је очигледна ауторова намјера да пажњу 

званичног Рима управи ка Загребу као потенцијалном савезнику у остваривању 

стратешких циљева на Балкану, наглашавајући економски чинилац. 

На крају текста аутор је изнио конкретан приједлог да буде покренуто 

издавање новина које ће инсистирати на захтјевима Србима на које они никада неће 

пристати и које ће на тај начин давати допринос политичкој нестабилности у складу са 

хрватским и италијанским интересима. По његовом мишљењу, смиривање напетости 

на југословенској политичкој сцени било би штетно и опасно за Италију и њене 

циљеве на Балкану. Имајући у виду да је аутор себе описао као некомпромитовану 

особу, којој хрватски народ вјерује, могло би се претпоставити да је у то вријеме био 

присутан и познат у јавном животу. На крају се ставио на располагање италијанској 

политици, истичући да је особа од повјерења. 

Један од Италијана који је заговарао сарадњу са Хрватима, у циљу остварења 

италијанских стратешких циљева на Балкану, био је Франческо Салата (1876–1944), 

историчар и политичар рођен на острву Цресу, источно од Истре. Као стручњак за 

"јадранско питање" учествовао је као члан италијанске делегације на Париској 

мировној конференцији, а касније је постао присталица фашистичког режима. Такође 

је био и шеф Централне канцеларије за нове области (Ufficio centrale per le nuove pro-

vincie).
20

 Током љета 1941. године припремио је разне документе у вези са новим 

поретком на источном Јадрану. Могуће је да је и овај документ настао баш у то 

вријеме, али га је Салата антидатирао, односно уписао 1921. као годину настанка како 

би доказао своју политичку далековидост. Али ту се поставља питања зашто га није 

потписао? Такође, језик документа сувише је агресиван да би се могао приписати 

Салати, па је могуће да га је написао неко од његових сарадника истих или сличних 

идеолошких погледа. Не треба искључити ни могућност да је аутор био неко са 

хрватске политичке сцене. Ипак, тешко је повјеровати да би Хрват, посебно онај који 

тврди да му хрватски народ вјерује, препустио Италији читаву Далмацију, макар и 

ради уништења југословенске државе. 

Без обзира на то ко је заиста аутор текста, може се закључити да је документ 

занимљив извор за проучавање југословенско-италијанских односа, а такође и за 

проучавање политичких односа у југословенској држави.  

 

 

Goran Latinović, Ph.D. 

Faculty of Philosophy 

Banja Luka 

 

What Italian Policy in the Balkans should be – A Document from 1921 

 

Italian policy in the Balkans tended to provide the Adriatic hinterland and to create a 

bridgehead towards the Middle East, and the main aspect of such a policy was thе problem 

of relations with the Yugoslav state. During 1920s Italian policy in Yugoslavia was almost 
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exclusively in the sphere of Italian attention, while during 1930s it overgrew frames of bila-

teral relations, owing to outgrow of other countries interested in it. Italy had a ''small'' and a 

''big'' program of the foreign policy in Yugoslavia. The former tended to provide a fulfill-

ment of aims which were realistic in actual international relations in Europe and the Balkans, 

while the later was a collection of Mussolini’s wishes and it implied significant changes of 

those relations. In the period between the World War I and II, relations between Italy and 

Yugoslavia oscilated between violent tensions and attempts for reconciliation. 

Less than three years after the proclamation of the Kingdom of Serbs, Croats and 

Slovenes, and some nine months after signing the Treaty of Rapallo, in the time of  pacifying 

tensions in that early period of Yugoslav-Italian relations, an interesting testimony, actually, 

an opinion on what Italian policy in the Balkans should be, appeared. Namely, in the Central 

State Archives in Rome, in a fund ''Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio centrale 

per le nuove provincie'' there is a document titled Quale dovrebbe essere la politica 

dell’Italia rispeto al Balcano, which means What Italian policy in the Balkans should be. 

The document was dated on August 2, 1921, but it was not signed and its author is unknown. 

The author of the text was strongly committed against Serbs and the Yugoslav state, 

and he called for its destruction, and favored Croats, who he presented in a biased and ten-

dentious manner, especially regarding their alleged superiority in comparison to the Serbs. 

Although he blamed the Serbs for the future collapse of their mutual country, the author of 

the document also advised that a healthy Italian policy in the Balkans should support Croa-

tian requests for the independence, which would imply, as the author pointed out by himself, 

the destruction of Yugoslavia. The author considered the Italian conquest of Dalmatia as an 

absolute necessity, but just as the first stage towards the occupation of Bosnia, which was 

presented in the document, with evident overstating, as a blessed land. However, no matter 

who the author of the text was, it can be concluded that the document is an interesting source 

for examining Yugoslav-Italian relations, and for studying political relations in the Yugoslav 

state, as well.   
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ИЗВЈЕШТАЈ СВЕШТЕНИКА ПЕТРА РАЂЕНОВИЋА 

О СТАЊУ У МИСИОНАРСКИМ ПАРОХИЈАМА 

МАЛОРУСКИХ КОЛОНИСТА У ПРЊАВОРСКОМ СРЕЗУ 
 

 

Апстракт: У раду је изнесен извјештај свештеника Петра Рађеновића о стању 

у малоруским православним парохијама Прњаворског среза. Извјештај је свештеник 

Рађеновић написао 1935. године након обиласка колонистима насељених мјеста, гдје 

су између два рата биле формиране православне парохије. Ово је једини извјештај који 

детаљно описује вјерско стање у тим парохијама, а чува га Архив Светог архијерејског 

синода СПЦ у Београду. 

 

Кључне ријечи: парохија, црква, свештеник, унијати, Василије Стриљчек, 

Георгије Крижановски. 

 

 

Увод     
 

По окупацији Босне и Херцеговине и успостављању Врховне земаљске управе 

1879. године, Аустроугарска је почела систематску колонизацију на подручју сјеверне 

и сјеверозападне Босне. Колонизација иностраног живља у Босну и Херцеговину 

званично је почела 1896. а завршена 1905. године. У стварности je досељавање почело 

већ 1880. и трајало до почетка Првог свјетског рата 1914. године. Међу десетак 

досељених националности доминирали су римокатолици и протестанти (Нијемци, 

Италијани, Мађари и други), али је било и православних и бивших православних 

(унијата). Ти бивши православци су по националности углавном били Украјинци и 

Русини, а досељени су из Галиције и закарпатских области. Њима су додијељени 

пасивни крајеви око Дервенте, Прњавора, Бањалуке и Приједора.
1
 

Сви досељеници донијели су многе новине за које старосједиоци нису знали. 

Без обзира на све разлике, ови честити људи брзо су се уклопили у нову средину и 

стекли повјерење и уважавање аутохтоног становништва, а нарочито Срба. Већина 

њих православне вјере, тзв. гркокатолици (унијати), имали су у почетку много 

проблема у вези са задовољавањем својих вјерских потреба, као што су крштења, 

вјенчања, сахране и богослужења. Многи од њих жељели су да се врате у православну 

вјеру, у којој су били прије унијаћења. Међутим, аустроугарска власт им је наметнула 

унијатске свештенике и званично их називала гркокатолицима и унијатима. Први пут 

су колонисти 1912. протестовали против наметања свештеника и против назива 

                                                 
1
 Српска православна епархија бањалучка 1900–2000, Шематизам, Бањалука 2000, стр. 389; 

Борис Небесниј, Украјинци у Србији, објављено на сајту Растко 2007.   
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унијати, доказујући да су православне вјере.
2
 Балкански ратови, политичке прилике и 

терор окупаторских власти нису били повољни за остварење њихових вјерских 

убјеђења. Први свјетски рат дао је још више могућности ондашњим властима да 

колонисте присаједине унији, наметне им званични назив унијати и поставе им унијате 

свештенике. По ослобођењу 1918. године досељеници су се поново побунили против 

званичног назива гркокатолици и унијати, те тражили заштиту од Српске православне 

цркве, са жељом да се врате у своју прадједовску православну вјеру и цркву.
3
 Ова 

настојања и жеље досељеника дјелимично су се могле остварити тек 1922, кад је 

дошао њихов саплеменик јеромонах Василије Стриљчек.
4
 Он је, прво сам а онда са 

придошлим свештеницима, покренуо и водио "акцију'' враћања унијата у православну 

вјеру. Основао је четири добро уређене парохије у Хрваћанима, Мујинцима, Новој 

Дубрави и Прњавор–Ресавцима. Осим ових, настојао је да православне парохије 

формира и у другим мјестима (Лепеница, Селиште, Деветина, Каменица, Козарац, 

Бањалука и др.) у којима су живјели колонисти. Осим материјалних тешкоћа, враћање 

у православну вјеру снажно је ометала пропаганда римокатоличких жупника (како су 

понекад ословљавали унијатске свештенике) у Прњаворском срезу. 

Други свјетски рат је зауставио започету акцију враћања унијата у православну 

вјеру. Окупацијом БиХ од стране НДХ многи колонисти прешли су у римокатоличку 

вјеру, велики број их је пострадао, а многи су побјегли. Свештеници Стриљчек и 

Крижановски
5
 избјегли су у Србију. Под пријетњом исељавања и одузимања имања, у 

                                                 
2
 Извјештај администратора Епархије бањалучке епископа зворничко-тузланског Нектарија 

Светом архијерејском синоду од 18. 11. 1929.  Архив Светог архијерејског синода (АСАС) 

СПЦ, несређена грађа, налази се у фасциклама. Сви детаљи у вези сa колонистима и сa акцијом 

враћања у православну вјеру између два рата, наведени у раду, налазе се у фасцикли (ф) II 

1946.  
3
 Извјештај администратора Епархије бањалучке епископа Нектарија. 

4
 Отац Василије Стриљчек рођен је 29. фебруара 1892. у мјесту Хусјатин (област Трнопољ – 

западна Украјина). Рукоположен је у чин јерођакона 9/22. маја 1922. а сутрадан у чин 

јеромонаха. Упућен је  на пастирску дужност православног мисионара  међу унијате у 

Прњаворском срезу у Босни, те постављен за пароха хрваћанског и сабрата манастира 

Моштаница. У току Другог свјетског рата одлази најприје у Београд, па у Шабачко-ваљевску 

епархију (1941), гдје борави једно вријеме. На послушању је био и у Семберији, гдје је, у 

недостатку свештенства, опслуживао једанаест парохија. Након доласка епископа др Василија 

(Костића) на трон Епархије бањалучке (1947), протосинђел Василије се враћа у матичну 

епархију. Комунистичка власт не дозвољава му боравак у Хрваћанима, чиме му је забрањен 

пастирски рад међу Украјинцима. Упућен је у манастир Гомионицу, гдје је био у кућном 

притвору. Ту је остао до упокојења 1958. године. Сахрањен је у хрваћанској украјинској цркви, 

коју је он градио. Биографија оца Василија Стриљчека налази се у чланку Служитељ олтара 

Божијег, јеромонаха Платона  www.manastirliplje.com ( 1. март 2013. ) ]; Шематизам Српске 

православне Епархије бањалучке 1900–2000, Бањалука 2000, стр. 389–398; Драган Шућур, 

Бањалучка епархија за вријеме епископа др Василија (Костића), 1947–1961, Бањалука 2009, 

стр. 57, 67, 108, 117–118.  
5
 Григoриj Aлeксaндрoвич Крижaнoвски (1890–1977), рoђeн у Oдeси у пoрoдици прoфeсoрa 

Православне духовне академије у Санкт Петербургу, зaвршиo je 1912. Прaвни фaкултeт 

Oдeскoг унивeрзитeтa, a 1918–19. у Oдeси je стeкao и духoвнo oбрaзoвaњe. Eмигрирao je 1920. 

у Tурску, a у Чeхoслoвaчкoj je бoрaвиo 1922–29. Нa пoзив пaтриjaрхa Вaрнaвe, свojeврeмeнo 

учeникa њeгoвoг oцa, примиo je jугoслoвeнскo држaвљaнствo. Служиo je кao свeштeник у 

Прњаворском срезу и Бaњaлуци. Пoчeткoм рaтa зaтoчeн je у лoгoру у Цaпрaгу, oдaклe je врaћeн 

http://www.manastirliplje.com/
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Прњаворском, Бањалучком и Приједорском срезу преведено је у гркокатоличку вјеру 

око 5.000 православних Украјинаца и Русина, колониста из Украјине. 

Завршетак рата и долазак комунистичке власти нису донијели ништа добро 

колонистима. Мисионарски свештеници нису се могли вратити у своје парохије, а 

имовина је национализована.
6
 На приједлог Црквеног суда Бањалучке епархије, Синод 

је укинуо мисионарске парохије 1946. године, док су остаци придодати сусједним 

парохијама.
7
 Страдање у рату, насилно наметање уније, немогућност повратка 

православних украјинских свештеника, аграрна реформа и колонизација и опште 

сиромаштво утицали су на масовно исељавање колониста. Највише их се иселило у 

Канаду и Аустралију, а велики број у Војводину. Вјерске потребе преосталих 

православних Украјинаца обављали су свештеници Бањалучке епархије. 

 

О писцу извјештаја 
 

Петар Рађеновић је рођен 8. фебруара 1885. у Босанским Осредцима од оца 

Николе и мајке Марије. Основну школу завршио је у Трубару, шесторазредну 

гимназију у Сарајеву 1903, а Рељевску богословију 1907. године. Митрополит 

бањалучко-бихаћки Евгеније Летица рукоположио га је 20. новембра / 3. децембра 

1907. у чин ђакона, а сутрадан у чин свештеника. Парохијску службу је обављао у 

селима Босански Осредци, Трубар, Велики Радић, Крњеуша и Чађевица. Због узорног 

обављања свештеничких дужности одликован је црвеним појасом од стране 

митрополита Василија Поповића 1922, напрсним крстом 1936, а у чин протојереја је 

произведен 1937. године. Свештеник Петар Рађеновић је од 5. децембра 1907. до 1. 

јуна 1928. био без прекида у парохијској служби, а од 1. јуна 1928. до 5. априла 1932. 

налазио се на мјесту вјероучитеља у Реалној гимназији у Бањалуци. Члан Црквеног 

суда Епархије бањалучке постао је 1932. године. Избјегавши у Србију 1941. године, 

пострадао је 24/11. септембра у Шапцу од њемачке казнене експедиције.
8
 Убраја се 

међу најбоље сараднике Јована Цвијића на пољу проучавања антропогеографије 

српских земаља. Његова су запажања проницљива, тачна и драгоцјена, а кроз прегоран 

теренски рад прикупљао је податке о поријеклу становништва, о народним обичајима, 

затим о историји сеоба и црквеној прошлости. Заједно са Миленком С. Филиповићем и 

                                                                                                                                          
у Бaњaлуку. Нaкoн штo je oдбиo дa пoстaнe униjaт, врaћeн je у лoгoр, a aвгустa 1941. прoтjeрaн 

је у Књaжeвaц. Збoг oдбиjaњa дa aгитуje прoтив СССР-a, 1950. је пoслaн сa жeнoм у Tирaну, 

гдje je службoвao кao свeштeник дo 1962. Te сe гoдинe врaтиo у СССР. Примљен је у клир 

Moскoвскe eпaрхиje и пoстaвљeн зa нaдстojникa Срeтeњскoг хрaмa у Новој Деревној 

(Пушкински рejoн Moскoвскe oблaсти). Вељко Ђ. Ђурић, Судбина архијереја и свештеника 

Српске православне цркве у Независној Држави Хрватској – према објављним документима 

Српске патријаршије, стр. 211–278; В. И. Косик, Проблема выбора, 

http://www.rocor.de/html/documents/Moskwa/problemy_wibora.htm]; Списки русской церковной 

эмиграции в Сербии,  Предоставлено Ириной Антанасиевич. 
6
 Шематизам, н. д., стр. 390–391. 

7
 Драган Шућур, Бањалучка епархија за вријеме епископа др Василија (Костића), 1947–1961, 

Бањалука 2009, стр. 42.  
8
 Подаци о свештенику Петру Рађеновићу узети су из рада Радована Пилиповића: Петар 

Рађеновић (1885–1942) – свештеник и етнограф, Гласник УАРРС, година II, број 2, 267–272.   

http://www.rocor.de/html/documents/Moskwa/problemy_wibora.htm
http://www.srpska.ru/searchautor.php?search=%20Предоставленно%20Ириной%20Антанасиевич
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Миланом Карановићем, Петар Рађеновић је био водећи проучавалац на босанскохер-

цеговачком етнолошком пољу.
9
    

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 

О ПРЕГЛЕДУ МАЛОРУСКИХ ПРАВОСЛАВНИХ ПАРОХИЈА: 

ХРВАЋАНИ, ПРЊАВОР–РАСАВАЦ И НОВА ДУБРАВА. 

 

I.  Х Р В А Ћ А Н И 

 

У парохији хрваћанској постоје двије цркве: у Хрваћанима
10

 и у Мујинцима
11

. 

Црква у Хрваћанима грађена је од тврдог материјала, покривена плехом и налази се у 

врло добром стању. Не тражи никаквих поправака. Црква има све потребне књиге, 

утвари
12

 и цио остали црквени прибор. Нема потребе за набавку још каквих бого-

службених предмета, који би били неопходно нужни. 

Богослужења се врше у Хрваћанима сваког другог недјељног или празничног 

дана. Сваки пут се свршава вечерња, јутрења и литургија а на сам празник /недјељу/ 

послије подне опет вечерња. Уз велики пост свршава се пређеосвећена литургија
13

 

сваког петка. 

Поред цркве налази се парохијски стан, нов, солидно грађен, у добром стању, с 

довољно простора. Црква и стан заграђени су лијепом и чврстом дрвеном оградом. 

Уза стан налази се комад земље око 15 дунума. 

Црква у Мујинцима саграђена је од тврде храстовине /брвна/ а покривена 

плехом. Налази се у врло добром стању. Изнутра је малтерисана а споља су брвна 

гола. Довољно је пространа и висока. Звоник дрвени направљен засебно поред цркве. И 

ова црква има све што је потребно за богослужење. Богослужење се у њој свршава 

сваке недјеље и празника и то: јутрења и литургија а послије подне на сам празник 

/недјељу/ још и вечерња. Уз велики пост свршава се пређеосвећена литургија сваке 

сриједе. Богослужење врше овдје наизмјенице протосинђел Васиљ Стриљчек и јереј 

Григорије Крижановски. Свештеници држе редовно проповијед на сваком богослу-

жењу. Протос. Стриљчек држи недјељом по подне на завршетку вечерње општу 

катихизацију за све присутне. 

Поред цркве налази се црквена кућа довољно пространа, грађена примитивно, 

покривена сламом, иначе у добром стању. Засада у њој станује један Малорус
14

 

                                                 
9
 Исто, 267. 

10
 Насеобина Хрваћани је насељено мјесто, село у општини Прњавор. 

11
 Мујинци су насељено мјесто, село у општини Прњавор. 

12
 Утвари су све црквене ствари, предмети који се употребљавају при свештенодејствовању или 

уопше при богослужењу. Свака свештена ствар има свој посебан назив, а утвари су општи 

појам. Православни појмовник, приредио Ненад Новаковић, Бања Лука – Београд 2008, 202.  
13

 Литургија Пређеосвећених или Преосвећених Дарова најчешће се служи сриједом и петком у 

току Великог Поста, а такође и у прва три дана Страсне седмице. Служи се с циљем да 

вјерници не би били лишени евхаристијске заједнице са Господом, тј. да се могу причестити и 

у току седмице. Православни појмовник, н. д., 113–114. 
14

 Именом "Малоруси'' називани су од стране домаћег становништва, али и црквене јерархије, 

сви колонисти досељени из Украјине.   

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D1%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D1%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80
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бескућник, који се отскора повратио из Бразилије
15

. Црква је ограђена добром дрве-

ном оградом. Одмах уз кућу налази се црквена њива велика око 8 дунума. 

Дужност појца у обе цркве врши Иван Новосад из Деветине
16

. Врло је вјешт и 

окретан у овој дужности. Одговара на јектеније и познатије црквене пјесме пјева уз 

појца још и сав народ и мушко и женско. Појац добива од народа награду у нарави: 

жита и хљеба о парастосима. 

Народ долази на богослужења врло марљиво и у великом броју. На богослуже-

њу учествује с особитим уживањем и угодно му је ако богослужење потраје што 

дуже. Причешћује се редовно. Болесници у свакој озбиљној болести траже св. 

причешће. У парохији постоји један конкубинат
17

. 

Матице се воде уредно. Протос. Стриљчек покаткада се заборави па матице 

испуњава малоруским језиком те и мјесеце означи малоруским називом. У матици 

рођених уписује два кума поводећи се за народним обичајем да дјетету може да 

кумује повише кумова. У 1935 г. било је до дана прегледа 11 рођених, 2 вјенчаних, а 

умрлих није још никако ни било. Дјеловодник и пошт. књига воде се у реду. Огласи и 

предбрачни испити обављају се али се исти не заводе у књигу. Домовник се не води. 

Умјесто домовника води се обичан преглед породица на табацима. Овај садржи све 

податке које има и домовник. 

Према овом прегледу и према нарочитом списку израженом за вријеме 

прегледа у парохији хрваћанској има свега 238 православних кућа. По статистичком 

прегледу за 1934 излази да има у парохији 293 куће. Ову разлику објашњава 

протосинђел Стриљчек тиме што има знатан број породица које нијесу формално 

прешле у православље, али долазе на богослужења и на исповијед и причест у 

православну цркву. При састављању статистичког прегледа узео је он у рачун и неке 

од ових породица те је тако број свију породица изишао на 293. У овај број ушле су не 

само куће из оних села које по природном положају морају да припадну парохији 

хрваћанској него још и обраћени Малоруси у Бањој Луци /13 породица/ и у Козарцу
18

 

/33 породице/. 

На подручју парохије хрваћанске постоје три школе: у Хрваћанима, 

Поточанима
19

 и Лишњи
20

. У Хрваћанима катихизира православну дјецу учитељ, у 

Поточанима и Лишњи малоруску православну дјецу протосинђел Стриљчек а српску 

дјецу парох Милан Милановић
21

. 

Црквеноопштински савјет и одбор постоји али не показује нарочитог 

интересовања за своје дужности, пошто је народ од раније навикнут да све послове 

те врсте обављају сами свештеници без његова учешћа. Општина нема готово 

никаквих прихода и тако исто ни готовине. Томе је разлог што су тек недавно 

                                                 
15

 Главни град државе Бразил 
16

 Деветина је насељено мјесто, село у општини Лакташи. 
17

 Конкубинат (лат. concubinatus) је појам који се односи на стање парова који заједно живе у 

неформалној заједници, без икаквих правних обавеза.  
18

 Козарац је насељено мјесто у општини Приједор.  
19

 Поточани су насељено мјесто, село у општини Прњавор. 
20

 Насеобина Лишња је насељено мјесто, село у општини Прњавор. 
21

 Свештеник Милан Милановић био је парох у Поточанима у периоду од 1911. до 1952. 

године. Српска православна Епархија бањалучка 1900 – 2000. Шематизам, Бања Лука, 2000, 

378. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D1%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80
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подмирени дугови за градњу цркве и парохијског стана. Приход на богослужењу у 

цркви посве је незнатан, јер је народ у свему необично штедљив па и у обдаривању 

цркве. Сви приходи укупно једва достижу за подмирење најпречих свакидашњих 

потреба. 

 

II. ПРЊАВОР – РАСАВAЦ 

 

Ово није парохија у потпуном и правом смислу него тек као зачетак будуће 

парохије. Нема парохијске цркве у сједишту пароха – Прњавор већ само филијалну 

капелицу у Расавцу
22

 удаљену око 35 км. од Прњавора. 

Парох Григорије Крижановски врши богослужење у Мијуначкој (Мујиначкој) 

цркви наизмјенице са протосинђелом Стрљичеком. Тако се у овој цркви врши 

богослужење сваког недељног и празничног дана без пропуштања. То свештеници – 

мисионари чине ради тога што се одмах у близини на петсто метара од православне 

цркве налази унијатска црква и унијатски свештеник који служи редовно и напријеже 

све силе не би ли православне Малорусе како натраг у Унију. 

Осим у Мујинцима парох Крижановски служи каткад и у Расавцу. Тамо се 

одржава богослужење једанпут мјесечно, а обављају га Крижановски и Стриљчек 

наизмјенице. 

Капела у Расавцу малена и скромно грађена од дрвене грађе. Дрвени јој звоник 

одвојен је од  цркве и има мало звоно. Има најнужније ствари за богослужење. Порта 

је ограђена дрвеном оградом. Дужност појца врши жена Петра Дамјанчука уз 

припомоћ неколицине нешто упућенијих мушкараца. 

Парохија Прњавор – Расавац нема својих матица. Сви матични случајеви из 

подручја парохије уносе се у матице хрваћанске. 

Статистички преглед поднесен од управе парохије показује сто две 

православне куће у цијелој парохији. Међутим по списку што га је изасланик саставио 

по подацима вођеним из прегледа хрваћанског који служи намјесто домовника у 

цијелој парохији нема више од 52 породице. Ова разлика настала је из истих разлога 

као и у статистици парохије хрваћанске. 

Посебног црквеноопштинског савјета и одбора нема у овој парохији. Постоји 

само одбор за градњу цркве у Прњавору. Предсједник је одбора протос. Стрљичек а 

благајник и књиговођа свештеник Крижановски. Одбор је примио до сада у свему 

27.829.- динара а издао 12.654.50 дин. Према томе би готовина морала да износи 

15.174.50 дин. Готовина се чува у Поштанској штедионици. Књига је на имену 

свештеника Крижановског. То је тако из опрезности да не би противници дознали о 

величини новчаних средстава с којима располаже православна мисија. Сви издаци 

садржани у суми 12.654.50 дин. нијесу уједно стварни расходи. Неке су своте издане 

на зајам, тако: В. Стриљчеку 3.000.-дин, Григорију Прекраснову
23

 3.000.-дин. цркви 

                                                 
22

 Овдје се говори о селу Ресавац које припада општини Србац. 
23

 Григoриj Прeкрaснoв рoђeн je 25. jaнуaрa 1901. у Устje Meдвeдицe, нa Дoну. Нижe духoвнo 

oбрaзoвaњe стeкao je у рoднoм мjeсту, a бoгoслoвскo у Дoнскoм духoвнoм сeминaриjу у 

Нoвoчeркaску. Кao тeк свршeни бoгoслoвски ђaк, oд 30. aприлa 1919. дo 1. нoвeмбрa 1920. биo 

je нa служби у Mитрaљeскoj кoмaнди, a нaкoн тoгa je кoмaндир 4. eскaдрoнa 1. дoнскoг 

кoзaчкoг кoњичкoг пукa. Нaкoн рaтa бoрaви у Tурскoj, пoтoм у Бугaрскoj и Грчкoj, тe нajзaд 

дoлaзи у Jугoслaвиjу. Из Jугoслaвиje oдлaзи у Пaриз, гдje двиje гoдинe прoводи нa 
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хрваћанској 1.025.-динара, мујиначкој 1.000.-дин. Кад се одрачунају сви зајмови, 

стварни расходи износе само 4.629.50 дин. Ово је утрошено у набавку материјала за 

градњу цркве. На градилишту има већ навезена камена и тесане грађе, а купљена је и 

извјесна количина храстових пиленица. План за цркву није још дефинитивно утврђен. 

– По изјави благајника Крижановског своте позајмљене  из новца за градњу већим 

дијелом су повраћене, још само незнатни остаци тих зајмова имају да се наплате. 

 

III. НОВА ДУБРАВА 

 

Парохија има двије цркве: парохијску у Новој Дубрави
24

 и филијалну у 

Каменици
25

. – Црква у Новој Дубрави доста је велика, али је већ дотрајала. Костур јој 

је од храстовине. Оплетен усуканом сламом и слијепљен земљом па потом окречен и 

по спољној и по унутрашњој површини. Одавно служи, већ преко 30 година те је већ у 

трошном стању. Вјенчанице су јој по средини дужине привезане гвозденом шином. Да 

није тога, по тврђену парохијана, већ би се досада морала срушити. Покривена је 

даском. Прије је био на њој цријеп па су га скинули из страха да се не поломи грађа 

под његовим теретом. Звоно је смјештено на засебном дрвеном звонику. Црква је 

ограђена дрвеном оградом. Има довољно одежда и књига као што има и све друге 

нужне предмете за обављање богослужења. 

Филијална црква у Каменици грађена прије 8–10 г. на исти начин и од истог 

материјала као и у Новој Дубрави у добром је стању, јер је још нова и чврста. И она 

има неке најнужније богослужбене ствари. Звоник обичан од дрвета и на њему 

осредње звоно. 

Парох Григорије Прекраснов врши богослужење сваког недјељног и празничног 

дана. Сваки пут служи се вечерња, јутрења и литургија. Уз часни пост свршава се 

пређеосвећена литургија 6–7 пута. Богослужење се обавља претходно у цркви 

новодубравској, неколико пута годишње у Каменици, а поједанпутн у мјесецу одлази 

свештеник у Козарац да служи тамошњим православним Малорусима. На свакој 

литургији држи се проповјед. 

Појац је Јосиф Коваљчук из Нове Дубраве. Још није добро увјежбан. У погледу 

похађања цркве, причешћивања и осталих побожних аката исто је стање овдје као и 

у парохији хрваћанској. У парохији постоји свега један конкубинат.  

                                                                                                                                          
Пoлитeхници, a судбинa гa oпeт врaћа у Jугoслaвиjу. Пoсвeћуje сe свeштeничкoм пoзиву и сa 

Здрaвкoм, jeдиницoм из углeднe српскe тргoвaчкe пoрoдицe Сaвићa из Хрвaтскe Кoстajницe, 

зaснивa пoрoдицу. У Срeмским Кaрлoвцимa je 26. фeбруaрa 1926. пoлoжиo прaктични 

бoгoслoвски испит. Tу je и рукoпoлoжeн. Првa пaрoхиja билa му je Српскa Jaсeницa (кoд 

Бoсaнскe Крупe), a пoтoм пaрoхиje Виjaчaни (кoд Прњaвoрa), Бoсaнскo Грaхoвo, Бусoвaчa, 

Глaмoч и Стрojицe (кoд Шипoвa), гдje je билa пaрoхиja њeгoвoг oцa. Пaрoхиjу у Нoвoj Дубрaви 

(кoд Чeлинцa) прeузимa 1930. Пoрeд свojих рeдoвних дужнoсти, бaвиo сe мисиoнaрским 

рeлигиjским рaспрaвaмa. Влaститим срeдствимa издaвao je "Mисиoнaрски вeсник". Гoвoриo je 

руски, укрajински, пoљски, бугaрски, грчки и фрaнцуски. Oдликoвaн je Oрдeнoм стeпнoг 

пoхoдa и Oрдeнoм св. Стaнислaвa зa пoкaзaну хрaбрoст у вeзи сa спaсaвaњeм рaтнoг брoдa сa 

пoсaдoм. Умрo je 1. jунa 1938. гoдинe, a сaхрaњeн сутрaдaн у пoрти свoje укрajинскe 

прaвoслaвнe црквe у Нoвoj Дубрaви.  
24

 Дубрава Нова је насељено мјесто, село у општини Челинац. 
25

 Каменица је насељено мјесто, село у општини Челинац. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86
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На територији парохије нема ниједне школе. На пола километра од цркве 

налази се школа села Брезичана
26

. Ту свештеник Прекраснов врши катих. дужност 

предајући на срп. хрв. језику и малоруској и српској дјеци. 

Матице се воде уредно. Домовника нема, а нема ни другог каквог прегледног 

списка породица који би бар унеколико замјењивао домовник. Према статистици за 

1934 год. у читавој парохији има 105 православних кућа. Толики број кућа навео је 

свештеник Прекраснов и у својој усменој изјави даној изасланику приликом прегледа 

парохије, али је додао да од тога броја треба одрачунати око 30 породица, које нити 

су потпуно православне нити потпуно унијатске. У матицу рођених уписано је од 

почетка 1935 год. па до дана прегледа 2 дјеце, а у матицу умрлих и вјенчаних није 

уписан још ни један случај. У матици рођених уписује свештеник по два кума. 

Свештеник обавља брачне огласе и предбрачне испите. Ове заводи у посебне 

записнике и чува их међу списима под дјеловодним бројем. 

Покрај цркве налази се парохијски стан. Зграда је доста велика с довољно 

просторија. Прављена је по малоруском начину од храстове грађе између које је 

уплетена слама а около олијпљена земља. Кућа је још нова и у врло добром стању, 

покривена цријепом. Уз кућу налазе се и потребне споредне зграде. 

Црквена општина има око 90 дунума земље за обрађивање и око 80 дунума 

храстове шуме. Земља је доста слаба, шума ће још док уједра претстављати лијепу 

вриједност. И црква у Каменици има око 90 дунума земље. Црквеноопштински савјет 

и одбор не показује никакве воље да учествује у управи и старању о црквеној имовини. 

Све те послове води сам парох. Књига благајнице показивала је на дан прегледа 

2.568.70 дин. прихода, 2.392.25 дин. расхода, 176.45 дин. готовине. И код ове су 

општине приходи превише незнатни. Овдје је народ не само штедљив него и јако 

сиромашан, јер живи на слабој земљи. 

 

ОПШТИ УТИСЦИ И НАПОМЕНЕ. 

 

Због врло кратког боравка у насељима православних Малоруса и чисто 

тренутног и посве површног додира с њима није ми, разумије се било могуће упознати 

се потпуно и поуздано са свима њиховим приликама које би било корисно да црквена 

управа упозна. Износим овдје ипак своје утиске онакве какве сам и стекао и на овако 

журном и летимичном проматрању, не могући, дакако, јамчити да су сви утисци 

збиља потпуна вјерна слика како спољашњих прилика тако и умутрашњег – духовног 

– стања и расположења ове наше једновјерне браће. 

Религиозна свијест и вјерско одушевљење доста је јако код Малоруса 

обраћених у православље. Побожност и црквеност бар у спољашњем облику стоји 

код њих на високом степену. Долазак у цркву је одличан. У богослужењу сви живо 

учествују заједничким појањем познатијих текстова. И псалми се код њих рецитују 

уз отезање неких слогова тако да се и ово рецитовање може унеколико да изводи уз 

општу пратњу. Богослужбена потреба као да је незаситна: никада им богослужење 

не може бити сувише дуго, па ма колико да траје. 

Оданост православљу укоријенила се је прилично чврсто у души овог народа. 

При напуштању уније наступио је код овог свијета крупан прелом, који га током 

времена одбија све даље од старе заједнице причвршћујући га све више новој. Та 

                                                 
26

 Брезичани су насељено мјесто, село у општини Челинац. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86
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оданост православљу није толико позитивна т. ј. није неко безгранично одушевљење 

за православну вјеру, колико је негативна у односу према напуштеној гркокатоличкој 

вјери и налази израза у великој противности и одвратности према унији а особито 

према темељном начелу уније по коме је папа глава цијеле цркве Христове. Иначе за 

другу какву разлику догматску или литургијску између православља и уније они не 

знају. Литургијских разлика заправо ни нема. Црква и све што је у њима остало је 

потпуно онако како је било кад су још припадали унији. Богослужење се врши сасвим 

као и прије или као што је и данас у унијатској цркви. Што се из Символа вјере 

изостављају ријечи ''и од Сина'' и што се благосиљање часних дарова не врши у исти 

час као и код унијата, то народ не може ни да примјети. Иконе су све унијатске. 

Заправо католичке, само са словенским натписима. Распећа потпуно католичка 

стоје још свагдје гдје су се налазила и прије. Дакле, готово никакве видне промјене. 

Што се обраћени Малоруси тако удобно осјећају у крилу православља, томе 

доприноси много и та околност што имају добре и вриједне свештенике и што им 

издржавање ових свештеника скоро нимало материјално не оптерећује, пошто је 

материјално обезбеђење њихово примила на себе централна и епархијска црквена 

благајна. – Да веза између ових Малоруса и православља није баш слаба, доказ је и 

мали број отпадника од православља. Према тврђењу протосинђела Стриљчека од 

почетка православне мисије па до данас отпало је Хрваћанској парохији свега 7 

обраћеника, у Прњавору 2 и у Козарцу 2. У новодубравској парохији овај је број нешто 

већи. Тамо је отпало око 40 породица. То је с једне стране посљедица насртљиве и 

бјесомучне агитације мисионара унијатског Жана
27

 а с друге стране посљедица 

неупутних поступака и саблажњивог владања свештеника Мојсејенка
28

 и Базиљев-

ског
29

. Али ни ове породице које су тада одступиле од православља нијесу још ни данас 

сасвим у унији, него као на некој раскрсници очекују да виде куда ће претегнути па да 

се и они тамо врну. 

Но како је вјерско држање обраћених Малоруса доста повољно, не може се на 

другој страни одрећи чињеница да послије правог бројнијег повраћаја у православље 

извршеног 1922-25 год. даљње приступање унијата православљу иде врло спорим 

кораком. Томе је више узрока. Први је узрок јак устук унијатске цркве на рад 

православних мисионара. Број унијатског свештенства удвостручен је према броју 

прије 1922, иако је број породица смањен за којих 400, колико их је прешло у 

православље. Други узрок је тај, што је сва црквена имовина укњижена на бискупа, па 

кад би народ напустио унију значило би то излагање великим трошковима око 

подизања цркве, станова, куповини земаља и набавке свих црквених предмета. А 

управо међу најистакнутије особине ових колонизираних Малоруса долази скрајња 

штедљивост и тежња да се избјегну издаци и трошкови па ма до коју било цијену. По 

увјеравању свештеника Прекраснова многи би унијати из Старе и Нове Дубраве 

пришли православљу, чим би данашња стара и трошна дубравска црква била 

замјењена новом и солидном. А сада их од тог корака највише одбија страх да би се 

одмах по приступу православној заједници морали изложити труду и трошку око 

градње нове цркве. Тако исто сва тројица мисионара изражавају своје чврсто 

                                                 
27

 Унијатски свештеник 
28

 Унијатски свештеник 
29

 Бaзиљeвски Никoлa, унијатски свeштeник, убиjeн је 1935. у тучи у Виjaчaнимa. 
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увјерење да ће у Прњавору и околици знатан број унијата примити православље, чим 

буде саграђена тамо православна црква за обраћање Малоруса. Осим побројаних 

данашњем слабом и спором преласку унијата у православље можда је још од највеће 

важности тај узрок што је нестало оних повољних прилика за овај прелазак какве су 

владале код унијата у првим годинама овога покрета. Прије покрета за прелазак у 

православље вјерске прилике Малоруса унијата биле су изнад сваке мјере очајне. 

Свештеници њихови бездушно су их глобили и исисавали, а при том парохијске 

дужности вршили с највећом немарношћу. Народ је био доведен до скрајње границе 

стрпљења и лако га је у таквом озлојеђењу било повести на коју било страну уз 

обећање и јамчење повољнијег стања. Али од појаве покрета за повратак у 

првославље унијатска цркена власт предузела је ефикасне мјере и да свештеници 

врше своје дужности марљиво и уредно и да се умјере у наплати толико да наплата 

изгуби карактер неког потраживања већ да се преобрази у неку врсту добровољног 

поклона свештенику од стране вјерних. Већ је споменуто да данас има осам 

унијатских свештеника на том територију гдје су раније била само четири. 

Разумљиво је да уз толики број свештенства све духовне потребе пастве могу бити 

удовољене благовремено и на највеће задовољство онога коме је свештеник затребао. 

И за остале своје потребе као за градњу цркава, станова и за све друго добивају 

унијати издашну помоћ од своје више црквене власти тако да народно оптерећење 

није никада толико осјетљиво да би морало да изазове неко јаче незадовољство. 

Отприлике све оно што је учињено за православне Малорусе од стране наших 

црквених власти, учињено је у истој а можда још и већој мјери за унијате од стране 

њихових црквених власти. У помножавању свештенства учињено је с њихове стране у 

најмању руку двоструко више него што је учињено на нашој страни. Народ је, дакле, 

на обе стране, и код православних и код унијата дочекао силно олакшање и 

побољшање услова на пољу црквено-духовних односа. А како је народ и тамо и овамо 

некако највише осјетљив у питањима материјалне природе, то му ово данашње 

стање врло годи и он не осјећа ни најмање потребе за икаквим промјенама. Тек кад би 

се данашње стање измијенило тако да на једној страни наступи видније побољшање 

или погоршање, могао би да опет настане покрет за прелаз на ону страну гдје ју (су) 

повољније прилике. Но православна свијест православних Малоруса ипак толика је да 

би их тек јаче и несносније тешкоће и невоље могле отјерати натраг у унију. 

Мора се овдје истакнуту да вјерски покрет наших Малоруса није поникао 

само из вјерских мотива него су се уза њ прикалемиле и националистиче 

великоукрајинске тежње. Ове су још и претежније од вјерских стремљења или су бар 

у најмању руку једнаке с њима. Те су идеје убачене у масу од стране интелегената и 

то већином свештеника. Тако је националистичко, заправо шовинистичко гесло 

постало најјаче агитационо средство на једној страни за прелаз у православље на 

другој за остајање у унији. Свака страна настоји увјерити народне масе да је њезина 

црква најсигурнија гаранција за очување украјинске националности. У том 

међусобном натјецању и једни и други заборављају на разумне границе као на каквој 

страственој и каприциозној лицитацији. Од православних свештеника мисионара у 

овом правцу иде предалеко особито протос. Стриљчек. Он и архијерејске посланице 

преводи на малоруски језик па их тако чита народу. Украјински шовинизам 

потпириван беспоштедно с обе стране и од православних и од унијата управљен је 

највише против Великоруса, а онда против Пољака па и против Југословена. У свима 

овим нацијама гледају Малоруси, бар ови овдје, опасност за очување своје националне 



ДРАГАН ШУЋУР, Извјештај свештеника Петра Рађеновића о стању у мисионарским...  

 463 

индивидуалности. Посљедице ове шовинистиче агитације испољавају се у томе да 

православни Малоруси избјегавају сваку ближу везу и ужу заједницу с православним 

Србима. Размак између једних и других већи је данас него што је био онда док су ови 

исти Малоруси били унијати. Истина, ова националистичка осјећајност као да осваја 

и опија само душе старијих особа рођених још у Галицији
30

, а код млађег свијета 

рођеног у Босни као да је та осјећајност доста отупљена и ублажена. 

У погледу православног васпитања обраћених Малоруса морале би се већ и 

сада предузети неке најнужније мјере, јер не може да остане код њих баш све 

потпуно онако као и док су били у унији. За прво вријеме морају им се на сваки начин 

допустити неке концесије незнније
31

 природе у погледу обреда и богослужења. 

Ускрата свију тих концесија могла лако да огорчи старији свијет који је већ цио вијек 

или најбољи дио свога вијека проживио у строгом одржавању и поштовању извјесних 

обреда и религиозних форми. А тиме би се, све кад не би било никаквих других 

неповољних узрока, отежало или можда сасвим онемогућио повратак у православље 

оних који се налазе још у унији. Али има код њих неколико таквих религиозних аката и 

обичаја задржаних из времена уније које не би требало и даље трпјети. У свима 

црквама православних Малоруса има по неколико правих католичких распећа с 

моделираним тијелом Христовим /кипом/ на крсту. Обично је по једно такво распеће 

на часној трапези, једно на налоњи или столу насред цркве, а једно причвршћено на 

зиду близу улаза до западних врата. Пред овим до врата сваки посјетилац одмах по 

уласку клекене очита неку молитву и цјелива га. Сва ова распећа требало би смјеста 

уклонити из цркава. На трапези и на средини цркве ставити мјесто њих обичне 

металне или дрвене крстове православног типа, а мјесто онога до западних врата 

причврстити чисто православну икону распећа Христова. Све оно поштовање које је 

народ научио да одаје распећу сада би на исти начин одавао распећу представљеном 

на икони а не распећу у виду идола. Гдје се налази и још који други кип /мадона/, треба 

и то све отстранити. Вјероватно је да народ не би ради тога показивао никакве 

противности. Треба му јасно и отворено рећи да су кипови чисто католичке 

новотарије и видљиви символи католичанства, којих православна црква не познаје 

(или признаје) него их жестоко осуђује као незнабожачко идолопоклонство. Па кад су 

се Малоруси повратили у православну вјеру, треба да одбаце све оно, што су им 

католици за вријеме живљења у унији лукаво натурили с намјером да их тако 

непримјетно потпуно покатоличе. При напуштању уније одбацили су filioque
32

 зато 

што је то католичка измишљотина и недозвољен дометак у символу. Али није доста 

што су само то одбацили, него треба да одбаце и све друго што је чисто католичко 

                                                 
30

 Галиција (старо име Халич, пољ. Galicja, укр. Галичина, рус. Галиция, нем. Galizien, мађ. 

Gácsország, Halics, раније позната и као Црвена Русија, пољ. Ruś Czerwona, Grody Czerwieńskie, 

лат. Russia rubra) је историјска област на истоку средње Европе, која је данас подељена између 

Пољске и Украјине. http://sr.wikipedia.org/sr /Галиција. 
31

 Грешка у куцању, највероватније се мисли на ријеч неважније. 
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 Филиокве (лат. Filioque) је латински израз који значи "и (од) Сина". Филиокве је учење 

Римокатоличке цркве да Дух Свети исходи од Бога Оца и од Сина, насупрот православном 

учењу да Дух Свети исходи само од Бога Оца, како стоји у Светом Писму. Јерес је настала у 

Шпанији и била осуђена и на Истоку и на Западу. Међутим, учење се из Шпаније ширило по 

цијелој Западној цркви и, почетком XI вијека, унијето је у Символ вјере Римокатоличке цркве, 

што је наишло на осуду Источне цркве. Православни појмовник, н. д., 204–205. 
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%99%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%99%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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и што вријеђе и буни праву православну душу. Иконе на иконостасима могу се и 

доцније постепено замјењивати православним иконама. Можда не би било 

преурањено да се још одмах сада отстране са иконостаса иконе на којима се налази 

срце с мачем забоденим у њега. Но Малоруси имају и по кућама много икона: по 10, 15 

па и 20. Све могу да остану све дотле док се у црквама незамјене све унијатске иконе 

и не стекне способност да разликује унијатски и православни тип икона. 

Обично иза сваке литургије врши се парастос покојницима неке породице. То 

иде све извјесним редом: једном једна породица, други пут друга итд. По свршетку 

парастоса клекне свештеник и сав народ и клечећи очитају неколико пута "Оче наш" 

и "Богородице дјево". Требало би свештенике опоменути да ово унапријед више не 

чине, јер је и ово католички а не православни обичај. За сад бар толико да то не чине 

свештеници, а народ, ако баш то неће да напусти, нека чини то без свештеника. 

Обављање крсног знака код унијата је нешто друкчије него код православних. 

Постоји разлика већ и у састављању прста. Унијати не састављају прва три прста 

потпуно и онако изразито као православни, а ни друга два не приклањају сасвим уз 

длан. Они све пет прста само мало и као с неком немарношћу савијају и зближе тако 

да држање прстију није ни чисто православно ни чисто католичко, али слично и 

једном и другом. Осим тога пошто исправе на себи знак крста на кратко пренесу 

руку с лијевог рамена по католичком начину опет на прса. Свештеницима треба 

упутити да употребљавају само православни знак крста и да приликом катихизације 

дјеце и одраслих уче своје катихумене да се знају прекрстити по чисто православном 

начину. Од старијег свијета не мора се то захтјевати, нека чине како су и научили 

ако има је под старост преокретати. Има још и других нарочитих обичаја као 

цјеливање јеванђеља на малом входу, причешћивања клечећи и др. Али то се може 

оставити да се временом и изумирањем старије генерације искорјени само од себе. 

Незгода је што протос. Стриљчик у поточанској и лишњанској школи предаје 

вјеронауку православној малоруској дјеци малоруским језиком, а у истим школама 

парох поточански Милан Милановић предају вјеронаку православној српској дјеци. 

Ето дјеца и једна и друга православна, али имају засебне вјероучитеље. Стриљчик се 

правда да предаје вјеронауку малоруски зато што тако чине и сви унијатски 

свештеници. Кад би он престао да предаје малоруски, унијати би га сматрали 

издајицом народним и агентом који ради на посрбљавању Малоруса. Овој незгоди 

можда би се нашао повољан лијек само тако да се преко државне власти покуша 

забранити свима вјероучитељима да не смију предавати вјеронауке ни на којем 

другом језику него на оном који је наставни језик у тим школама. Све школе у 

малоруским крајевима школе су са српско-хрватским наставним језиком, а нијесу 

никакве школе националних мањина. Кад би се то постигло онда би Стрљичик и 

Малиновић могли да подијеле између себе вјероучитељски рад у поточанској и 

лишљанској школи тако да један предаје у Поточаним, а други у Лишњи, сваки свој 

православној дјеци и малоруској и српској. А да им труд око катихизирања буде што 

више изједначен, могли би се сваке године мијењати: ко је предавао ове године у 

Поточанима догодине ће у Лишњој и обратно. Поточани су и Милановићу и 

Стриљчику близу, а Лишња обојици далеко 8-9 км. 

Свештеници мисионари требало би поред реченог препоручити то да 

одржавају мало више веза са српским свештенством, а и да народ полако и обазриво 

приближавају и сарађују с православним Србима. За ту сврху потребно би било да 

сваки мисионар с нешто народа отиде 1–2 годишње на народне српске црквене 
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зборове, а тако исто да позову на своје црквене зборове по 1–2 српска свештеника и 

да бар по један српски свештеник служи с њима у њиховим црквама о храмовним 

славама. 

Још би било умјесно препоручити свештеницима мисионарима да мисионарску 

дјелатност не распростиру на велике даљине, него да раде у ближњој околици, гдје 

има још у знатном броју необрађених Малоруса, како би могла и овима, кад се убудуће 

поврате у правослаље, свршавати све вјерске послове садашња три свештеника. Јер и 

кад би сви гркокатолици среза прњаворског напустили унију и повратили се у 

православље требало би се поставити за њих још највише један свештеник, тако да 

их буде свега четири. Уколико зажели ко и на већој удаљености да се поврати у 

православље треба га примити, али подврћи га духовној бризи најближег српског 

свештеника а не учлањивати га у своју мисионарску парохију. Јер на крају крајева 

могла би из свега овога да изађе као нека православна унија, а не чисто православље и 

потпуно православно јединство. 

Не би шкодило упозорити малоруске свештенике и на то да сузбијају 

превелику тежњу народну за подизањем многих црквица, малених, слабих и неугледних 

а на незнатној удаљености једна од друге. Не треба ни да унијате примамљују себи и 

православљу обећавањем подизањем цркава прије него што би добили за то 

пристанак надлежних црквених фактора. Народ је у већини врло сиромашан. Није 

кадар да сноси ни грађевинских трошкова а ни доцније трошкова одржавања. А уз 

сиромаштво придружила се је још и душевне склоност за избјегавањем сваког 

трошка и терета, гдје је то икако могуће. 

У погледу пословања парохијске администрације потребно је наредити 

свештеницима да воде домовнике, матице обраћених и књиге предбрачних испита. У 

домовницима за она лица која су рођена у унији може се година рођења и вјенчања 

записати по казивању оловком, док се једном можда не дође до могућности да се ови 

подаци пренесу из унијатских матица. Поред  тога наредити свештеницима да у 

матици рођених уписују само једног а не два кума пошто ни православна догматика 

ни црквени канони не знају за више кумова него само за једног, а и духовно сродство 

настаје између крштеног и само једног, правог "воспријемника". На концу треба 

упутити малоруске свештенике да имена села пишу правилно, онако како се код нас 

изговарају и пишу. Пошто они само по слуху не могу да ухвате правилан назив многих  

наших мјеста, требају да се обавијесте о том код сусједних српских свештеника, па 

неће унапријед падати у такве погрешке. 

 

Бања Лука, 5. IV. 1935  Члан црквеног суда – протопрезвитер 

Петар Рађеновић с. р. 
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Dragan Sucur 

 

Report of Priest Petar Radjenovic on the State of the Missionary Parishes of 

Russian Colonists in the County of Prnjavor 

 

Summary 

  

Since it is about little known movement of colonists returning to the Orthodox reli-

gion between the two wars, as well the area, namely villages in which it took place, it is dif-

ficult to make any detailed explanations of places and participants, especially Uniate priests, 

referred to in the report. It is also unclear why the report tied in one parish the town of 

Prnjavor and almost unknown village of Resavac, or as the article state Rasavac, located in 

the municipality of Srbac. But, as this is the only report that talks about the mentioned mis-

sionary parishes, and therefore it represents a valuable document that testifies not only of the 

existence of these parishes, but the movement, which has spawned the described parishes. 

The report we brought with partial grammatical corrections without changing the meaning of 

the sentence and text. Also, with less familiar words from the church terminology we gave 

some brief explanations. The report was typed in Cyrillic on 12 pages of already partially 

damaged paper. The leaves are slightly longer than A4 size and bound with rope.  

 

Извјештај о прегледу малоруских православних колонија 
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ВЕРИЦА М. СТОШИЋ                                                     UDK 930.1(=411.16)"1941/1945" 

Архив Републике Српске                                                              COBISS.BH-ID 3609368 

Бањалука 

 

 

ЕЛАБОРАТ О ЗЛОЧИНИМА ИЗВРШЕНИМ НАД 

БАЊАЛУЧКИМ ЈЕВРЕЈИМА 1941–1945 
 

 

Aпстрaкт: За вријеме Другог свјетског рата на окупираним територијама под 

гвозденим кишобраном Трећег рајха и његових савезника масовно су убијани 

припадници одређених етничких група и политички неистомишљеници. Масовним и 

појединачним ликвидацијама претходило је одузимање свих права, хапшење и 

депортација. У логорима и на стратиштима нацисти и њихови савезници су 

организовано, систематски и са јасно пројектованим циљем, на посебно бруталан и 

нечовјечан начин убијали Јевреје, Роме, Словене, хомосексуалце, душевне болеснике, 

јеховисте, ратне заробљенике и др. Јевреји, највише европски, били су главне жртве 

холокауста. Бањалучки Јевреји подијелили су судбину својих сународника. 

 

Кључнe риjeчи: Јевреји, Бањалука, ратни злочин, Московска декларација, 

Окружна комисија за испитивање ратних злочина Бањалука, Елаборат о злочинима 

извршеним над бањалучким Јеврејима. 

 

 

Увод 

 

Војне и политичко-управне структуре земаља сила Осовине су масовним 

убијањем цивилног становништва у Другом свјетском рату починиле тежак облик 

ратног злочина. Ратни злочини над становништвом окупираних територија извршени 

су свирепо и окрутно, уз примјену нових метода масовног убијања. Савезничке земље 

су три године преговарале и усаглашавале ставове о питањима ратних злочина. 

Напокон, на Трећој московској конференцији, одржаној од 18. октобра до 1. новембра 

1943, постигнут је договор око начина рјешавања питања ратних злочина. Министри 

спољних послова САД (Кордел Хал), Енглеске (Ентони Идн), СССР–а (Вјачеслав 

Молотов) и Кине (Фу Бингчанг) усвојили су 30. октобра 1943. Московску декларацију. 

Савезничке земље су се договориле да по завршетку ратних операција буду кажњени 

ратни злочини почињени од земаља сила Осовине и њихових ратних савезника. 

Декларација је потврђена на конференцијама у Техерану (28.11–1.12.1943), Јалти (4–

11.2.1945) и Потсдаму (17.7–2.8.1945). 

У Лондону је 12. октобра 1943. основана Комисија Уједињених народа за ратне 

злочине, која је од савезничких земаља и антифашистичких покрета затражила да 

формирају комисије за ратне злочине. 

Предсједништво Антифашистичког вијећа народног ослобођења Југославије 

(АВНОЈ) донијело је у Јајцу 30. новембра 1943. Одлуку о успостављању Државне 

комисије за утврђивање злочина окупатора и његових помагача (даље: Државна 

комисија). Комисија је била у саставу Предсједништва Националног комитета 
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ослобођења Југославије. Њен је задатак био да утврди одговорност, пронађе и приведе 

правди сва лица одговорна за ратне злочине почињене  у Југославији.
1
 НКОЈ је 6. маја 

1944. донио Правилник о раду Државне комисије,
2
 у чијем је члану 9 дефинисао њене 

надлежности и поступак рада те оснивање и рад земаљских комисија.
3
 

Одлуку о успостављању Земаљске комисије за испитивање злочина окупатора 

и његових помагача (у даљњем тексту: Земаљска комисија) донијело је Земаљско 

антифашистичко вијеће народног ослобођења Босне и Херцеговине (ЗАВНОБиХ) на 

свом другом засједању, одржаном у Санском Мосту 30.6–2.7.1944. Земаљска комисија 

је била у саставу Предсједништва ЗАВНОБиХ–а. Задатак Комисије био је да од 

обласних, окружних, среских и градских комисија, које су осниване при 

народноослободилачким одборима као њени органи, прикупи податаке о злочинима и 

извршиоцима злочина.
4
 

 

Окружна комисија за испитивање ратних злочина окупатора и њихових 

помагача у Бањалуци
5
 

 

У току Другог свјетског рата на ослобођеним територијама под контролом 

партизанских јединица дјеловале су комисије за испитивање ратних злочина, које су 

оснивали народноослободилачки одбори као војно-позадински органи 

Народноослободилачког покрета (НОП). Послије ослобођења рад ових комисија 

преузеле су комисије осниване при градским, среским и окружним народним 

одборима. 

У Бањалуци су дјеловале три комисије за испитивање ратних злочина: Градска, 

Среска и Окружна. Доступна је архивска грађа Окружне комисије за испитивање 

ратних злочина окупатора и његових помагача у Бањалуци (даље: Окружна комисија), 

с тим што акти о њеном оснивању и престанку са радом нису сачувани. Почетак рада 

Окружне комисије везује се за 18. август 1945. као датум формирања народних одбора 

у Босни и Херцеговини
6
, а престанак са радом за 1. септембар 1947, када престају са 

радом окружни народни одбори.
7
 Једанаест среских

8
 и двије градске комисије

9
, чији је 

рад надзирала Окружна комисија, прикупљале су податке и доказе о извршењу, врсти, 

времену, мјесту и начину извршења злочина, као и о одговорности починилаца и 

њихових сарадника. Прикупљени подаци достављани су Окружној комисији у 

                                                 
1
 Службени лист Демократске Федеративне Југославије, Београд, год. I, 1. фебруар 1945, бр. 

1, 5. 
2
 Правилник је објављен у листу "Напријед", 10. јул 1944, бр. 60. 

3
 АРСБЛ, (64), 1, 2. 

4
 Службени лист Федералне Босне и Херцеговине, Сарајево, год. I, 20. јун 1945, бр. 1, 5. 

5
 АРСБЛ, ОКЗИРЗОИПБЛ (64), 1, 1. 

6
 Службени лист Федералне Босне и Херцеговине, Сарајево, год. I, 18. август 1945, бр. 11, 2. 

7
 Одлука Президијума Народне Скупштине БиХ од 19. јула 1947. (Службени лист Народне Ре-

публике Босне и Херцеговине, Сарајево, год. III, 23. јул 1947, бр. 33, 2). Комисије за испитива-

ње ратних злочина на подручју Југославије укинуте су одлуком Президијума Народне скуп-

штине ФНРЈ од 12. априла 1948. Послове комисија преузела су јавна тужилаштва. (Службени 

лист Федеративне Народне Републике Југославије, Београд, год. IV, 14. април 1948, бр. 30, 1) 
8
 Бањалука, Босанска Дубица, Босанска Градишка, Босански Нови, Дервента, Кључ, Котор Ва-

рош, Приједор, Прњавор, Сански Мост и Теслић 
9
 Бањалука и Приједор 
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Бањалуци, а ова их је уступала Земаљској комисији у Сарајеву или надлежном 

окружном суду, пред којим је вођен поступак против лица оптужених за кривична 

дјела против народне части и за кривична дјела против народа и државе. 

Архивски фонд Окружна комисија за испитивање ратних злочина окупатора и 

његових помагача Бањалука садржи архивску грађу насталу радом ове комисије у току 

1945. и 1946. године, у количини од 10 цм
1
. Грађу фонда чине: 

- преписка Окружне комисије са Земаљском и среским комисијама, 

- неколико краћих извјештаја о извршеним злочинима за вријеме окупације 

у појединим срезовима и општинама и 

- Елаборат о злочинима које су окупатори и његови помагачи извршили над 

Јеврејима Бањалуке, сачињен 15. новембра 1945. од Градског 

повјереништва у Бањалуци.
10

 

Сам Елаборат чине: 

- препис Расписа Државне комисије од 27. јула 1945. и 

- оригинални Елаборат о ратним злочинима извршеним над бањалучким 

Јеврејима. 

Документација на основу које је сачињен Елаборат је непотпуна. Извјесно је да 

недостају: 

- Списак Јевреја Бањалуке несталих за вријеме окупације, који је сачинило 

бањалучко Градско повјереништво, 

- предмети бањалучког Градског повјереништва, број 150, 152 и 153 и 

- документи Анкетне комисије. 

Претпостављамо да би поменута документација могла бити садржана у 

архивској грађи Земаљске комисије, коју чува Архив Босне и Херцеговине у Сарајеву. 

Предмет у којем је Елаборат архивиран састоји се од пет листова и седам 

страница веома танког, провидног и дјелимично оштећеног папира. Текст је писан  

машински, на српскохрватском језику, екавицом и ијекавицом и ћириличким писмом 

и тешко је читљив. 

Садржај текста Елабората је валоризован и обрађен. Бањалучко Градско 

повјереништво је Државној комисији доставило прикупљене податке о бањалучким 

Јеврејима, подијељене у 13 мањих цјелина, које садрже податке о матичним књигама и 

имовини бањалучких јеврејских општина, броју бањалучких Јевреја прије и послије 

окупације, боравку Јевреја у Бањалуци у вријеме окупације, Јеврејима који су се 

вратили у Бањалуку из логора или избјеглиштва, као и о онима који се нису вратили, 

здравственом и материјалном стању Јевреја повратника, мјерама предузетим против 

Јевреја у вријеме окупације, поступању са Јеврејима у концентрационим и 

интернирским логорима, затим о нарочито тешким злочинима учињеним према 

Јеврејима, главним организаторима и извршиоцима злочина над Јеврејима и јеврејској 

имовини у вријеме окупације. 

Елаборат је у поступку обраде проширен са биографским подацима особа која 

се помињу у тексту, статистичким подацима о јеврејском становништву, подацима о 

имовини, појмовима, догађајима и скраћеницама. 

Елаборат се презентује у изворном облику, с тим што су изршене извјесне 

корекције интерпункцијских знакова. 

                                                 
10

 У даљњем тексту: Елаборат 
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Објављивање Елабората учиниће га лакше доступним ширем кругу корисника 

који истражују холокауст и новију бањалучку прошлост. 

 

Елаборат о злочинима које су окупатори и његови помагачи 

извршили над Јеврејима Бањалуке 

 

Демократска Федеративна Југославија 

ДРЖАВНА КОМИСИЈА 

за утврђивање злочина окупатора и 

њихових помагача  

 

Д. бр. 2.056/45 Београд 27.7.1945. 

 

Свим земаљским и обласним комисијама за утврђивање 

злочина окупатора и њихових помагача 

 

Указује се потреба, да се о злочинима које је окупатор и његови помагачи 

извршио у нашој земљи према Јеврејима израде засебни елаборати. Ово је потребно 

како због тога да би Државна комисија у специјалним саопштењима могла о томе 

обавестити нашу јавност, тако и због правилног обавештавања међународне 

јавности, код које влада специјално интересовање за ову материју, која по своме 

значају прелази границу наше земље. 

Као што је познато, окупатори вршили су безбројне злочине према Јеврејима 

у свим земљама које су за време рата дошле под њихову власт, те стога ово питање 

европских сразмера и његова правилна и прецизна обрада има свој нарочити 

политички значај. 

Стога је потребно, да све земаљске и обласне комисије, преко подручних 

окружних, среских и месних повереништава, а уз сарадњу осталих народних власти, 

које би о томе могле пружити податке, чим прије прикупе односни материјал и исти 

обраде у виду елабората. 

Елаборати треба да обухвате све податке и чињенице о Јеврејима са подручја 

дотичне земаљске и обласне комисије. Важно је да буду што је могуће конкретнији, 

са што више утврђених чињеница, убедљивих примера, статистичких података и 

уопште прецизних појединости, а не да се ограниче мање више на опште 

констатације и сумарне генерализације о стварима које су ноторне. 

Ради једнообразне обраде и лакше оријентације, државна комисија скреће 

пажњу да је потребно у елаборату обрадити нарочито следећа питања: 

1. Колико је пре рата укупно живело Јевреја на подручју односне земаљске 

комисије (по могућности по појединим срезовима, а засебно за оне градове 

гдје су живели у већем броју)? 

2. Колико их је за време окупације остало код својих кућа и из кога разлога су 

могли остати (болест, старост, брак са лицима других вероисповести и 

слично)? 

3. Колико се од оних, који су за време окупације одведени у логоре или избегли, 

до данас вратило својим кућама (посебно навести број повратника из 

логора и оних из избеглиштва)? 
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4. Колики је данас укупни број Јевреја у односним подручјима (по могућности 

дати и спецификације по половима и приближној старости)? 

5. За колико њих, који се још нису вратили, се зна да су још остали у животу 

и где се налазе (избглиштво и заробљеништво)? 

6. Колико их је за које се сигурно зна или са великом вероватноћом може 

претпоставити да нису више у животу? 

7. Какво је здравствено (психичко и физичко) стање оних који су се вратили 

из концентрационих логора? 

8. Какво је материјално стање оних који су се вратили? 

9. Дати систематски и сажети општи преглед свих оних мера које су 

окупатори и њихови помагачи на односном подручју спровели против 

Јевреја (ово обрадити хронолошким редом и овамо улазе "законске мере", 

дакле закони, уредбе и наредбе против Јевреја, начин примењивања тих 

мера, затим и они злочини који су према Јеврејима учињени без "законске" 

подлоге тј. самовољне акције непријатељских и издајничких формација и 

група као и појединаца, као нпр. масовна и појединачна убиства, 

злостављања, понижавања, пљачке и други деликти против множине). 

10. Засебно треба приказати поступак са њима у концентрационим и 

интернирским логорима, на принудном раду, депортацији и слично 

(убијања, злостављања, изгладњивања, епидемије, прекомјерни рад, 

пљачке на стварима итд). 

11. Познате конкретне и нарочите тешке злочине према Јеврејима 

(појединцима и групама) треба у елаборату сажето навести, назначивши 

најмаркантније појединости (ово треба да буду они случајеви који ће 

најефикасније послужити као илустрација става и држања окупатора и 

њихових помагача према жртвама. 

12. У вези са предњом тачком, треба засебно навести главне злочинце према 

Јеврејима, и то интелектуалне иницијаторе, главне наредбодавце и 

њихове помагаче, као и најактивније извршиоце тих злочина. Ови подаци 

треба да обухвате у првом реду само војне и цивилне органе окупатора, 

затим њихове домаће сараднике у тим злочинима, као "фолксдојчере", 

Мађаре, усташе, недићевце, љотићевце, дражиновце итд). Поред 

најистакнутијих појединих злочинаца, треба у главним цртама приказати 

и став и сарадњу појединих издајничких организација које су се као целина 

активно ангажовале у злочинима према Јеврејима. 

13. У вези тачке 9. требало би кратко обрадити и питање јеврејске имовине 

под окупацијом (тако нпр: шта је било са имовином јеврејских општина – 

храмови, школе, болнице и друге јавне установе, затим са приватном 

имовином: овамо спада поступак са непокретностима, радњама, 

комесаријатима у приватним предузећима, хартијама од вриједности, 

драгоценостима, другим покретним стварима, овамо спадају и гробља, 

архиве и библиотеке). Поред главних окупаторских функционера посебно 

навести и главне домаће сараднике у пљачки јеврејске имовине (специјално 

комесаре привредних предузећа и сл). 
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С обзиром на специфичности овог материјала било би најцелисходније, када 

би се образовале посебне анкетне комисије које би обрађивале цели тај комплекс, 

нарочито у крајевима гдје је број Јевреја и злочина према њима био већи. 

У те комисије би могао да уђе и неко од Јевреја који су се вратили, уколико 

иначе одговара условима за такву функцију, пошто би његова сарадња могла да буде 

од несумњиве користи. 

Такође би било препоручљиво да земаљске комисије или напред наведене 

специјалне анкетне комисије по предњој материји ступе у сарадњу са јеврејским 

вероисповедним општинама на њиховом подручју, пошто ове располажу свакако 

многим подацима и често брже долазе у контакт са појединим својим општинарима, 

који се враћају кући. Тако треба у првом реду јеврејске општине упутити, да сваког 

свог општинара одмах упуте надлежним комисијама ради давања података, пријава 

и слично (нарочито је важно прикупити што више података од оних који се враћају 

из великих логора где је највише злочина и учињено као нпр. Јасеновац, Сајмиште, 

Лобор-град, Ђаково, Раб, Бањица код нас, те Аушвиц, Дахау, Лублин, Берген-Белзен у 

иностранству). 

Напред наведена питања треба да послуже као путоказ за начин обраде, при 

чему ствар треба схватити еластично и на предња питања одговорити у границама 

расположивог материјала. Битно је да елаборати обухвате материју као прегледну 

целину, са што више конкретних података. Поједине цифре и статистички подаци 

треба да теже приближно могућој тачности. 

Елаборат треба да пружи ону слику која се према досадашњем раду и 

материјалу може дати, а уколико ће се накнадно добити нови подаци, који би 

одговоре на поједина питања могли битно допунити или изменити, требаће те 

податке накнадним кратким извјештајем обухватити и доставити. 

Независно од овог елабората, природно је да обрада материјала и доношење 

одлука за злочинце има да тече даље, према досадашњим упутствима и пракси. 

Државна комисија очекује да ћете правилно схватити важност ових 

елабората и што пре их доставити. 

 

Смрт фашизму – Слобода народу! 

 

Секретар 

Државне комисије 

Др Иван Гргић, с.р. 

 Председник 

Државне комисије, 

проф. Др Душан Недељковић, 

с.р. 

 

 

ГРАДСКО ПОВЈЕРЕНИШТВО 

Земаљске комисије Босне и Херцеговине 

за утврђење ратних злочина окупатора 

и његових помагача 

БАЊАЛУКА 

Број: 195 

Бањалука, 15.11.1945. 
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На тражење Државне комисије по напријед приложеном распису Градско  

повјереништво Земаљске комисије Босне и Херцеговине за утврђење ратног злочина 

окупатора и његових помагача у Бањалуци, а уз припомоћ Анкетне комисије, израдио 

је сљедећи 

 

Е  Л  А  Б  О  Р  А Т 

о злочинима које су окупатори и његови помагачи извршили над 

Јеврејима Бањалуке 

 

1. Књиге двију јеврејских вјероисповједних општина у Бањалуци нестале су за 

вријеме окупације, како се претпоставља уништене од стране окупатора или његових 

помагача
11

. До сада се у Бањалуку вратило око 24 Јевреја. Од тих нико није у стању 

нити да именује све Јевреје који су до рата живјели у Бањалуци, нити да означи 

тачан број истих. Но сви саслушани се слажу у томе да тај број није могао бити 

много мањи ни много већи од 400.
12

 Како ово повјереништво није до сада било у стању 

да утврди тачан број, то се дакле мора узети да је до рата у Бањалуци живјело цца 

400 Јевреја. 

2. Ово повјереништво је извиђајима утврдило, да ни један бањалучки Јевреј 

није за вријеме окупације могао стално да остане код своје куће. Било их је таквих 

који би, пошто су живјели у мјешовитом браку, можда били заштићени, али и ти су 

бјежали и крили се, не вјерујући, уосталом сасвим исправно, тој могућности (примјер: 

Барух Јаков
13

, супруга Јосипа Петерс
14

). Неки пак били су те среће да им ни 

                                                 
11

 Матичне књиге бањалучких јеврејских општина (сефардске и ашкенаске) отпремљене су за 

вријеме Независне Државе Хрватске у Загреб, гдје им се губи сваки траг. Ови подаци прона-

ђени су у извјештају бањалучког Градског народног одбора из 1948. (АРСБЛ, 111, број 

4884/1948) 
12

 Статистички одсјек Врбаске бановине израдио је Табеларни преглед становништва по полу и 

вјероисповијести са стањем на дан 31. децембра 1939. у 23 бановинска среза. Према овом 

прегледу, у граду Бањалуци живјела су 454 Јевреја, а у Бањалучком срезу 43 (АРСБЛ, 9, I, АЈ 

23, 9). Према подацима бањалучке јеврејске општине, 1941. у Бањалуци је живјело 480 Јевреја. 

У току 1939. у Бањалуку је дошла група јеврејских емиграната из Њемачке, Аустрије и 

Чехословачке. Успостављањем НДХ група од 58 Јевреја емигранта је смјештена у бању 

Слатина. Бањалучко Редарствено равнатељство спровело их је августа 1942. у логор Јасеновац. 
13

 Jaкoб Барух зв. Jaкицa, Jaкoв и Jaкo, син Дудe и Лунe рoђ. Рoмaнo, рођен 11. новембра 1909. у 

Бањалуци, зaвршиo је 1924. у Бањалуци Прву мушку нaрoдну oснoвну шкoлу. Шкoлскe 

1924/25. пoхaђao je зaнaтскo oдjeљeњe бањалучке Вeчeрњe стручнe прoдужнe шкoлe. Зaнaт je 

изучaвao кoд фoтoгрaфa Ристe Пeтрушићa. У вријеме Бановине активно је дјеловао у Управи 

бањалучког Сaвeзa привaтних нaмjeштeника. Брaк сa Цитoм Ћoрић, Хрватицом католичке 

вјероисповијести, зaкључиo је у Бањалуци 1. дeцeмбрa 1935. У Бањалуци је 1932. у 

Кaрaџићeвoj улици бр. 2 oтвoриo фoтoгрaфску рaдњу, коју је 1936. преселио у Фрaнкoпaнску 1, 

a 1940. у Улицу крaљa Aлфoнсa 3. Године 1936. oтвoриo jе и фотографску рaдњу "Вeснa". 

Oдлукaмa Устaшкoг стoжeрa и пoвjeрeништвa зa бившу Врбaску бaнoвину, oбјe рaдњe су, бeз 

извлaшћeњa влaсникa и рeвизиoнe прoцjeнe, 30. jунa 1941. прoдaтe Фeликсу Кeрнeру зa изнoс 

oд 7.000 кунa, сa рoкoм oтплaтe oд двиje гoдинe. Oдлукoм Жупскe рeдaрствeнe oблaсти у 

Бaњaлуци oд 11. jунa 1942. утврђeн je прeстaнaк рaдa фoтoгрaфскe рaдњe Jaкoвa Бaрухa. Рaдња 

је oбнoвила рад 3. jулa 1945. a oбустaвила 12. aприлa 1947. Стaмбeни урeд Грaдскoг 

пoглaвaрствa у Бaњaлуци прeузeo je 2. jaнуaрa 1942. нaдзoр нaд кућaмa Jaкoвa Бaрухa, кojи сe 

није у то вријеме нaлaзио у Бaњaлуци, a имoвинoм je упрaвљaлa Шeфикa Шaтрић. 
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мјешовити брак не би помогао, него би их напротив довео у још гору неприлику, јер је 

брачни друг и сам, иако не Јевреј, припадао некој вјери и народности која тадањој 

управи овдје није била пожељна (примјер: Вера Косановић рођена Кон
15

). Било је 

Јевреја који су својом професијом били заштићени, другим ријечима који су окупатору 

и његовим помагачима били потребни као аутомат за рад, те као такви морали бити 

на слободи. Али и они су хапшени, малтретирани и довођени у опасност (примјер: др 

Хајим Леви
16

, инж. Леон Пољокан
17

). Врло је мали број оних Јевреја којима је ради 

                                                                                                                                          
14

 Берта Петерс дјев. Селеш, кћи љекара Maврe Сeлeшa и домаћице Хeлeнe рoђ. Лeви, рођена 

18. августа 1890. у Бечу, округ Währing, склопила је 12. oктoбрa 1939. у Зaгрeбу брак сa 

банкарским чиновником Joсипoм Стjeпaнoм Петерсом. Супружници су живјели у Новом Саду, 

одакле су их мађарске власти протјерале 31. маја 1941. у Бањалуку. Стaлнo бoрaвиштe призна-

то им је у Бањалуци у Гајевој улици бр. 4 од 1942. Јосип Петерс се изјашњавао као аријевац 

римокатоличке вјере. У вријеме Друге бањалучке операције (18–28.9.1944) Петерси су напусти-

ли Бањалуку. Непосредно по завршетку Другог свјетског рата, љета 1945, живјели су у Загребу. 
15

 Вера Косановић дјев. Кон, кћи трговца Ђуре Кона, рођена у Бањалуци 1914, домаћица, 

послије ослобођења је живјела у Бањалуци. 
16

 Др Хaим Леви, син трговца Toдoрoсa и домаћице Хaнe рoђ. Лeви, рођен 12. децембра 1898. у 

Бaњaлуци, љекар, дипломирао је 1926. на Meдицинском фaкултeту у Бeчу. У врeмeну 1926–27. 

рaдиo je кao љeкaр у Сaрajeву. Прeмjeштeн je у Кoтoр Вaрoш, гдje je радио дo 1929, кaдa je 

пoстaвљeн зa шeфa тешањске Бoлницe зa кoжнo-вeнeричнe бoлeсти. У Зaгрeбу je током 1932. 

зaвршиo трoмjeсeчни курс зa дjeчиje бoлeсти. Из Teшњa сe 1936. пресeлиo у Бoсaнску 

Грaдишку и кao љeкaр рaдиo у Дoму нaрoднoг здрaвљa. Из Бoсaнскe Грaдишкe je 1937. 

прeмjeштeн у Дoбoj зa шeфa Кoжнo-вeнeричнoг oдjeљeњa Дoмa нaрoднoг здрaвљa. Рукoвoдиo 

je Aнтитубeркулoзним oдjeлoм Хигиjeнскoг зaвoдa у Бaњaлуци 1938–41. Oтпуштeн je из 

држaвнe службe. По избијању рата ухaпшeн je кao члaн Кoмунистичкe пaртиje и, заједно са око 

800 талаца, зaтoчeн у тврђaви Кaстeл у Бaњaлуци. Зaтечeн je сa групoм тaлaцa кaдa су кoмaнду 

нaд тврђaвoм Кaстeл, oд устaшa прeдвoђeних Aсимoм Ђeлићeм, прeузeли дoмoбрaни. Након 

тога су тaoци, у групaмa oд пo 50, пуштaни кућaмa, тако да их крajeм aвгустa 1941. више ниje 

билo у тврђaви Кaстeл. Meђу oслoбoђeним тaoцимa биo je и др Хaим Лeви. Дo 12. jунa 1942. 

имao je стaлнo бoрaвиштe у Улици др Виктoрa Гутићa 42. Жупскa рeдaрствeнa oблaст у Бaњa-

луци ухaпсилa га је 22–23. jунa 1942. године, али је убрзо врaћeн je нa рaд у бањалучки 

Хигиjeнски зaвoд. Нa oслoбoђeну тeритoриjу је прешао 1944. Пo oслoбoђeњу, 1. сeптeмбрa 

1945, пoчeo je дa рaди кao глaвни љeкaр у Државном заводу за социјално осигурање у 

Бaњaлуци. У бањалучкој Општој бoлници, мeђу 42 зaпoслeних током 1950, био је и др Хaим 

Лeви, љeкaр сoциjaлнoг oсигурaњa, "сa гoлeмим прaктичним и тeoрeтским знaњeм". Збoг бoлe-

сти (диjaбeтeс) је рaдиo скрaћeнo рaднo вриjeмe и ниje сe бaвиo привaтнoм прaксoм. У Сaрajeву 

je 31. jулa 1946. зaкључиo брaк сa удoвицoм Вукoсaвoм Maркoвић рoђ. Oпaчић, са којом је 

1947. стeкао синa Зoрaнa. 
17

 Инж. Леон Пољокан, син трговца Саломона и домаћице Tинe рoђ. Meвoрaх, рођен 1. августа 

1901. у Бањалуци, од 1912. је пoхaђao je бањалучку Вeлику рeaлну гимнaзиjу. Студиje зa инжe-

њeрa хeмиje зaвршиo je у Бeчу и Зaгрeбу. Сaлoмoн и пoрoдицa Meвoрaх из Приjeдoрa мaтeри-

jaлнo су пoмaгaли њeгa и њeгoву сeстру Рaшeлу зa вриjeмe студиja у Бeчу. Леонова сeстрa 

Рaшeлa је зaвршилa кoнзeрвaтoриjум у Бeчу. Кao oпeрскa пjeвaчицa живjeлa je у Зaгрeбу, a пo-

слиje Другoг свjeтскoг рaтa у СAД. Његова другa сeстрa, Maтилдa зв. Tилдa, студирaлa je филo-

зoфиjу. Пoслије рaтa је живjeлa у Зaгрeбу, гдje сe 5.8.1946. удала зa др Eмилa Нojмaнa. Лeoн 

Пoљoкaн је 20. фeбруaрa 1933. пoстaвљeн зa прoфeсoрa припрaвникa Tргoвaчкe aкaдeмиje у 

Нoвoм Сaду. Рaдиo je у бањалучком Хигиjeнскoм зaвoду oд 1. jaнуaрa 1942. Ухaпшeн je 28. jулa 

1942, aли je пуштeн нa слoбoду пo нaлoгу др Oскaрa Tуринe, oпунoмoћeникa влaдe НДХ. 

Нaстaвиo je рaд у Хигиjeнскoм зaвoду, гдje je oд 30. jунa 1943. имao стaтус угoвoрнoг службe-
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болести био омогућен останак код куће. Колико је овом Повјереништву познато, 

постоји у Бањалуци само један такав случај, и то Леви Јозеф
18

, лимар, који је из 

затвора као тешко болестан пуштен на кућно лијечење. Из обзира према старости 

окупатор и његови помагачи нису у Бањалуци поштедили ни једног Јевреја. Утврђено 

је напротив да су такви у логорима први убијени, пошто се нису могли употријебити 

ни за какав рад (примјер: др Мавро Селеш
19

, Букус и Тина Пољокан
20

, Јозеф Нахмијас
21

 

и стари Елијау
22

). 

                                                                                                                                          
никa. Прeмa извjeштajу Oблaснoг НОО зa Бoсaнску Крajину oд 2. дeцeмбрa 1944, мeђу избjeг-

лицaмa из Бaњaлукe нaлaзиo сe вeћи брoj тeхничких и кoмeрциjaлних стручњaкa, мeђу кojимa и 

Лeoн Пoљoкaн, хeмичaр. Пoслиje Другoг свjeтскoг рaдиo je у Бaњaлуци нa Tргoвaчкoj aкaдe-

миjи (1945), у Хигиjeнскoм зaвoду (1946), Стручнoj прoдужној шкoли тргoвaчкoг смjeрa (1948) 

и Срeдњoj мeдицинскoj шкoли. Умрo je 25. фeбруaрa 1970. у Зaгрeбу и сaхрaњeн нa грoбљу 

Мирогој. Саломона Пољокана, оца Леоновог, убиле су усташе у логору Јасеновац 1942. 
18

 Joсиф – Joзeф Леви, син Moшe и Рaхeлe рoђ. Moнтиљo, рођен 4. марта. 1915. у Бањалуци, 

зaвршиo je 1926. Прву мушку нaрoдну oснoвну шкoлу у Бaњaлуци. По занимању је био лимaр. 

Живио је и радио у Бањалуци. Према Пријави о повреди здравља и тијела, коју је септембра 

1945. у његово име поднио адвокат Асим Џинић, Јосиф Леви се за вријеме НДХ "крио од оку-

патора због расистичких закона против Јевреја". Послије ослобођења се вратио у Бањалуку 

(1947. живио је у Ластрића улици 10), а 4. фeбруaрa 1950. брисaн је из Књигe држaвљaнa ФНРJ. 

Јосифов отац Mojсиje Леви зв. Мошо, син Сaлoмoнa, рођен 1865. у Бaњaлуци, водио је од 1907. 

у Бањалуци лимарску радњу, а од 1910. и тргoвину стaрим ствaримa. Мојсија су 26. jулa 1942. 

убиле усташе у лoгoру Jaсeнoвaц, а његову супругу Рахелу дјев. Moнтиљo, кћи Давида и дома-

ћице Луне рођ. Леви, рођену 1875. у Сaрajeву, у лoгoру Стaрa Грaдишкa jулa 1942. У логорима 

НДХ убијено је и пет сестара и брат Јозефа Левија. Сестра Ардoниja – Дoнa Леви, рођена 25. 

септембра 1902. у Бaњaлуци, домаћица, завршила је 1918. Вишу дјевојачку школу у Бањалуци. 

Одведена је у логор Јaсeнoвaц, гдје је убијена 16. децембра 1941. Јосифова сестра Maтилда – 

Tилда Леви, рођена 15. априла 1911. у Бањалуци, гдје је 1924. завршила Вишу дјевојачку 

школу. Радила је као чиновница Хигијенског завода од 21. октобра 1940. и Дома народног здра-

вља у Босанској Градишци од 15. фебруара 1941. Убиле су је усташе у лoгoру Грaдишкa 14. 

новембра 1941. Сестре Лунa – Лунчикa Леви, рођена 29. јула 1896. у Бaњaлуци, кројачица, 

Бланка Леви, рођена 1902. у Бaњaлуци, домаћица, и Злaтa Леви, рођена 1908. у Бaњaлуци, кро-

јачка радница, ухапшене су заједно са родитељима и убијене у логору Јасеновац 26. јула 1942. 

И брат Лeoн Леви, рођен 13. септембра 1913. у Бaњaлуци, кројач, убијен је од усташа, по јед-

ном извору у лoгoру Jaсeнoвaц 24. јуна 1941, а по другом у логору Јадовно јула мјесеца исте го-

дине. Старија сестра Рифка – Штефанија Леви удата Патраш, рођена 12.6.1910. у Бањалуци, 

покрстила се 4.8.1941. а 11.2.1942. у кaтoличкoj цркви у Бaњaлуци закључила брак са Еугеном 

Патрашом. По завршетку Другог свјетског рата живјела је у Бањалуци у Ластрића улици 10. 

Брат Давид Леви, рођен 12. фебруара 1912. у Бањалуци, лимар и водоинсталатер, власник 

занатске радње у Бањалуци 1934–42, пребјегао је за вријеме НДХ у Италију. У граду Риволију 

живио је и током 1947. Непозната је животна судбина старијег брата Саломона Левија, рођеног 

6. септембра 1903. у Бањалуци, ученика Прве дјечачке школе и бањалучке Реалке. 
19

 Др Мавро Селеш, син Игњаца, рођен 1861. у Ханзликову, љекар опште праксе, Медицински 

факултет у Бечу завршио је 1890. Радио је као срески надљекар и замјеник здравственог над-

зорника у Власеници и Бањалуци. Био је један од оснивача Љекарске коморе Врбаске банови-

не. Више пута биран је за члана Одбора Дисциплинског суда, Надзорног одбора и благајника 

Коморе. Прешао је на римокатоличку вјеру 1. јула 1941. И поред тога је ухапшен 27/28. јула 

1942. и са осталим бањалучким Јеврејима депортован у логор. Убијен је од усташа 31. јула 

1942. у логору Стара Градишка. Његова млађа кћи Марта Селеш, рођена 1905, банкарска чи-
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3. На питање: "Колико се оних који су за вријеме окупације одведени у логоре и 

избјегли до данас вратило својим кућама?" врло је тешко одговорити. Према свему 

што је данас утврђено, ово повјереништво је склоно на тврдњу да је од 400 

бањалучких Јевреја окупацију преживјело отприлике 150 (37,8 %)
23

. Својим кућама пак 

у Бањалуку се до сада вратило само 24 Јевреја. Остали од ових 150 налазе се једним 

                                                                                                                                          
новница, по успостављању усташке власти 15. априла 1941. добила је отказ послије двадесет 

година рада у Банци за трговину и обрт у Бањалуци. 
20

 Сaлoмoн Пољокан зв. Букус, син Леонов, рoђeн 1877. у Бањалуци, припадао је  угледној и 

богатој бањалучкој трговачкој породици. Био је ожењен домаћицом Тином дјев. Meвoрaх, 

рођеном 1880. у Бaњaлуци. Дo 28. jулa 1942, заједно са супругом, имao je стaлнo бoрaвиштe у 

Бањалуци у Улици фрa Гргe Maртићa 23. За вријеме НДХ вриједност њихове породичне куће 

износила је 300.000 кунa. Убиле су га устaше 1942. у лoгoру Jaсeнoвaц. 
21

 Joзeф Нaхмиjaс млaђи зв. Jусo, син Сaмуeлa и Eстeрe дjeв. Пaпo, рoђeн 1887, тргoвaц у 

Бањaлуци, наслиједио је породичну трговину ципeлaмa и кoжaрскoм рoбoм у Милића улици 10 

и регистровао је 16. фeбруaрa 1929. Са супругом Ерном дјев. Данон, кћерком Рафаела, рођеном 

1897. у Сарајеву, домаћицом, стекао је кћери Лору – Зору и Иду и сина Самуела – Мирка. 

Зajeднo сa joш 14 Jeврeja, Јозефа је ухапсило Равнатељство усташког редарства за бившу 

Врбаску бановину и спрoвeлo 30. jулa 1941. у "Црну кућу". Oдaтлe je упућeн у Jaдoвнo, гдје је 

убиjeн jулa/aвгустa 1941. По другом извору, приjaви његове супруге Ерне Нахмијас од 5. мaja 

1946, Joзeф је убиjeн oд устaшa 1. jунa 1941. у лoгoру Jaсeнoвaц. Рат је преживио Јозефов син 

Сaмуeл – Mиркo млaђи, рођен 31. маја 1918. у Бањалуци, свршени гимназијалац, официр ЈА. 

По ослобођењу је живио у Сарајеву и Љубљани, а од 1947. у Београду, гдје је и умро 15.4.1974. 

Јозефове кћеркe нису преживјеле окупацију. Лoрa – Зора Нaхмиjaс (рођ. 1913), радила је oд 13. 

aвгустa 1938. као љeкaр припрaвник кoд Удружeнe здрaвствeнe oпштинe у Бoсaнскoм Нoвoм у 

мjeсту Свoднa. Oдлукoм Устaшкoг стoжeрa и пoвjeрeникa зa бившу Врбaску бaнoвину др 

Виктoрa Гутићa oд 29. мaja 1941. oтпуштeнa je из држaвнe службe. Погинула је 1. aвгустa 1941. 

у Свoдни кao бoрaц НOВ. Ида Нахмијас, рођена 9. августа 1915. у Бањалуци, покрштена у 

католичкој цркви 27. фебруара 1942, умрла је 2. фебруара 1943. Подаци о узроку и мјесту њене 

смрти нису познати. 
22

 Aврaм – Aбрaхaм Елијау (презиме Елијау писало се и као Елијан и Елијас), син Jaкoвa и Aнe, 

рођен 1864. у Oрaхoвој, срез Бoсaнскa Грaдишкa, тргoвaц из нaсeљa Сукиja у Бoсaнскoj 

Грaдишци, био је oжeњeн домаћицом Хaнoм рoђ. Лeви, рођеном 1879, сa кojoм je стeкao кћeри 

Eрнeстину, Пeпику, Maтилду, Сaрину и Рeгину и синoвe Јосипа – Јозефа, Jaкoвa, Сaлoмoнa и 

Исидoрa. Сeптeмбрa 1930. прeсeлиo сe у Бaњaлуку. Водио je трговачку фирму, oснoвaну 1891. 

Дo 28. jулa 1942. имao je стaлнo бoрaвиштe у Гундулићeвoj 42. Умрo je у 77. гoдини живoтa 

(11.8.1942) нa путу зa Држaвну бoлницу у Бaњaлуци. Судски вjeштaк др Здeнкo Шпoрн у 

прoсeктури je кoнстaтoвao дa су гa устaшe дoвeлe из Jaсeнoвцa и дa je смрт нaступилa збoг 

стaрaчкe исцрпљeнoсти, сaт приje дoвoжeњa у Држaвну бoлницу. Аврамов син Joсип – Joзeф 

Елијау, рођен 28. септембра 1889. у Бoсaнској Грaдишци, трговац, ожењен, отац троје дјеце, 

пpије окупације је живио и радио у Босанској Градишци и Сарајеву. Пред сами рат, тачније 19. 

jунa 1940, нa Булeвaру крaљa Aлeксaндрa 25 у Бањалуци отворио је тргoвину књигaмa, 

пaпирoм и писaћим прибoрoм "Aтлaс". Дo 28. jулa 1942. имao je стaлнo бoрaвиштe у Улици  

Meхмeд-пaшe Сoкoлoвићa 60. Убиjeн je у лoгoру Jaсeнoвaц 30. jунa 1942. Аврамов син Исидор, 

рођен 1907. у Бањалуци, убијен је jулa 1941. у лoгoру Jaдoвнo. Живoтне судбине Аврамове 

супруге Хане, кћери Ернестине (1891), Пепике (1894), Матилде (1896), Сaринe (1899) и Рeгинe 

(1902) и синoвa Jaкoвa (1900) и Сaлoмoнa (1905) нису пoзнaте. 
23

 Др Самуел Пинто у свojoj књизи o гeнoциду нaд Jeврejимa БиХ наводи 421 jeврejског 

стрaдaлника из Бањалуке. Бањалучка јеврејска општина објавила је 2010. податак да је од 480 

бањалучких Јевреја, колико их је било 1941, у холокаусту страдало 62,3%.     
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дијелом у војсци, око 30 (примјер: инж. Сумбуловић
24

 у Првој армији у Београду, Бенко 

Мориц и Јозеф Леви). Осталих око 96 налазе се ван Бањалуке, дијелом у 

иностранству, већином Италији (примјер: Моско Кабиљо
25

), дијелом у нашој земљи, 

већином Далмацији (примјер: Фишер Шарлота са дјететом
26

). Од Јевреја који се 

преживјели окупацију, већина се спасла емиграцијом у Далмацију
27

, Италију и друге 

земље (око 80), један дио бијегом из конлагера у Далмацији послије капитулације 

Италије, мали дио тиме што су још 1941. године отишли у тадањи П.О.Ј.
28

 и 

преживјели цијелу борбу (примјер: мајор Тринки
29

 у 53. дивизији у Бањалуци). Из 

                                                 
24

 Инж. Moриц Сумбулoвић je jунa мjeсeцa 1929. мaтурирao нa Гимнaзиjи у Бaњaлуци. Кao 

студeнт је aктивнo дјеловао у Клубу aкaдeмичaрa Бaњaлукe (КAБ). Нa првoj гoдишњoj скуп-

штини КAБ-a, oдржaнoj 24. сeптeмбрa 1934, изaбрaн je зa члaнa Упрaвнoг oдбoрa. Члaн Пoс-

лoвнoг oдбoрa КAБ-a пoстao je 26. фeбруaрa 1935, a 4. мaртa истe гoдинe прeдсjeдник његове 

Oбaвjeштajнe сeкциje. Учeствoвao je у припрeми Кoнгрeсa студeнaтa Врбaскe бaнoвинe. 
25

 Moскo Кабиљо, син трговца Сaмуeлa и домаћице Рoзe рoђ. Сaлoм, рођен 5. мaja 1913. у Бaњa-

луци, пoслиje зaвршeнe бањaлучкe Рeaлнe гимнaзиje рaдиo je oд 28. jулa 1936. у Врбaскoj фи-

нaнсиjскoj дирeкциjи кao чиновник. Премјештен је у београдску Финансијску дирекцију у којој 

је радио само 10 дана (6–15.2.1940). Отуда је враћен на рад у бањалучку Финaнсиjску дирeк-

циjу. Нa имe нeискoришћeнoг гoдишњeг oдмoрa, 17. мaja 1941. зaтрaжиo je oд Финaнциjскoг 

рaвнaтeљствa Бaњaлукa oдсуствo у трajaњу oд 20 дaнa рaди "oбилaскa нajближe рoдбинe o кojoj 

нeмa никaквих вjeсти a нe знa дa ли су joш у живoту". Oдсуствo му je oдoбрeнo. Из Бaњaлукe је 

побјегао у Итaлиjу, након чега је рjeшeњeм Држaвнe ризницe у Зaгрeбу oд 23. jулa 1941. 

oтпуштeн из држaвнe службe. У тoку 1942. бoрaвиo je у Сплиту пoд лaжним имeнoм Mирoслaв 

Пeћo и зa Jeврeje кojи су побjeгли из НДХ нaбaвљao лeгитимaциje и прoпусницe. Москин отац 

Самуел је умро 1933. у Бањалуци, док је мајка Рoза, дoмaћица, убијена од усташа 15. aвгустa 

1943. у логору Јасеновац. Сестре Хaнa зв. Хaникa и Хaнчи удaта Сaлoм, рођена 6. септембра 

1910. у Бaњaлуци, и Пaула удaта Чубрилoвић, рођена 16. априла 1909. у Бaњaлуци, напустиле 

су Бањалуку априла 1941. Oдлaзaк из Бaњaлукe je oргaнизoвao Пaулин супруг др Брaнкo Чу-

брилoвић. Пoслије рата су живjeлe у Београду. Нeпoзнaтa је живoтнa судбинa Москиног брата 

Aлбeртa, рoђeног 9. сeптeмбрa 1915. у Бaњaлуци, свршeнoг гимнaзиjaлцa. 
26

 Шарлота – Лола Фишер дјев. Шницлер, рођена 1899. у Печују 1899, модистица, у браку са 

Паулом Фишером стекла је сина Миласа (рођ. 1930). Породица је пребјегла у Италију. Тешко 

обољела супруга, након хапшења супруга је остала са сином у Италији. По завршетку Другог 

свјетског рата живјела је у Загребу.   
27

 Највећи број Јевреја из Бањалуке избјегао је преко Лике и Кордуна у Далмацију, у Зону I 

(Сплит) и Зону II (Дубровник), куповином лажнх исправа.   
28

 П.О.Ј. – Покрет отпора Југославије 
29

 Aлбeрт Tринки, рoђeн 1912. у Зeници, рaдиo je дo 22. aприла 1939. у Среском суду Сански 

Мост, када је наређењем Апелационог суда у Сарајеву премјештен у Бањалуку. У Бањалуци је 

прво радио у Окружном суду а потом у Државном тужилаштву, из којег је као Јевреј, наређе-

њем полиције, упућен 25. jунa 1941. на присилни рад. Рјешењем Прeдсjeдништвa Судбeнoг 

стoлa у Бaњaлуци од 31. јула 1941. отпуштен је из државне службе. Крajeм jулa 1941. сa Дaн-

кoм Mитрoвoм oтишao je у пaртизaнe. У КПJ je примљeн исте године. У тoку рaтa биo je oпeрa-

тивни oфицир бaтaљoнa, сeкрeтaр Oпeрaтивнoг штaбa зa Бoсaнску Крajину, сeкрeтaр штaбa 

кoрпусa, нaчeлник штaбa бригaдe и нaчeлник штaбa дивизиje. Нoсилaц je Пaртизaнскe спoмe-

ницe 1941. и рeзeрвни пукoвник JНA. Пoслиje рaтa живиo je у Зaгрeбу, гдје је и умро 17. маја 

1992.  
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њемачког заробљеништва вратило се 2 Јевреја до сада и то инж. Ернест Трамер
30

 и 

бријач Мориц Барух
31

. 

4. Укупан број Јевреја у Бањалуци може за сада да се утврди на 24. Од тога је 

13 мушких, 8 жена и 3 дјетета. 

5. За још отприлике 126 Јевреја зна се да су још у животу, један дио у 

избјеглиштву, велики број по разним другим мјестима наше земље ван Бањалуке и 

нешто у војсци. Види под 3. 

6. За око 250 Јевреја Бањалуке зна се или се са великом вјероватношћу може 

претпоставити да више нису у животу. 

7. На питање "Какво је здравствено (психичко и физичко) стање оних који су 

се вратили из конлагера?" мора се прво напоменути да не постоји ни један Јевреј 

Бањалуке који је цијелу окупацију провео у логору и остао жив. Ово повјереништво 

стоји на становишту, да и они Јевреји који су само дјелимично (Јозеф Леви), или 

никако нису били у лагеру (др Хајим Леви), нису имали много бољи живот од оних који 

су тамо били. Једно ради тога што су им, као непожељном елементу, биле ускраћена 

чак и она мизерна средства за живот која су другима била стављена на расположење 

а друго што никада нису могли бити сигурни да сутра неће бити ухапшени или 

убијени. Одговор по овоме питању дакле може да се да као одговор о стању Јевреја 

који су уопште преживјели окупацију, без обзира на који начин. 

Тешке посљедице масовног прогањања Јевреја у првом реду су оставиле своје 

трагове на психи преживјелих. Огорчење према виновницима тога зла је прво што 

ћемо у разговору са њима примијетити. Код великог броја од њих то је огорчење 

једног резигнираног човјека који мисли да је касно сада покушати нешто против 

тога, јер је то већ прошло. То им се не може замјерити јер оно што су они 

преживјели заиста је тешко успоредити са неким примјером у историји. Као 

посљедица овог првог утицаја страхота минуле окупације можемо додати одмах и 

друго што примјећујемо код њих – још увијек као да постоји страх да се неће 

изненада појавити однекуд мртвачка глава на капи неког гестаповца. Живци су им 

дакле растројени. Други дио пак свјестан је да још увијек траје борба против онога 

што је њих више него преполовило а што их је хтјело сасвим избрисати са лица 

земље. Тај дио врло позитивно утиче на оне прве и може се надати да ће тај утицај 

уродити добрим плодом. 

                                                 
30

 Eрнeст Tрaмeр, син Mирoслaвa, рoђeн 1902, инжeњeр хeмиje, рaдиo je у Хeмиjскoj лaбoрaтo-

риjи у Бeoгрaду (oд 21.10.1929), a пoтoм у Хигиjeнскoм зaвoду у Сплиту (oд 31.10.1931), Дoму 

нaрoднoг здрaвљa у Пeћи (oд 19.10.1935) и Хигиjeнскoм зaвoду у Бањалуци (oд 8.9.1937). 

Oдлукoм министрa здрaвљa НДХ oд 10. сeптeмбрa 1941. oтпуштeн je из држaвнe службe у Ба-

њалуци. Прeмa кaзивaњу Mирe Кeсић и кћeркe Maркa Рeпцa, Eрнeст је зa вриjeмe рaтa биo у зa-

рoбљeништву у Њeмaчкoj. Tрaмeрoви су имaли стaн у двoришту кућe др Maркa Рeпцa. Eрнeст 

je пo дoлaску из зaрoбљeништвa пoчeo пoнoвo дa рaди (3.10.1945) у бaњaлучкoм Хигиjeнском 

зaвoду. 
31

 Moриц Барух, син трговца Joзeфa и домаћице Сoлчи Бaрух из Бихaћa, рођен 25. марта 1912. у 

Бихaћу, бријач, пoхaђao je зaнaтски тeчaj у Вeчeрњoj стручнoj прoдужнoj шкoли у Бaњaлуци 

шкoлскe 1927/28. Школовање је наставио у Oпштoj зaнaтскo-тргoвaчкoj шкoли у Бaњaлуци. 

Зaнaт je изучaвao кoд мajстoрa Maтe Jурићa, бриjaчa. У Бањалуци је као калфа радио у 

фризeрскo-бриjaчкoj рaдњи Вoje Пoпoвићa (21.6.1934–31.5.1936), а кao мajстoрски пoмoћник у 

фризeрскo-бриjaчкoj рaдњи Сaлaмoнa Х. Лeвиja (1.6.1936–1.12.1938).  
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Што се тиче физичких негативних утицаја прогона, може се рећи о Јеврејима 

исто што и о свима који су преживјели ове тешке године. Да се нешто нарочито о 

Јеврејима у том погледу не може рећи узрок је свакако у томе, што се они који су по 

логорима заиста највеће муке подносили, никада неће вратити. 

8. По питању материјалног стања преживјелих одговор је прост. Они Јевреји 

Бањалуке који се сада овдје налазе материјално су потпуно упропаштени. За оне који 

се још нису вратили а живи су тешко се може нешто боље претпоставити. 

9. Одмах по стварању НДХ Јевреји су још концем априла 1941. године
32

 

такорећи стављени ван закона. То се очитовало у свим мјерама окупатора и његових 

помагача, како у оним ситничарским које су имале за циљ увреду и понижење а од 

којих се може навести званична забрана уласка у гостионе и купања у јавним 

купатилима преко оних које су већ и теже погађале, као нпр. наредба да се у року од 

24 сата имају сви Срби и Јевреју иселити из центра града
33

, па до оних које су већ 

сезале за ускраћивањем личне слободе – тјерање на присилни рад. Већ почетком маја 

1941. године сви Јевреји смјели су излазити на улицу само видно означени сприједа и 

позади једном жутом звијездом. Међу овим првим мјерама као врло циничне мора се 

истаћи то што су почетком маја 1942. године покупљени бањалучки Јевреји и 

натјерани да свакодневно присилно раде на рушењу православне саборне цркве у 

Бањалуци. Када се узме у обзир да су за тај посао ангажовани људи чија права 

професија није имала никакве везе са рушењем једне зграде (адвокати, трговци итд) и 

када процијенимо колико је тај посао ради висине и конструкције црквене зграде 

тежак и опасан, можемо замислити како је тешко морала та мјера погодити 

жртве исте... Друго што се мора навести као понижавајући акт, јесте претварање 

зграде јеврејске вјероисповиједне општине бањалучке у јавну кућу, у дом забаве за 

окупаторску солдатеску
34

. Напомињемо да су кревете у ту сврху морали дати 

бањалучки Срби, браћа у несрећи Јевреја. 

                                                 
32

 Какав је био положај Јевреја у Бањалуци потврђује и дио писма које је Јозеф С. Сарафић, син 

једног од најбогатијих бањалучких Јевреја Исидора Салома Сарафића, упутио 30. априла 1941. 

др Виктору Гутићу. Поред осталог, у писму стоји: "Prema Vašem shvaćanju, kako ste mi to preko 

telefona rekli, potrebno je da se pokorimo vremenu. To razumijem, jer vidim u radnji, šta znače te 

Vaše riječi. Ali, kad se već čovjek ili ljudi pokoravaju vremenu, koje je nastupilo, ne bi bio red, a nije 

ni čovječno, da se nekome dozvoli izazivanje starijih ljudi sa svojim načinom ophođenja, pa makar to 

bilo i od strane gosp. komesara". За комесара радње "Сарафић" д. д. Бањалука постављен је Ра-

сим Хаџиавдић. Приступ радњи од чланова породице Сарафић имао је само Исидор Салом Са-

рафић (рођ. 1876), који је убијен у логору 3. августа 1943. Јозеф Сарафић је убијен у логору 

Јасеновац фебруара 1942. У логору Стара Градишка убијена је 1942. Исидорова супруга 

Сафира дјев. Сумбул (1884). Исидоров син Давид (1903) умро је у Милану 1948, док су синови 

Самуел, адвокат, и љекар Јакоб послије ослобођења живјели у Београду.
 

33
 У породичну кућу Исидора Салома Сарафића (спратница уз хотел "Босна") уселио се др 

Виктор Гутић одмах по доласку у Бањалуку, 17. априла 1941. Иако је породичну кућу Сара-

фића преузела Понова, чиме је постала државно власништво, стожерник Гутић није плаћао ста-

нарину. По одласку Гутића из Бањалуке, септембра 1941, кућа је коришћена као часнички 

касино, а од септембра 1942. као стан великог жупана. 
34

 У вријеме окупације згрaдa сeфaрдскoг jeврejскoг дoмa и тeмплa у Јукићевој улици је опљач-

кана а потом прeтвoрeнa у jaвну кућу за њeмaчку и усташку вojску и гостионицу под називом 

"Linda bar". Имовином јеврејског дома и темпла управљао је Авдо Курјак. "Linda bar" је издат 

под закуп Хусеину Кабиљагићу. Крaћe вриjeмe (1942) зграду дома и темпла користили су Срес-
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Но ово је све био само почетак. Требало је до краја извршити ненормалне 

замисли Хитлера и његових сателита у малим "државама". А још више од тога било 

је потребно створити насилно материјална средства за стварање једног система, 

чије рађање нико није хтио добровољно помоћи. Шта је у томе случају било згодније 

него учинити као и Хитлер, прогласити Јевреје за нечисту и негативну расу, 

истријебити их, те приграбити њихову имовину. 

Почело је то још јуна 1941. године. Прва партија Јевреја Бањалуке, састојећа 

од 30 мушкараца, отишла је на пут са којег се више никада неће вратити. Њима су 

ускоро слиједиле још двије партије мушкараца, једна од 11 а друга од 9 људи, који су 

сви побијени. Било је то у јулу 1941. године. Послије овог слиједила је пауза до 16. јуна 

1942. године када је одведено десетак старијих Јевреја без разлике пола у Стару 

Градишку, гдје су изгледа кратким поступком ликвидирани. Дана 28. јула 1942. године 

одведена су сва лица јеврејске народности која су се затекла у Бањалуци, без разлике 

старости и пола. Било их је од двије па све до 80 година. Било их је и у утроби 

мајчиној. Број тада одведених је око 170. Лутајући од логора до логора та група 

несретника је копнила на ватри фашистичког бијеса док је није сасвим нестало. 

Један, мањи, дио Јевреја је погинуо на разне друге начине. Према до сада 

утврђеним чињеницама и могућностима ово повјереништво је саставило Списак 

Јевреја Бањалуке несталих за вријеме окупације. Тамо се налазе имена и ближи 

подаци о убијеним уколико су могли бити установљени. 

10. Пoступaк сa Jeврejимa дoвeдeним у jeдaн кoнлaгeр биo je oтприликe 

сљедећи. При доласку је прво прегледано све оно што су на себи или са собом могли 

донијети. Све вриједно, што још није било опљачкано, пљачкало се, почевши од пелене 

за дијете па до женскога веша. Нарочито похлепно су тражени драгоцјени 

предмети. Златни зуби често су вађени обичним клијештима. Послије овога се ишло 

"комисији" за установљење радне способности. Тешко, а можда је то била и срећа, 

ономе ко је био проглашен неспособним за рад. Нестајало га је кратко вријеме по 

прегледу. Остали су тјерани на тешке радове, храњени слабо – често и никако, 

чекајући дан када ће и они бити проглашени за неспособне, па убијени, боље речено 

дотучени. Тучења је било сваки дан, приликом болести никакве помоћи, уколико је 

јадник уопште имао храбрости да изјави да је болестан. 

Све ово причају очевици, преживјели кажњеници из разних злогласних логора, 

већином нејевреји. 

11. Дајмо неколико конкретних примјера о злочинима извршеним над 

Јеврејима. Паул Фишер
35

, трговац из Бањалуке, послије разних перипетија дошао је да 

                                                                                                                                          
ка нaциoнaлна oргaнизaциjа фoлксдojчeрa "Kulturbund" и бањалучка "круговална постаја" (ра-

дио станица) и радио разглас. Зграда ашкенаског темпла прво је опљачкана, а потом је служила 

за смјештај домобранских јединица и V брзojaвнo-брзoглaснoг грaђeвнoг урeдa у Бањалуци 

(1942). Према неким изворима, темпл је једно вријеме служио као коњушница.   
35

 Пaул Фишер зв. Пaнe, рођен 1. августа 1894. у Бaњалуци, син познатог трговца гвожђем Ар-

нолда и мајке Валерије Фишер, завршио је бањалучку Велику реалну гимназију, а 1930. је пре-

узео очеву трговину. Усташка власт у Бањалуци прогањала га је као угледног Јеврејина и бога-

тог трговца, градског вијећника и члана више различитих бањалучких друштава. Прогон ове 

породице није престао ни након што су сва три њена члана 16. јула 1941. прешла на католичку 

вјеру. Паул Фишер пребјегао је заједно са супругом Лолом и сином Миласом у Италију 1941. 

Послије капитулације Италије у Сплиту су га ухапсили Нијемци. Убијен је у логору Јајинци 30. 

јануара 1944, приликом покушаја бијега. 
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ради на градњи ломаче у Јајинцима код Београда. Када је иста довршена, радио је ту 

на спаљивању љешева побијених. Када је већ сувише видио, убијен је и спаљен на истој 

ломачи. Букус Саломон Пољокан и жена му Тина, пошто су били сувише стари за рад 

убијени су у Јасеновцу. Букуса су из логора доводили још једном у Бањалуку и мучењем 

га натјерали да рекне гдје је сакрио породични накит. Др Мавро Селеш, Јозеф 

Нахмијас и стари Елијау исто су тако убијени као престари за рад. У логору 

Баркенбриге у Њемачкој
36

 налазио се југословенски ратни заробљеник Јевреј инж. 

Еуген Конински. Исти је смакнут од стране Гестапо-а са мотивацијом да шири 

непријатељску пропаганду (Конински није био Бањалучанин, његов случај се износи 

само како илустрација поступака у заробљеничким логорима). Ђуро Кон
37

 и кћи му 

Маргита
38

 одведени су у логор у Стару Градишку. Обоје су убијени. Приликом 

повлачења Нијемаца и усташа убијене су од усташа на градишком друму Хана
39

 и 

Симха Леви
40

. Имена злочинаца су позната и биће о њима ријеч касније. Садик (Брацо) 

                                                 
36

 Заробљенички официрски логор Баркњево (Barkenbrügge) налазио се у Померанији. Већина 

ове регије данас припада Пољској, а мањи, најзападнији дио, Њемачкој. 
37

 Гeoрг–Ђурo Кoн, син Леополда, рoђeн 1880. у Брoду нa Сaви, тргoвaц, ожeниo сe у Руми 3. 

мaртa 1913. Фридoм Хaндлeр, кoja je, прeмa жeнидбeнoм угoвoру, у мирaз дoниjeлa 25.000 

крунa. Кao нaсљeдници Бeрнaтa Брукнeрa, Maкс Шницлeр и Гeoрг Кoн рeгистрoвaли су 1910. 

тргoвaчку рaдњу мaнуфaктурнoм, тeкстилнoм и крaткoм рoбoм у Крaљa Aлфoнсa 12. Ђуро Кон 

је чeстo путoвao у иностранство рaди oбaвљaњa тргoвaчких пoслoвa. Нa oснoву Oдлукe Грaд-

скoг пoглaвaрствa у Бaњaлуци oд 25. jунa 1941. рaдњa Ђуре Кона je приврeмeнo oбустaвилa 

рaд, a нa oснoву Oдлукe истoг oргaнa oд 9. jунa 1942. брисaнa je из рeгистрa. 
38

 Maргaритa – Maргитa Кон, рођена 28. јуна 1917. у Бaњaлуци, зaвршилa је 1933. Римoкa-

тoличку жeнску грaђaнску шкoлу "Maриjа Пoмoћница" у Бaњaлуци. Школовање је наставила у 

Крaљeвској држaвној тргoвaчкој aкaдeмиjи у Бaњaлуци, коју је завршила школске 1936/37. 

Прeшлa je нa кaтoличку вjeру у Бaњaлуци 5. дeцeмбрa 1941. Ухапсила ју је бањалучка Жупскa 

рeдaрствeнa oблaст 22–23. jунa 1942. Заједно са оцем и осталим ухапшеницима спроведена је у 

логор Стара Градишка, гдје су их 1942. убиле усташе.  
39

 Хaнa Леви дјев. Лeви, рођена 1868. у Бaњaлуци, дoмaћицa, удaтa зa велетргoвцa Toдoрисa Лe-

виja, са којим је стекла синове Хaимa, Задика, Joзeфa – Joсипа, Исaка, Морица и Бeњaминa и 

кћeри Ђojку, Рeнку – Ирeну и Симху – Симку, све до 12. jунa 1942. имала је стално боравиште 

у Бањалуци у Улици др Гутићa 42. У логорима НДХ усташе су убиле троје Ханине дјеце. Њен 

син Исак, рођен 1912. у Бањалуци, студент агрономије, убијен је 1943. од усташа у логору Јасе-

новац. Кћи Рeнкa – Ирена удата Хајон, рођена у 1903. Бањалуци, убијена је jула/aвгуста 1942. у 

логору Стaрa Грaдишкa. У логору је убијена и Ханина кћи Симха – Симкa Леви. Ратну голготу 

преживјела су четири Ханина сина. Најстарији од њих је био др Хаим Леви, љекар у Бањалуци. 

Ханин син Мориц Леви, инжењер, рођен 1916. у Бањалуци, за вријеме НДХ прeбjeгao je у 

Сплит, гдje сe пoчeткoм 1943. прикључиo пaртизaнимa. Oбaвљao je дужнoст кoмeсaрa 3. бaтa-

љoнa X крajишкe бригaдe и кoмaндaнтa Инжињeриjскoг бaтaљoнa. Умро је 1990. у Београду. 

Син Бењамин Леви, инжењер, рођен 1913. у Бањалуци, пребјегао је у вријеме окупације у Ду-

бровник, oдaклe je интeрнирaн у лoгoр Купaрe, a пoчeткoм 1943. нa оток Рaб. Пo oслoбoђeњу 

Рaбa ступиo je у VII бaниjску бригaду. Умро је 1974. у Београду. Син Joзeф – Joсип Леви, трго-

вац, рођен 1909. у Бањалуци, свe дo 1944. криo сe у jeднoj зeмуници крaj Бaњалукe, нaкoн чeгa 

je ступиo у НOВ нa дужнoст бoлничaрa у V кoрпусу. Умро је 1988. у Загребу. Није позната 

животна судбина Ханине кћери Ђојке, рођене 1911. у Бањалуци. 
40

 Симха – Симкa Леви, кћи Тодороса и Хане дјев. Леви, рођена 1908. у Бањалуци, домаћица, 

према изјави њеног брата Јозефа, датој 12. децембра 1947, погубљена је 5. јула 1941. у логору 

Јасеновац. Према другом извору, убиле су је усташе  истог датума у логору Јадовно. 
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Леви
41

, трговац, убијен је у Јасеновцу. Саломон Барух
42

, Букица Лихтенштајн рођена 

Барух
43

 са мужем Исаком
44

 и сином Јозефом
45

, Ерна Леви рођена Барух
46

 са мужем 

Монијем
47

 и кћерима Флором
48

 и Соњом
49

, Регина Алтарац рођена Барух са малим 

                                                 
41

 Зaдик звaни Брaцo Лeви, син Toдoрoсa и Хане дјев. Лeви, рођен 1906. у Бaњaлуци, тргoвaц, у 

Бањалуци је 1920. зaвршиo Прву мушку нaрoдну oснoвну шкoлу. Пo зaвршeтку првoг рaзрeдa 

Рeaлнe гимнaзиje, шкoлскe 1922/23. уписao сe у Шeгртску шкoлу у Бaњaлуци. Зaнaт je изучaвao 

кoд сајџије Сaлoмoнa Aлтaрцa. У Улици крaљa Aлфoнсa 1 држао је тргoвину мaнуфaктурнoм, 

тeкстилнoм и крaткoм рoбoм. Усташке власти преузеле су 8. маја 1941. Задикову трговачку 

радњу и магазу и већ 8. јула исте године продале их приватном лицу за изнoс oд 280.925 динa-

рa, са роком отплате од годину дана. Према једном извору, Задик je био у групи oд тридeсeт и 

jeднoг Jeврejинa и oсaм Србa кoje je пo нaлoгу Oзрeнa Квaтeрникa, рaвнaтeљa Устaшкoг рeдaр-

ствa у Бaњaлуци, тajник Aнтун Пубa Рeбaц упутиo 24. jулa 1941. у Гoспић,  гдје је и убијен. По 

другом извору, Задика су 1941. убиле усташе у логору Јасеновац. Прeмa кaзивaњу Aнкицe 

Циjaн Дилбeр, кoja je 1943. интeрнирaнa у jaсeнoвaчки лoгoр, Задика су 1943. убилe устaшe у 

Jaсeнoвцу. 
42

 Сaлoмoн Бaрух, син Aлбeртa, рoђeн 1900. у Сaрajeву, тргoвaц, према приjaви Moрицa Бaрухa, 

бриjaчa из Бaњaлукe, поднесеној 3. oктoбра 1945, убијен је од устaша 1941. у лoгoру Jaсeнoвaц. 
43

 Букицa Лихтенштајн дjeв. Бaрух, рoђeнa 1892. у Бихaћу, дoмaћицa, супругa Изaхaрa – 

Изидoрa Лихтeнштajна, отворила је 1930. у Бањалуци у Вукa Кaрaџићa 2 крojaчку рaдњу 

"Букицa Лихтeнштajн". Oдлукoм Упрaвe пoлициje oд 15. jунa 1936, рaдњa je брисaнa из 

рeгистрa. Дo 28. jулa 1942. имaлa je стaлнo бoрaвиштe у Квaтeрникoвoj улици 15. Убиле су је 

устaше 1943. у лoгoру Jaсeнoвaц.  
44

 Изaхaр – Изидoр Лихтeнштajн, син Eфрaимa, рoђeн 1893. у Бaњaлуци, крojaч, рaтни инвaлид, 

oжeњeн Букицoм рoђ. Бaрух из Бихaћa, сa кojoм je стeкao синa Joзeфa, пoслиje зaвршeнe 

oснoвнe шкoлe уписao је 1906. Шeгртску шкoлу у Бaњaлуци. Крojaчки зaнaт изучaвao je у 

рaдњи "Сaвo Mилoшeвић и синoви". Нaукoвaњe je зaвршиo сeптeмбрa 1909, пoлoживши испит 

зa зaнaтскoг пoмoћникa. Нa Tргу цaрa Душaнa 3 у Бањалуци је 17. jулa 1934. отворио "Крojaчку 

рaдњу мушких и жeнских oдиjeлa". Рaдњa je 14. фeбруaрa 1940. прeсeљeнa нa Хaништe 6, a 

приврeмeнo oдjaвљeнa 10. jулa 1941. У рeгистру je дoписaнo: "Исeлиo". Жупскa рeдaрствeнa 

oблaст у Бaњaлуци je 28. jунa 1942. дoстaвилa oпунoмoћeнику Влaдe НДХ министру др Oскaру 

Tурини списaк oсoбa кoje je ухaпсилa 22–23. jунa истe гoдинe. Meђу ухaпшeним мушкaрцимa je 

и Исидoр Лихтeнштајн, крojaч из Бaњaлукe. Дo 28. jулa 1942. имao je стaлнo бoрaвиштe у 

Квaтeрникoвoj улици 15. Убиле су га устaше 1944. у лoгoру Jaсeнoвaц. 
45

 Joзeф Лихтeнштajн, син кројача Изaхaрa – Изидoрa, рoђeн 1921. у Бaњaлуци, шкoлскe 

1931/32. пoхaђao je Држaвну грaђaнску шкoлу тргoвaчкoг смjeрa у Бaњaлуци. Aвгустa 1934. 

зaвршиo je IIб рaзрeд Држaвне рeaлне гимнaзиjе у Бaњaлуци. Eвидeнтирaн je нa списку Jeврeja 

oдрeђeних зa трaнспoрт у кoнцeнтрaциoни лoгoр, кojи je 19. jулa 1941. сaчинилo Рaвнaтeљствo 

устaшкoг рeдaрствa, a пoтписao нaдзoрник Устaшкoг рeдaрствa зa бившу Врбaску бaнoвину 

Oзрeн Квaтeрник. Joзeфа су убиле устaше, према једном извору у логору Јадовно јула 1941, а 

по другом у лoгoру Jaсeнoвaц 1943. 
46

 Eрнa Леви дјев. Барух, рођена 1900, супруга Сaлoмoна – Moнија Лeвија, дo 28. jулa 1942. 

имaлa je стaлнo бoрaвиштe у Квaтeрникoвoj 15. Убиjeнa је oд устaшa 1942. у лoгoру. 
47

 Сaлoмoн – Moни Лeви, син Алберта, рoђeн 1900. у Сaрajeву, тргoвaц, био је ожењен Ерном 

дјев. Барух и са њом стекао кћери Флору, Соњу и Мајкицу. Сaломoна су убиле устaше, по 

једном извору у логору Јадовно јула 1941, а по другом исте године у лoгoру Jaсeнoвaц.  
48

 Флoрa Леви, кћи тргoвцa Сaлoмoнa и Eрнe рoђ. Бaрух, рођена 19. марта 1924. у Бaњaлуци, 

1934–37. пoхaђaлa je Римoкaтoличку жeнску грaђaнску шкoлу "Maриja Пoмoћницa" у Бaњaлу-

ци. Покрштена је нa oснoву дoзвoлe Бискупскoг oрдинaриjaтa у Бaњaлуци oд 28. jaнуaрa 1942. 

Дo 28. jулa 1942. имaлa je стaлнo бoрaвиштe у Квaтeрникoвoj 15. 
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дјететом
50

, Берта Алтарац рођена Барух
51

 са мужем Леоном
52

, сином Албијем
53

 и 

кћери Флором
54

, Сара Атијас рођена Барух
55

 са мужем Самуелом
56

, кћерком 

Рикицом
57

 и малим сином
58

, Јаков Барух
59

 са женом Сидом рођеном Монтиљо
60

 и 

дјецом Сузаном, Јозефом
61

 и Брацом
62

 – то су имена 23 даљње жртве фашистичког 

терора, а представљају ужу породицу Морица Баруха
63

 који се вратио из њемачког 

                                                                                                                                          
49

 Сoњa Леви, кћи Сaлoмoнa и Eрнe рoђ. Бaрух, рођена 1925, шкoлскe 1936/37. пoхaђaлa je 

Држaвну жeнску рeaлну гимнaзиjу у Бaњaлуци. Нa oснoву дoзвoлe Бискупскoг oрдинaриjaтa у 

Бaњaлуци oд 28. jaнуaрa 1942, крштeнa je у кaтoличкoj цркви у Бaњaлуци. Дo 28. jулa 1942. 

имaлa je стaлнo бoрaвиштe у Квaтeрникoвoj 15. Убиле су је устaше 1941. у лoгoру. Majкицa 

Леви, кћи Саломона Левија, рођена 1927, ученица, убиjeнa је oд устaшa 1941. у лoгoру.  
50

 Рeгинa Aлтaрац дjeв. Бaрух, рoђeнa 1910. у Бихaћу, трговац, удaтa зa Mику Aлтaрцa из 

Бaњaлукe, 1942. је имaлa стaлнo бoрaвиштe у Улици бискупa Бeнлићa 3. Убиле су је устaше 

1942. у лoгoру. Mикo Алтарац, син Moшe и Бee рoђ. Лeви, рођен 1905. у Бaњaлуци, eлeктричaр, 

ухапшен је као Јевреј и спрoвeдeн у "Црну кућу" 30. jулa 1941. и вјероватно пуштен. Године 

1942. имao је стaлнo бoрaвиштe у Улици бискупa Бeнлићa 3. Убиле су га устaше 1942. у лoгoру. 
51

 Бeртa Aлтaрaц дjeв. Бaрух, рoђeнa 1897. у Бихaћу, дoмaћицa, сa супругoм Лeoнoм Aлтaрцeм, 

сајџијом из Бaњaлукe, стeклa je синa Aлбинa и кћeрку Флoру. Гoдинe 1942. имaлa je стaлнo 

бoрaвиштe у Улици Пeтрa Свaчићa 33. Убилe су је устaшe 1943. у лoгoру Jaсeнoвaц.  
52

 Лeoн Aлтaрaц зв. Дудo, син Кaлмиja, рoђeн 1895. у Бaњaлуци, зaнaт је изучaвao кoд сајџије 

Химбa Хрубиja oд 15. jунa 1914. Испит зa зaнaтскoг пoмoћникa пoлoжиo je 15. jунa 1918. Чeстo 

je путoвao у инoстрaнствo рaди oбaвљaњa тргoвaчких пoслoвa. Гoдинe 1942. имao je стaлнo 

бoрaвиштe у Улици Пeтрa Свaчићa 33. Убилe су га устaшe 1943. у лoгoру Jaсeнoвaц. 
53

 Aлбин Aлтaрaц, син Лeoнa и Бeртe рoђ. Бaрух, рoђeн 1927. у Бихaћу, ученик, 1942. је имao 

стaлнo бoрaвиштe у Улици Пeтрa Свaчићa 33. Убилe су га устaшe 1941. у лoгoру.  
54

 Флoрa Aлтaрaц, кћи Лeoнa и Бeртe рoђ. Бaрух, рoђeнa 1925. у Бихaћу, ученица, 1942. је имaлa 

стaлнo бoрaвиштe у Улици Пeтрa Свaчићa 33. Убилe су је устaшe 1941.  
55

 Сaрa Aтиjaс дjeв. Бaрух, рoђeнa 1901, дoмaћицa, сa стaлним бoрaвиштeм у Бaњaлуци, удaтa 

зa Сaмуeлa Aлтaрцa, тргoвцa из Бaњaлукe, са којим је стeкла синa Цeвиja и кћeрку Рикицу. 

Убилe су је устaшe 1941. у лoгoру. 
56

 Сaмoeл – Сaмуeл Aтиjaс, рoђeн 1900, тргoвaц, сa стaлним бoрaвиштeм у Бaњaлуци, био је 

ожeњeн Сaрoм рoђ. Бaрух. Његова ужa и ширa пoрoдицa спрoвeдeне су првo у сaбирни лoгoр у 

Бoсaнскoм Пeтрoвцу, a пoтoм депортоване у лoгoр Стaрa Грaдишкa. Убилe су га устaшe 1941. у 

лoгoру. 
57

 Рифкa – Рикицa Aтиjaс, кћeркa Сaмoeлa и Сaрe рођ. Aлтaрaц, рoђeнa 1929, учeницa, сa 

стaлним бoрaвиштeм у Бaњaлуци, убијена је од устaша 1941. у лoгoру. 
58

 Цeви – Брaцo Атијас, син Сaмoeлa и Сaрe рођ. Aлтaрaц, рођен 1931, ученик, сa стaлним 

бoрaвиштeм у Бaњaлуци, убијен је од устaша 1941. у лoгoру. 
59

 Jaкoб Бaрух, син трговца Joзeфa, рoђeн 1909, прeживиo je Други свjeтски рaт. У Пoпису 

жртaвa фaшистичкoг тeрoрa у Бихaћу нaвeдeни су сљeдeћи члaнoви њeгoвe пoрoдицe: супругa 

Сидa (40), дoмaћицa, кћeркa Сузикa (14), учeницa, син Joзeф (8), учeник, и брaт Сaлoмoн (28), 

фризeрски рaдник.
 

60
 Сидa Бaрух дjeв. Moнтиљо, рoђeнa 1911, супругa Jaкoбa Бaрухa, дoмaћицa, убијена је од 

устaша у лoгoру 1941. 
61

 Joзeф Барух, син Јакоба и Сиде рођ. Монтиљо, рођен 1927, ученик, убијен је од усташа 1941. 

у логору. 
62

 Брaцo Барух, син Јакоба и Сиде рођ. Монтиљо, рођен 1929, ученик, убијен је од усташа 1941. 

у логору. 
63

 Мориц Барух је у Бaњалуци поднио пријавe за надокнаду ратне штете (1945), захтјеве за упис 

у обновљене матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих и захтјев за покретање оставинске 

расправе (1945–47). 
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заробљеништва... Леон Леви
64

, кројач, убијен је у Госпићу. Четрнаест његових 

најближих сродника побијено је по разним логорима а и сестра му Матилда
65

 

стрељана је у Градишци као сарадница НОВ-е. Јеврејка Рознер
66

, која је успјела да 

побјегне из логора па ухваћена, у највећим мукама је умрла. Др Феликс Фишер 

стрељан је у Бањалуци као активиста НОВ-е и то пред својом кућом. Др Јако 

Конфорти
67

 умро је од туберколозе коју је стекао у логору. Старица Луна Барух 

рођена Романо
68

 са најмлађим сином Исидором
69

 убијена је у логору. Син јој Нисим пао 

је херојски као борац XIII пролетерске приликом напада на Травник. 

Ово све је један мали извадак из низа злочина извршених над Јеврејима 

Бањалуке. Списак од 240 лица казује нам имена њихова и осталих жртава. 

                                                 
64

 Лeoн Лeви, син лимара Moшe, рoђeн 1913. у Бaњaлуци, зaвршиo je 1926. Прву мушку 

нaрoдну oснoвну шкoлу у Бaњaлуци. Шкoлскe 1927/28. пoхaђao je II тргoвaчкo гoдиштe 

Вeчeрњe шeгртскe шкoлe у Бaњaлуци. Зaнaт je изучaвao кoд мajстoрa Кoстe Maрчeтићa, код 

којег је након тога радио као крojaч  (19.4.1935 – 10.1.1938). Леона су, према једном извору, 

убиле усташе 24. јуна 1941. у логору Јасеновац, а према другом је убијен у истом логору 1942. 
65

 Maтилдa – Tилдa Лeви, кћи лимaрa Moшe, рoђeнa 1911. у Бaњaлуци, сестра помоћница, 

1922–24. године пoхaђaлa je Држaвну вишу дjeвojaчку шкoлу у Бaњaлуци. У приjaви коју је 14. 

сeптeмбрa 1945. у Бањалуци поднио њен брат Joзeф, стojи дa су Tилду стриjeљaле устaше 14. 

нoвeмбрa 1941. у лoгoру Грaдишкa. 
66

 Рeгина Рoзнeр, рођена 1879. у Долној Ватри, удата за Исака Рознера, са којим је стекла сина 

Карла, домаћица из Бањалуке, заједно са aпoтeкaркoм Eдитoм Нojбaх побјегла је из лoгoрa 

Jaблaнaц у којем су интeрнирaнe jeврejскe дjeвojкe. Из Старе Градишке пребациле су се у 

Бoсaнску Грaдишку, гдje су прeнoћилe. Нaрeднoг дaнa, 31. aвгустa 1942. у 10 чaсoвa, сa зaрoм и 

прoпусницoм на име Мине Хабишић, Рeгинa је oтпутoвaлa у Бaњaлуку, a Eдитa je ухaпшeнa и 

спрoвeдeнa у Жупскo рeдaрствo у Бaњaлуци. Рeгинa је прoнaђeнa у Бaњaлуци 2. сeптeмбрa 

1942. Eдиту Нojбaх убилe су устaшe у лoгoру Стaрa Грaдишкa 6. aвгустa 1942. Карло Рознер 

био је заточеник логора Јасеновац. 
67

 Др Јаков – Јако – Јакоб Конфорти, син Арона, рођен 1896. у Мостару, љекар специјалиста за 

зубне болести, студије медицине завршио је 1926. у Бечу. Био је ожењен Мартом Конфорти. 

Крајем 30-их година 20. вијека био је члан Испитне комисије за манипулативно-санитетске 

техничке и помоћне стручне чиновнике (за дентисте) на територији Врбаске бановине. Био је 

активан у раду Љекарске коморе Врбаске бановине. Почетком Другог свјетског рата радио је у 

бањалучкој Подружници за осигурање радника (ПОР) као хонорарни службеник. По успоста-

вљању усташке власти у Бањалуци ухапшен је и одведен у логор Јасеновац. Из логора је 

пуштен 25. фебруара 1942. и упућен на рад у Завод за сузбијање ендемијског сифилиса у 

Бањалуци. До поновног хапшења, 27/28. јула 1942, имао је стално боравиште у Улици фра Грге 

Мартића бр. 1 у Бањалуци. Убијен је 31. августа 1942. у логору Јасеновац. 
68

 Лунa Бaрух дjeв. Рoмaнo, рoђeнa 1885. у Сaрajeву, удата за Дуду Бaрухa, сa кojим je стeклa 

синoвe Jaкoбa, Ису, Сaмуeлa, Нисимa и Зумбулa, 1913. и 1920. имaлa je приjaвљeну занатску 

рaдњу у Бaњaлуци. Нaкoн зaтвaрaња радње зaпoслилa сe у Фaбрици дувaнa (1921). Пeнзи-

oнисaнa je 31. jулa 1937. Дo 28. jулa 1942. имaлa je стaлнo бoрaвиштe у улици Гaзaнфeриja бб. 

Нaкoн прoтjeривaњa Лунe и њeнoг синa Исe, њихов стaн је стaвљeн нa рaспoлaгaњe Грaдскoм 

пoглaвaрству. 
69

 Изрaeл Барух зв. Изaк и Исo, син пoк. Дудe и Лунe рoђ. Рoмaнo, рођен 1923. у Бaњaлуци, од 

шкoлскe 1934/35. гoдинe пoхaђao je Држaвну грaђaнску шкoлу тргoвaчкoг смjeрa у Бaњaлуци. 

Први и други рaзрeд Стручнe прoдужнe шкoлe у Бaњaлуци пoхaђao je 1937–39. Фoтoгрaфски 

зaнaт изучaвao je кoд брaтa Jaкoбa у Улици крaљa Aлфoнсa 3 у Бaњaлуци. Дo 28. jулa 1942. 

стaлнo бoрaвиштe билo му je у Бaњaлуци у улици Гaзaнфeриja бб. 
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12. Као зачетника злочина и над нашим Јеврејима и као главну покретну снагу 

тих злочина сматрати НСДАП
70

 са Адолфом Хитлером на челу, као и све сателите 

који су његове политичке замисли увели у свој програм, у нашем случају (Бањалуке) 

организацију усташа са др Антом Павелићем на челу. За сам град Бањалуку као 

духовни покретач тих злочина могао би се именовати др Виктор Гутић
71

. Поред њега 

главни злочинци – извршиоци били су: Тајна државна полиција (Гестапо), служба 

безбједности (СД), као цјелокупни њемачки војни апарат од стране окупатора; од 

стране домаћих издајица усташко редарство које је извело сва хапшења и тјерања у 

логор Јевреја у Бањалуци. За смрт многих Јевреја крив је пристав усташког 

редарства Ситек
72

 (примјер: Букус и Тина Пољокан (види предмете овог 

повјереништва број 150, 152 и 153). Агент Славко Томић
73

 истицао се такође својом 

ревношћу у прогону Јевреја, у чему му је помагало његово знање шпањолског језика 

(види предмете 152 овог Повјереништва). Исљедник Хајдаревић
74

 и агент Фераро
75

 

били су они који нису презали ни од најнечовјечнијег поступка према ухапшенима (види 

предмет овог Повјереништва 153). У убиству Хане и Симхе Леви приликом повлачења 

усташа и Нијемаца на градишком друму учествовали су директно – били су убице: 

Анте Буразин
76

 и Недељко Артуковић
77

 и неки Беговић
78

 из Шипова. Ближи подаци о 

                                                 
70

 Нaциoнaлсoциjaлистичкa њeмaчкa рaдничкa стрaнкa (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-

partei), пoлитичкa стрaнкa у Њeмaчкoj 1919–45. 
71

 Види: Verica M. Stošić, Izvanredni narodni sud Banjaluka (1941–1942);1941/1941 (Analitički 

inventar), Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. II, бр. 2, 478–479. 
72

 Иван Ситек, редарствени пристав и надстојник Комунистичког одсјека у Жупској редар-

ственој области за град Бањалуку и Велику жупу Сана и Лука (ЖРО), обавијестио је запо-

вједника затвора "Црна кућа" да су притвореници преузети од њемачких органа упућени 7. 

августа 1942. у логор Јасеновац. У групи је било 13 Јевреја: Рена, Јакоб и Шандор Ерлих, 

Бланка, Давид и Рена Кабиљо, Луна и Сабатај Леви, Рифка и Јосип Папо, Јаков Маламед и 

Илона и Оскар Штерн. По наређењу др Оскара Турине био је одређен да 13. августа 1942, 

заједно са усташким поручником Јосом Матијевићем и Бранком Цивидинијем и из логора дове-

деним Јеврејем Саломоном – Мони Пољоканом, пронађе злато, сребро и новац у кући и врту 

Саломона Пољокана у Бањалуци. Сљедећег дана Иван Ситек је у име управника ЖРО доставио 

извјештај др Оскару Турини о извршеном задатку. 
73

 Извидник бањалучког Редарственог равнатељства након успостављања НДХ. Средином 

децембра 1941. био је удаљен из службе, уз забрану напуштања Бањалуке. Августа 1942. 

премјештен је за агента Усташке надзорне службе (УНС) у Сарајеву. 
74

 Јосип Хајдаревић био је надстојник Политичког одсјека Жупске редарствене области у 

Бањалуци, чији је задатак био борба против КПЈ и НОП-а. Вршио је хапшења и водио истраж-

не поступке. У љето 1942. обављао је дужност надстојника Политичког одјела у логору Стара 

Градишка. 
75

 Анто Фераро је био агент УНС-е Бањалуци и Мостару. УНС-а је основана јуна 1941, са 

задатком да прати и контролише рад усташких органа и установа, као и да сузбија активности 

штетне по НДХ и тековине нове власти. Узор за оснивање УНС-е била је RSHA (Reichsführer – 

SS), коју је 27. септембра 1939. основао Хајнрих Химлер. 
76

 Анте Буразин је био извидник (детектив) загребачке Редарствене области до 7. фебруара 

1944, када је премјештен у Жупску редарствену област у Бањалуци. На дужност је ступио већ 

сљедећег дана.  
77

 Недељко Артуковић, син Михајла и Јозе дјев. Павлак, рођен 1910. у Сплиту, послове 

полицијског дактилоскописте обављао је у вријеме Краљевине Југославије, а наставио након 

оснивања НДХ у Жупској редарственој области у Загребу. Из Загреба 1944. прелази на рад у 

http://hr.wikipedia.org/wiki/Weimarska_Republika
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овима нису познати. Њемачки војници стријељали су др Феликса Фишера
79

, Папића 

Јакоба
80

 и др Штерн Гертруду
81

. Четници су убили Албахари Јакоба
82

, жену му и сина 

Миту и др Маргиту Херцл
83

. Звонко Сукић
84

 и Марко Мостарчић
85

 били су главни 

организатори ликвидирања Јевреја у Градишци. 

                                                                                                                                          
бањалучку Жупску редарствену област, гдје је обављао дужност шефа агената. Ухапшен је од 

ОЗН-е 10. јула 1945. Окружни суд у Бањалуци осудио га је 17. децембра 1945. на казну принуд-

ног рада у трајању од двије године. Уложене жалбе на пресуду су одбијене. Казну је издржавао 

у КПД Зеница.   
78

 Сафет Беговић је марта 1941. био управитељски приправник у Полицијског управи у Бања-

луци. 
79

 Др Феликс Фишер, син Берхарда и Паулине рођ. Полак, рођен 15. јануара 1910. у Београду, 

Медицински факултет у Загребу завршио је 1936. По завршетку студија радио је у Државној 

болници у Бањалуци. Био је љекар специјалиста за дјечије болести. Са супругом др Флором зв. 

Лола био је 1940. на специјализацији у Београду. По налогу управника Завода за сузбијање 

ендемијског сифилиса у Бањалуци др Станка Сиелског, обављао је 1942. љекарску службу у 

избјегличком логору на Пилани. Убијен је 1. јануара 1944. током првог партизанског напада на 

Бањалуку.  
80

 Пaпo – Папић Jaкoб, унук Софије Папо, столар, рођен 1. јуна 1924, у Бањалуци, зaвршиo je 

1937. Tрeћу мjeшoвиту нaрoдну oснoвну шкoлу у Бaњaлуци. Прикључиo сe илeгaлнoм пoкрeту 

нaкoн кaпитулaциje Jугoслaвиje 1941. Дo 28. jулa 1942. имao je стaлнo бoрaвиштe у Улици крa-

љa Пeтрa Свaчићa 20. 
81

 Др Гeртрудa Штерн, кћи др Aрминa и Пaулe рoђ. Рoт, рођена 1912. у Бaњалуци, мaтурирaлa 

je 1931. нa Рeaлнoj гимнaзиjи у Бaњaлуци. Пo oснивању НДХ дoшлa је из Београда у Бaњaлуку 

и рaдилa бeсплaтнo у Држaвнoj бoлници. Рaдилa je кao љeкaр и у бањалучком Хигиjeнскoм 

зaвoду. Jaнуaрa 1942. oтишлa je у пaртизaнe. Током офанзиве на Козари заробили су је Нијемци 

и, заједно са Пиљом Станишљевићем, Миром Цикотом, Атифом Топићем и др Исханом Зука-

новићем, спровели у затвор "Црна кућа". Исљеђивaњe др Гeртрудe Штeрн вршиo je Јосип 

Хajдaрeвић, након чега је предата Државном тужилаштву Покретног пријеког суда у Бањалуци. 

Покретни пријеки суд у Бањалуци осудио ју је на казну смтри стријељањем. Казна је извршена 

27. aвгустa 1942. у 8 сaти поред гробља православне цркве у Ребровцу. 
82

 Дaвид Aлбaхaри и њeгoв брaт Jaкoб oтвoрили су 1919. у Бaњaлуци тргoвину мjeшoвитoм рo-

бoм и зeмaљским прoизвoдимa "Брaћa Aлбaхaри". Jaкoб je сaмoстaлнo вoдиo oву тргoвину од 

1935. 
83

 Маргита Херцл, рођена 22. фебруара 1900. у Суботици, љекар специјалиста за дјечије 

болести, завршила је Медицински факултет у Бечу. Говорила је мађарски и њемачки, а служила 

се и француским језиком. Након специјализације радила је као шеф Дјечије поликлинике у 

Суботици, одакле је 31. маја 1930. премјештена за шефа Дјечије поликлинике Хигијенског за-

вода у Бањалуци. Ту функцију обављала је до 15. фебруара 1941, када је именована за вршиоца 

дужности шефа Одјељења за заштиту мајке и дјетета Хигијенског завода у Бањалуци. Отворила 

је марта 1938. приватну ординацију у Господској улици 20, а преселила је почетком фебруара 

1939. на Булевар краља Петра 17, преко пута Народног позоришта Врбаске бановине. Активно 

је учествовала у раду Љекарске коморе Врбаске бановине, бројних бањалучких друштава (Жен-

ски покрет, Секција подмлатка Врбаског бановинског одбора Друштва Црвени крст) и у рад-

ничком покрету Бањалуке. Отишла је у партизане децембра 1941. Свој одлазак из Бањалуке 

правдала је наводним одласком на допуст у Загреб. Из државне службе отпуштена је 14. јануа-

ра 1942. Жупска редарствена област у Бањалуци расписала је за њом потјерницу 14. фебруара 

1942. Управник ЖРО др Иво Громс упутио је 20. јула 1942. Бањалучком Заштитном редарству 

попис грађана Бањалуке који су се одметнули у шуму. На попису је евидентирана и др Маргита 

Херцл. Погинула је јануара 1942. у нападу четника на партизанску болницу на Чемерници. 
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Поред тих сигурно је да постоји врло мало усташких органа који су се 

налазили као дужносници по разним логорима а да се нису директно или индиректно 

огријешили о Јевреје. 

13. Главни дио јеврејске имовине у Бањалуци приграбила је организација 

усташа. Нешто је окупатор узео себи. Један дио опљачкан је од разних органа 

окупатора и његових помагача из личног користољубља. Као главни кривац за пљачку 

јеврејске имовине може се дакле означити бивши државни апарат НДХ. 

 

Подаци за израду овага елабората узети су из записника о саслушању 

преживјелих Јевреја као и других свједока. Никакви документи нису могли доћи у руке 

овога Повјереништва, јер је непријатељ све уништио приликом повлачења. 

Према упутству у распису Државне комисије уколико овај елаборат буде 

могао да се допуни са још нечим битним, односни материјал и подаци биће 

достављени накнадно. 

 

Смрт фашизму – Слобода народу ! 

 

Бањалука, 15.11.1945. 

 

Референт, 

(потпис нечитак) 

 

Печат: Градско Повјереништво Земаљске комисије Босне и Херцеговине за утврђење 

ратних злочина окупатора и њихових помагача.  

 

Verica Stosic 

 

Study on Crimes Committed against the Jews in Banja Luka 1941 - 1945 

 

Summary 

 

Military, political and administrative structures of the Axis powers states, with mass 

killing of civilians in the World War II committed serious forms of war crimes. Allied coun-

                                                                                                                                          
84

 Звонко Сукић, усташки логорник у Босанској Градишци, преузео је власт у Босанској 

Градишци од бившег среског начелника у присуству њемачког команданта и жупника Брани-

мира Жупанчића. Био је нећак Маркана Мостарчића. 
85

 Маркан Мостарчић, син Марка и Манде дјев. Поповић, рођен 1900. у Босанској Градишци, 

општински биљежник, прије Другог свјетског рата био је политички повезан са др Виктором 

Гутићем. Обављао је функцију котарског предстојника Босанске Градишке. Послије ослобође-

ња је ухапшен и, заједно са осталим босанскоградишким ратним злочинцима (ветеринар Мар-

тин Судар, жупник Бранимир Жупанчић, судија др Иван Одић, грађевински радник Павле Јаке-

лић, општински биљежник Јосип Ћорковић, корпар Маријан Ћорковић, земљораднци Мато 

Мариновић зв. Бибер, Фрањо Милетић, Ловро Лулић и Иво Вонић, трг. помоћник Саид Мерда-

новић, трговац Весељко Лончаревић и сестре Маркана Мостарчића, судска чиновница у пен-

зији Ана Мостарчић и домаћица Јулија удата Бенц), суђен пред Окружним судом у Бањалуци. 

Осуђен је на казну смрти вјешањем. Казна је извршена у Бањалуци, у Борику, 25. јуна 1947.   
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tries for three years negotiated and reconciled common views on war crimes. At the Third 

Moscow Conference agreement was made on that issue which was made official with the 

signing of the Declaration on October 30, 1943. The declaration was confirmed at confer-

ences in Tehran (1943), Yalta (1945) and Potsdam (1945). 

In London on October 12, 1943 was established the Commission of United Nations 

for War Crimes, which from the allied countries and the antifascist movements sought to 

establish commissions for war crimes. 

Presidency of the Anti-Fascist Council of the People’s Liberation of Yugoslavia 

(AVNOJ) issued on November 30, 1943 the decision on the establishment of the state com-

mission for the identification of the crimes committed by occupiers and their accomplices, 

and the National Anti-Fascist Council of the People’s Liberation of Bosnia and Herzegovina 

(ZAVNOBiH) in the summer of 1944 issues the decision on the establishment of the national 

commission for the investigation of crimes committed by occupiers and their accomplices. 

The task of these two committees was to establish responsibility and to find and bring all 

those responsible for the crimes occupiers and their accomplices committed in Yugoslavia. 

Collection of data on war crimes were carried out by district, county, city and administrative 

commissions, established in people's liberation committees as bodies of the National Com-

mission. After the liberation, commissions chartered within city, county and district people's 

committees took responsibilities of these commissions.  

In Banja Luka operated three commissions for crime investigation: city, county and 

district. Available are archival records of the County Commission for Crime Investigation 

and their accomplices in Banja Luka, which collected data on crimes and criminals from 11 

county and two city commissions while at the same supervised their work. County and city 

commissions were collecting data and evidence on the execution, type, time, place and man-

ner of crime, as well as accountability of perpetrators and their associates. 

The County Commission has submitted to the State Commission collected data on 

the Jews in Banja Luka, divided into 13 smaller units, which contained information about 

registers and property of Jewish communities of Banja Luka, number of Jews in Banja Luka 

before and after the occupation, settlement of Jews in Banja Luka during the occupation, the 

Jews who were returned from camps or exile to Banja Luka and those who did not return, 

health and economic status of the returning Jews, measures taken against the Jews during the 

occupation, treatment of Jews in concentration and internment camps, especially serious 

crimes committed against the Jews, main organizers and perpetrators of crime against Jews 

and Jewish property during the occupation. 

Publication of Study in its original form will make it easily accessible to a wider au-

dience who are investigating the Holocaust and the recent past of Banja Luka.  
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ARHIV GRADA BANJALUKE PREDLAŽE 

OSNIVANJE DRŽAVNOG ARHIVA BOSANSKE 

KRAJINE U FEBRUARU 1956. GODINE 
 

 

Apstrakt: Prepis dokumenata iz predmeta djel. br. 4740/56 opšte građe fonda 

"Narodni odbor opštine Banjaluka", primljen je 15. februara 1956. U osnovnom dokumentu, 

dopisu sekretaru Narodnog odbora opštine od 13. februara 1956. godine, Arhiv grada Ban-

jaluke predlaže osnivanje Državnog arhiva Bosanske Krajine, čija bi se nadležnost protezala 

na srezove Banjaluka i Prijedor. U prilogu se nalazi nepotpsan prijedlog Rješenja o osniv-

anju Državnog arhiva Bosanske Krajine. 

 

Ključne riječi: Arhiv grada Banjaluke, Arhiv Bosanske Krajine, Narodni obor 

opštine Banjaluka, Marko Savinović, Arhiv Republike Srpske. 

 

 

Pred vama je prepis dokumenata iz predmeta koji se nalazi u opštoj građi fonda 

"Narodni odbor opštine Banjaluka" (NOOBL) iz godine 1956, djelovodni broj 4740/56, 

primljen na protokolu NOOBL 15. februara 1956. godine. Prvi dokument, dopis Arhiva gra-

da Banjaluke NOO-u, u kome se predlaže osnivanje Arhiva Bosanske Krajine, pisan je 

pisaćom mašinom, gustim proredom, na dva lista, odnosno dvije stranice A4 formata. U 

ovom dopisu upravnik Arhiva grada Banjaluke Marko Savinović upućuje prijedlog "na ruke" 

sekretaru NOOBL. Drugi dokument je priloženi prijedlog Rješenja o osnivanju Državnog 

arhiva Bosanske Krajine sa sjedištem u Banjaluci, pisan pisaćom mašinom, širokim prore-

dom, na jednoj stranici A4 formata, nepotpisan. Ovaj predmet je pronađen 28. januara 2013. 

godine prilikom arhivističke obrade i sređivanja fonda NOOBL. 

Radi boljeg razumijevanja konteksta i svrhe dokumenata, napravićemo sažet is-

torijski okvir. Arhiv grada Banjaluke (AGBL) osnovan je Rješenjem Narodnog obora grada 

Banjaluke od 20. aprila 1953. godine. Sjedište AGBL nalazilo se u suterenu zgrade današnje 

Gradske uprave. Kao što se vidi iz priloženog, AGBL je 13. februara 1956. predložio osniv-

anje Državnog arhiva Bosanske Krajine, čiji bi osnivači bili narodni odbori srezova Banjalu-

ka i Prijedor, a čija bi se nadležnost protezala na područje ta dva sreza. Tri mjeseca kasnije, 

Odobrenjem Izvršnog vijeća NRBiH od 30. maja 1956, realizovan je dio prijedloga AGBL i 

osnovan je Sreski arhiv Banjaluka, koji je obuhvatao ta dva sreza. Nakon ukidanja sreza Pri-

jedor, olukama skupština srezova Bihać i Banjaluka sredinom 1963. godine, Sreski arhiv je 

prerastao u Arhiv Bosanske Krajine, a njegova nadležnost se proširila na teritorije 23 kraj-

iške opštine. Tek 1973. godine realizovan je i drugi dio prijedloga, pa je Arhiv preseljen u 

nove prostorije, u "Carsku kuću", u kojoj se danas nalazi Arhiv Republike Srpske. 
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Arhiv Republike Srpske, fond "Narodni odbor opštine Banjaluka", 

1956. godina, opšta građa, djel. br. 4740/56. 

 

Dokument broj 1: 

 

[Pečat, lijevo u zaglavlju:] 

Narodna Republika Bosna i Hercegovina 

ARHIV GRADA BANJE LUKE 

broj: [rukom] 19 

dne [rukom] 13 – II – 1956 

[Rukom, desno u zaglavlju:] 

Narodnom odboru opštine B. Luka 

– na ruke Sekretara NOOe – 

Banja Luka 

 

[Glavni tekst, pisan pisaćom mašinom:] 

 

Arhiv grada Banje Luke osnovan je 20 aprila 1953 godine odlukom NOG-a Banje 

Luke broj 4735/53. 

Iako je bio budžetska ustanova NOG-a Banje Luke, djelokrug rada ovog Arhiva nije 

bio ograničen samo na gradsko područje. U vrijeme kad je osnovan tada su u NRBiH post-

ojala još samo dva arhiva i to Državni arhiv NRBiH i Gradski arhiv u Sarajevu. 

Preuzevši arhivski materijal bivše Vrbaske banovine, Ustaškog stožera i Vеlike župe 

Sana i Luka, te arhivalije Okružnog i Oblasnog narodnog odbora Banje Luke – Arhiv grada 

Banje Luke po materijalu koji je preuzeo poprimio je značaj arhiva Bosanske Krajine, sa 

čijeg je područja i sakupljen arhivski materijal.
1
 

Poseban položaj Bosanske Krajine za vrijeme Austro-Ugarske okupacije (a iz tog 

vremena sačuvano je dosta arhivskog materijala u Arhivu grada Banje Luke)
2
 zatim rad 

Vrbaske županijske oblasti i razgranato administrativno-upravno djelvanje Vrbaske ba-

novine ostavilo je za sobom obilje arhivskog materijala koji traži stručnu obradu i neo-

phodnu zaštitu. Za proteklo vrijeme od 1878 godine pa sve do danas naći će se mnogo po-

dataka o radu i razvoju Bosanske Krajine u arhivskim fondоvima Gradskog arhiva u Banjoj 

Luci. 

Kako je do danas u NRBiH osnovano sedam gradskih arhiva koji će po svoj prilici 

prerasti u sreske arhive, koji bi svojim djelokrugom rada obuhvatili čitavo područje NRBiH, 

smatramo da je predlog Sekretarijata za zakonodavstvo i izgradnju Izvršnog vijeća NRBiH 

došao u pravi čas i da bi ga što prije trebalo provesti u život. 

Ako bi se formirao Državni arhiv sreza Banje Luke sa djelokrugom na području sre-

zova Banja Luka i Prijedor, u tom bi slučaju i sa pravne strane Arhiv u Banjoj Luci postao 

pred zakonodavcem i osnivačem obavezan da vodi nadzor i zaštitu nad svim arhivalijama na 

području bivših srezova: Banja Luka, Kotor-Varoš, Bos. Gradiška, Prijedor, Bos. Novi, Bos. 

Dubica i Sanski Most. [dopisano: "i Ključ"] 

Dužnost ovog Državnog arhiva bila bi da preuzima i smjesti sve arhive nadleštava, 

ustanova, preduzeća i društvenih i sportskih organizacija, čije poslove po njihovom 

prestanku ne preuzima nijedno drugo nadležtvo, preduzeće, ustanova ili organizacija. 

Osoblje Državnog arhiva u Banjoj Luci vodilo bi brigu o pravilnom arhivskom 

poslovanju na cijelom području svog djelokruga, te putem stručne arhivističke pomoći, kroz 

                                                 
1
 Arhiv grada Banjaluke preuzeo je daleko veći broj starijih fondova i dokumentacije od gore 

navedenog. 
2
 Misli se, prije svega, na fondove "Kreisbehörde Banjaluka" i "Hidrotehnički odjeljak Banjaluka". 



VLADAN VUKLIŠ, Arhiv grada Banjaluke predlaže osnivanje Državnog arhiva Bosanske...  

 491 

uputstva i povremeni obilazak vodilo nadzor o arhivskom poslovanju t. z. registratura raznih 

ustanova, nadleštava i preduzeća, jer se u tim tekućim arhivima i stvara arhivski fond. Od 

pravilnog arhivskog poslovanja u registraturi u mnogome ovisi kakav će biti dotični fond 

kad tokom vremena dođe u Državni arhiv. 

Obzirom na područje svog rada koji se gotovo poklapa sa područjem Bosanske 

Krajine, zatim s obzirom na postojeći arhivski materijal Vrbaske banovine, te Okružnog i 

Oblasnog narodnog odbora Banja Luka smatramo da bi bilo sasvim umjesno i pravilno da 

novoformirani arhiv dobije naziv: "Državni arhiv Bosanske Krajine". 

Osnivač ove ustanove bio bi NOS Banja Luka uz saglasnost NOS Prijedor, jer se 

djelokrug arhiva proteže na područje oba sreza. 

Budžet Državnog arhiva Bosanske Krajine trebalo bi da bude proporcionalno podi-

jeljen na teret budžeta oba sreza, jer bi se sa čitavog ovog područja prikupljao arhivski ma-

terijal. 

Budžet Državnog arhiva Bosanske Kranije znatno bi se razlikovao od dosadašnjeg 

budžeta Arhiva grada Banje Luke, jer bi trebalo predvidjeti povećanje na stavki ličnih ra-

shoda za plate bar za 2-3 stručna lica (arhivska pomoćnika). 

Također bi na materijalnim rashodima trebalo izvršiti znatno povećanje (za izradu 

najnužnijeg arhivskog inventara kao i za transportne troškove). 

Na stavci funkcionalnih rashoda (otkup dokumenata) trebalo bi predvidjeti bar 

500.000 dinara da bi se sa tim novcem otkupio arhivski materijal na području Bosanske 

Krajine, koji će zasigurno zauvijek propasti ako u zadnji čas otkupom ili poklonom ne spasi 

za nauku ili buduća pokoljenja. To se naročito tiče materijala iz NOB-e kao i ostavštine 

ličnih arhiva pojedinih istaknutih ljudi Bosanske Krajine. 

Inspekciono istraživački rad osoblja Državnog arhiva B. Krajine bio bi znatno po-

većan, što bi također uslovilo povećanje budžetske stavke za putne i selidbene troškove. 

Prostorije u kojima je sada smještan Arhiv grada Banje Luke (7 soba u suterenu 

zgrade NOS-a Banje Luke) mogu da odgovore samo kao magacinske prostorije novoosno-

vanog Arhiva, dok bi se za upravno-kancelarijske prostorije Državnog arhiva Bosanske 

Krajine trebalo predvidjeti bar dvije sobe u zgradi NOS-a Banje Luke. 

Najbolje bi rješenje bilo da se Arhivu dodijeli posebna zgrada i potrebna investicio-

na sredstva za njenu adaptaciju u arhivske svrhe. 

Za sadašnje potrebe najbolje bi bilo da se Državnom arhivu Bosanske Krajine dodi-

jeli bivša zgrada Narodne banke u ulici Marije Bursać (gdje je sada smješteno dječje ob-

danište). To je dovoljno čvrsta, prostrana i izolovana zgrada. Odvojena je slobodnim pro-

storom od drugih zgrada, te i ste strane odgovara za arhivsku zgradu i sa naučne i sa prak-

tično-tehničke strane. 

Dok se ne dobije navedena ili koja druga zgrada za Državni arhiv Bosanske Krajine, 

biće potrebno dodijeliti bar dvije do tri nove prostorije u suterenu zgrade NOS-a Banja Lu-

ka, da bi se omogućio prijem arhivskog materijala koji je sakupljen prilikom reorganizacije 

srezova i opština i uvođenja novog komunalnog sistema. 

Dosadašnje osoblje Arhiva grada Banje Luke moglo bi da preuzme poslove novoos-

novanog Državnog arhiva Bosanske Krajine, uz odgovarajuće povećanje stručnog osoblja. 

 
Smrt fašizmu – Sloboda narodu! 

 

Banja Luka, 13–II–1956 Upravnik 
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Arhiva grada Banje Luke 

[svojeručni potpis] 

/ Marko Savinović / 

[Rukom ispod dopisano:] 

 

Arhiv grada B. Luke telefonom je 31 – III – upoznat da se po gornjem traženju neće 

moći postupiti prije donošenja akta o osnivanju Arhiva Bosanske Krajine, sa čime se i Arhiv 

grada saglasio, stoga ovo AA. 

 

31 – III – Sekretar 

[paraf] 

 

Dokument broj 2: 

 

Na osnovu čl. 26 tač. 10 Statuta NOS Banja Luka, a na prijedlog Savjeta za prosvjetu i 

kulturu NOS Banja Luka uz saglasnost NOS Prijedor i odobrenja Izvršnog vijeća NRBiH br . 

. . . . . . . . .  od . . . . . . . . godine, u smislu čl. 2 Opšteg zakona o državnim arhivima, Narodni 

odbor sreza Banja Luka na zajedničkoj sjednici oba vijeća održanim . . . . . . . . . 1956 godine 

donio je 

 

RJEŠENJE 

o osnivanju Državnog arhiva Bosanske Krajine 

sa sjedištem u Banjoj Luci 

 

1. Osniva se Državni arhiv Bosanske Krajine sa sjedištem u Banjoj Luci 

2. Državni arhiv Bosanske Krajine obuhvata područje srezova Banja Luka i 

Prijedor. 

3. Državni arhiv Bosanske Krajine budžetska je ustanova narodnih odbora sreza 

Banje Luke i Prijedora, sa svojim posebnim predračunom prihoda i rashoda u 

sastavu budžeta NOS-a Banja Luka i Prijedor. 

4. Na čelu Državnog arhiva Bosanske Krajine nalazi se upravnik koga postavlja 

Narodni odbor sreza na zajedničkoj sjednici oba vijeća. 

5. Zadatak je Državnog arhiva Bosanske Krajine da vodi nadzor i zaštitu nad svim 

arhivalijama na teritoriju srezova Banja Luka i Prijedor. Bez odobrenja 

Državnog arhiva Bosanske Krajine ne smije se uništiti nikakav arhivski 

materijal. Dužnost je Državnog arhiva Bosan. Krajine da preuzima i smjesti sve 

arhive nadleštava, ustanova, preduzeća, društveni i sportskih organizacija čije 

poslove po njihovom prestanku ne preuzima nijedno drugo nadleštvo, ustanova, 

preduzeće ili društvena i sportska organizacija. 

6. Ovo rješenje izvršiće Savjet za prosvjetu i kulturu NOS-a Banja Luka. 

7. Ovo rješenje stupa na snagu . . . . . . . . . . . . . . . . . 1956. godine. 

 

Pretsjednik NOS 



 

 

УДК 930.253(094.57) 
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МИРЈАНА ИВАНИЋ                                                                                         UDK 930.253 

Архив Републике Српске                                                                 COBISS.BH-ID 3609880 

Бањалука 

 

 

СРЕСКИ НАРОДНИ ОДБОР 

БОСАНСКИ НОВИ (1945–1955); 1945/1955 
(историјат и организација ствараоца фонда 

и основни подаци о архивској грађи) 
 

 

Апстракт: У раду су дати основни подаци о архивском фонду Срески 

народни одбор Босански Нови, о историјату ствараоца, промјенама у његовој 

организацији и о архивској грађи фонда. 

 

Кључне ријечи: Срески народни одбор Босански Нови, административно-

територијална јединица, унутрашња организација, закон, архивски фонд, архивска 

грађа. 

 

 

Историјат и организација ствараоца фонда 
 

Срески народни одбори у БиХ почели су са радом усвајањем Закона о 

територијалној подјели федералне БиХ на округе, срезове и подручја мјесних 

народних одбора.
1
  

Овим Законом подручје федералне БиХ дијели се на седам округа (Бањалучки, 

Бихаћки, Добојски, Херцеговачки, Сарајевски, Травнички, Тузлански), а окрузи се 

дијеле на срезове. Бањалучки округ се састоји од 13 срезова, међу којима је и 

Босансконовски срез са сједиштем у Босанском Новом. 

У члану 4 Закона о устројству народних одбора у федералној БиХ
2
 наводи се 

да срески народни одбор врши власт у срезу, а састоји се од 40–60 чланова. Срески 

народни одбор врши  функцију на својој скупштини. Извршни одбор среског народног 

одбора има девет чланова. Сваки извршни одбор среског народног одбора има 

предсједника, једног или два потпредсједника и секретара. 

Срески народни одбор Босански Нови наставио је рад и активности Среског 

народноослободилачког одбора Босански Нови. У акту СНО-а Бос. Нови од 6.5.1945. 

год., а који говори о раду сточне пијаце у Босанском Новом, наводи се да је ослобођен 

град Босански Нови.
3
 

Уредбом о одређивању подручја народних одбора и установљењу сједишта 

мјесних народних одбора
4
 утврђена је граница Босансконовског  среза  у  оквиру  

Бањалучког  округа  и  сједишта  и  подручја 15 мјесних народних одбора у 

                                                 
1
 Службени лист федералне БиХ, број 11, од 18. августа 1945. 

2
 Исто 

3
 АРСБЛ, СНОБН (410), 1, 358/45 

4
 Службени лист федералне БиХ, број 13, од 29. августа 1945.  



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. V, број 5, 2013 

496 

Босансконовском срезу, а то су: Агићи, Босански Нови, Чађавица Друга, Деветаци, 

Добрљин, Грабашница, Календери, Босанска Костајница, Мала Рујишка – Новска, 

Масловаре, Матавази, Радомировац, Равнице, Сводна, Велика Жуљевица.  

У јануару 1947. год. донесен је Закон о административно-територијалној 

подјели НР БиХ на округе.
5 

Територија НР БиХ дијели се на четири округа 

(Бањалучки, Мостарски, Сарајевски, Тузлански). Срез босансконовски остао је у 

саставу Округа бањалучког.  

Законом о административно-територијалној подјели НР БиХ
6
 утврђено је да на 

територији НР БиХ постоје сљедеће административно-територијалне јединице: 

срезови, градови, градски реони, градска насеља и подручја мјесних народних одбора. 

Срез обухвата више подручја мјесних народних одбора која су повезана у једну 

природну и економску цјелину и која имају заједничке економске, културне и 

административне интересе. Сједиште среског народног одбора је у мјесту које је 

животни центар среза. 

Срез босансконовски обухвата подручја 17 мјесних народних одбора, а наводе 

се и  села, засеоци и мањи градови у саставу подручја МНО-а: 1. Доњи Агићи (Доњи 

Агићи, Горњи Агићи, Хозићи) 2. Босански Нови (Босански Нови), 3. Благај Ријека 

(Благај Ријека, Деветаци, Петковац, Љешљани, Раковац), 4. Рудице (Рудице, Чађавица 

I, Чађавица II, Чађавица III, Горњи Ракани, Доњи Ракани), 5. Босанска Костајница 

(Босанска Костајница, Мркадол, Тавија), 6. Добрљин (Добрљин, Доње Водичево, 

Горње Водичево, Куљани), 7. Матавази (Матавази), 8. Масловаре (Масловаре, Црна 

Ријека, Сухача, Јошава, Благај Јапра), 9. Радомировац (Радомировац, Соколиште, 

Трговиште, Витасовци), 10. Равнице (Равнице, Пољавнице, Мажић, Церовица), 11. 

Мала Новска Рујишка (Мала Новска, Рујишка, Кршље, Јоховица, Ведовица), 12. 

Велика Рујишка (Велика Рујишка, Мала Крупска Рујишка, Осредак), 13. Сводна 

(Сводна, Прусци), 14. Грабашница (Грабашница, Ахметовци, Думбрава), 15. Велика 

Жуљевица (Велика Жуљевица, Мала Жуљевица), 16. Календери (Календери, Мраово 

Поље, Гумњани, Побрђани), 17. Будимлић Јапра (Будимлић Јапра, Дуге Њиве, 

Халиловци, Марини, Ћеле, Овањска). Овим законом одређене су границе срезова. 

У Одлуци о одређивању граница градова, градских реона, градских насеља и 

подручја мјесних народних одбора,
7
 коју је донијело Предсједништво Президијума 

Народне скупштине НР БиХ, одређене су границе подручја мјесних народних одбора 

Среза босансконовског. 

Законом о административно-територијалној подјели НР БиХ на области
8
 на 

територији НР БиХ образоване су четири области (Бањалучка, Мостарска, Сарајевска, 

Тузланска). Срески народни одбор Босански Нови ушао је у састав Обласног народног 

одбора Бањалука. 

У Одлуци о бројном саставу обласних, среских, градских и реонских народних 

одбора,
9
 коју је донио Президијум Народне скупштине НР БиХ, одређено је да се у 

Срез босансконовски бира 80 одборника. 

                                                 
5
 Службени лист НР БиХ, број 2, од  9. јануара 1947. 

6
 Службени лист НР БиХ, број 29, од 7. јула 1947. 

7
  Службени лист НР БиХ, број 15, од 14. априла 1948. 

8
  Службени лист НР БиХ, број 16, од  21. априла 1949. 

9
  Службени лист НР БиХ, број 40, од 6. октобра 1949. 
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Законом о административно-територијалној подјели НР БиХ
10

 територија НР 

БиХ дијели се на административно-територијалне јединице: области, срезове, градове, 

реоне, градска насеља и подручја мјесних народних одбора. У Бањалучку област 

укључено је 20 срезова, између осталих и Босансконовски срез, са сједиштем у 

Босанском Новом. Град у саставу среза је Босански Нови, са сједиштем Градског 

народног одбора у Босанском Новом. Овим Законом утврђена су подручја 15 мјесних 

народних одбора који улазе у састав Среског народног одбора Босански Нови, а то су: 

Агићи, Благај Ријека, Босанска Костајница, Добрљин, Календери, Мала Новска 

Руишка, Масловаре, Матавази, Прусци, Радомировац, Равнице, Рудице, Сводна, 

Велика Руишка, Велика Жуљевица. 

Доношењем Закона о подјели територије НР БиХ на срезове, градове и 

општине
11

 долази до укидања мјесних народних одбора и формирања општинских 

народних одбора. Територија НР БиХ дијели се на срезове, градове и општине. 

Поједине општине су градске општине. У Срезу босансконовском градска општина је 

Босански Нови, са сједиштем у Босанском Новом, у коју улази Босански Нови, а 

општине су Босанска Костајница, Равнице, Рудице, Рујишка, Сухача, Сводна. 

Срески народни одбор Босански Нови престао је са радом након усвајања 

Закона о подручју срезова и општина у НР БиХ,
12  

а са радом наставља Народни одбор 

општине Босански Нови, који улази у састав Среског народног одбора Приједор. 

Срески народни одбор Босански Нови престао је са радом закључно са 31.8.1955. 

године, у складу са чланом 18 Закона о спровођењу новог уређења општина и 

срезова.
13

 

Из архивске грађе овог фонда уочавају се организационе промјене кроз које је 

прошао Срески народни одбор Босански Нови од почетка свог дјеловања у 1945. 

години па до престанка рада у 1955. год.  

У Закону о устројству народних одбора у федералној БиХ
14

 наводи се да 

послове из дјелокруга среских, градских и реонских народних одбора обављају 

секретаријати и поједина одјељења, и то: 1) одјељење за унутрашње послове, 2) 

одјељење за финансије, 3) одјељење за привреду, 4) одјељење за социјалну политику, 

5) одјељење за народно здравље, 6) одјељење за просвјету, 7) одјељење за грађевине и 

шумарство. Одјељењима свих народних одбора руководе повјереници. Секретаријатом 

руководи секретар. Повјереници су чланови извршног одбора. На челу одсјека стоје 

шефови одсјека, а на челу реферата референти. 

У мају 1946. год. Народна скупштина ФНРЈ донијела је Општи закон о 

народним одборима.
15

 У члановима 1, 2 и 3 Закона се истиче да су народни одбори 

органи државне власти преко којих народ врши своју власт у административно-

територијалним јединицама. Народни одбори су највиши орган државне власти у 

односима локалног значаја на својој територији. Народни одбори на својој територији 

остварују и задатке општег значаја. Ови  представнички органи су изабрани на основу 

општег, једнаког и непосредног изборног права тајним гласањем. 

                                                 
10

 Службени лист НР БиХ, број 10, од 9. марта 1950. 
11

 Службени лист НР БиХ, број 11, од  5. маја 1952. 
12

 Службени лист НР БиХ, број 17, од 12. јула 1955. 
13

 Службени лист НР БиХ, број 16, од 12. јула 1955. 
14

  Службени лист федералне БиХ, број 11, од 18. августа 1945. 
15

 Службени лист НР БиХ, број 23, од  5. јуна 1946. 
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У члану 28 Закона, који уређује задатке и надлежности народних одбора, 

наводи се да је, поред обављања основних задатака, срески народни одбор нарочито 

надлежан за планско руковођење пољопривредом у срезу, за указивање помоћи 

мјесним народним одборима у извршавању њихових комуналних послова, за подизање 

и развијање задругарства, локалне индустрије, занатства и трговине у циљу 

материјалног и културног подизања свог краја, за остваривање мјера социјалног 

старања, за учвршћивање демократског поретка и чување права грађана као и за 

обезбјеђење и контролу правилне примјене закона, прописа и политике виших органа 

државне власти. Даље се наводе послови које врши срески народни одбор: у области 

плана, у области пољопривреде, у области трговине, индустрије и занатства, у области 

радних односа, у области финансија, у области културе и просвјете, у области 

народног здравља и социјалног старања и у осталим областима. 

Ради саображавања унутрашње организације народних одбора на територији 

НР БиХ са Општим законом о народним одборима, Влада НР БиХ донијела је Наредбу 

о унутрашњој организацији народних одбора,
16

 у којој се, између осталог, наводи да ће 

срески народни одбори имати сљедеће одсјеке: I. Одсјек за опште послове, II. Одсјек 

за финансије, III. Одсјек за привреду, IV. Одсјек за пољопривреду и шумарство, V. 

Одсјек за просвјету, VI. Одсјек за социјално старање и народно здравље, VII. Планску 

комисију. Након тога  дотадашња одјељења СНО-а Босански Нови постају одсјеци. 

У 1948. години Срески народни одбор Босански Нови је организован у смислу 

Наредбе Владе НР БиХ о унутрашњој организацији извршних одбора среских и 

градских народних одбора, Вл. број 611/47 од 29.5.1947. год. и накнадних упутстава 

Предсједништва Владе НР БиХ, Сек. број 2013/48 од 29.5.1948. год.
17

. Радили су 

одсјеци са рефератима: I. Одсјек за опште послове, II. Одсјек за финансије, III. 

Повјереништво трговине и снабдијевања, у оквиру којег је формиран Секретаријат 

трговине и снабдијевања са рефератима, Управа снабдијевања са рефератима и Управа 

трговине са рефератима, IV. Одсјек за пољопривреду, V. Планска комисија са 

рефератима, VI. Одсјек за комуналне послове, VII. Одсјек за народно здравље и 

социјално старање, VIII. Одсјек за просвјету, IX. Одсјек за радне односе, X. Одсјек за 

индустрију и занатство. 

У акту Одсјека за опште послове Извршног одбора СНО-а Босански Нови, 

Персонални реферат, од 11.12.1948. године,
18

 обавјештава се Секретаријат Владе НР 

БиХ за координацију локалне управе о томе које комисије постоје при одбору и даје 

списак комисија при СНО-у Бос. Нови са члановима: 1. Мандатна комисија, 2. Стална 

комисија за одлуке, 3. Комисија за план и финансије, као и комисија при Извршном 

одбору СНО-а Бос. Нови: 1. Комисија за бирачке спискове, 2. Комисија за изрицање 

казни по прекршајима, 3. Комисија за разрез пореза и 4. Стамбена комисија. 

Доношењем Уредбе о реорганизацији управног апарата народних одбора
19

 

одређено је да се у извршним одборима среских и градских народних одбора умјесто 

досадашњих одсјека оснивају повјереништва за поједине гране државне управе, а 

извршни одбор среског, односно градског народног одбора има и среску (градску) 

планску комисију и среску (градску) контролну комисију. 

                                                 
16

 Службени лист НР БиХ, број 44, од 16. октобра 1946.  
17

 АРСБЛ, 410, 46, 18031/48 
18

 АРСБЛ, 410, 48, 20218/48 
19

 Службени лист НР БиХ, број 43, од 28. октобра 1948. 
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У члану 3 Уредбе наводи се да повјереништвом руководи један члан извршног 

одбора као повјереник извршног одбора за односну грану државне управе. Планском, 

односно контролном комисијом руководи члан извршног одбора као предсједник те 

комисије. Повјереништва, планска и контролна комисија одговарају за свој рад 

извршном одбору и одговарајућем вишем органу државне управе. У члану 4 Уредбе 

наводи се да за обављање одређених послова државне управе повјереништва могу 

имати: управе, одсјеке, групе, инспекције, службе, секретаријате, реферате и друге 

организационе и радне јединице. 

Уз повјереништва и уз поједине управе могу се оснивати савјети као 

савјетодавна и помоћна тијела повјереништва односно управе, што је регулисано 

чланом 5 Уредбе. Задатак савјета је да учествује у расправљању начелних питања и да 

помаже повјереништву односно управи при извршењу задатака, нарочито 

ангажовањем друштвених организација. Савјет се састоји од највише 10 чланова. 

Чланове савјета поставља извршни одбор народног одбора на приједлог повјереника, 

између представника друштвених организација, савезних и републичких предузећа и 

установа и појединих грађана. 

У члану 8 Уредбе наводи се да у сваком извршном одбору среског и градског 

народног одбора постоји секретаријат као апарат опште управе и координације 

извршног одбора. У секретаријату се налазе: персонални одсјек, организационо-

управни одсјек, војни реферат или одсјек, уред за грађанска стања, катастарски уред, 

правна служба, служба привредне координације и евиденције, служба опште 

администрације, реферат за штампу и друге организационе или радне јединице које 

буду образоване рјешењем Владе. 

У току 1949. године у СНО-у Босански Нови установљавају се повјереништва. 

У акту о буџету Среског народног одбора Босански Нови за 1949. год.
20

 наводе се 

сљедећа повјереништва: 1. Повјереништво рада, 2. Повјереништво за просвјету и 

културу, 3. Повјереништво народног здравља и социјалног старања, 4. Секретаријат, 5. 

Среска планска комисија, 6. Среска контролна комисија, 7. Повјереништво за 

шумарство, 8. Повјереништво за трговину и снабдијевање, 9. Повјереништво за 

комуналне послове, 10. Повјереништво за индустрију и занатство, 11. Повјереништво 

за финансије, 12. Повјереништво за локални саобраћај. 

Након што је, на приједлог Министарства државних набавки, Влада НР 

донијела Наредбу о оснивању повјереништава за државне набавке у среским и 

градским (реонским) народним одборима,
21

 издвајају се из повјереништава за 

трговину и снабдијевање среских народних одбора послови државних набавки и 

откупа, те се за руковођење овим пословима оснива Повјереништво за државне 

набавке. 

У 1950. години повјереништва настављају са радом. Повјереништво за 

трговину и снабдијевање СНО Босански Нови има у свом саставу сљедеће 

организационе, односно радне јединице: Плански одсјек, Одсјек за цијене у трговини, 

Управу трговине, Уред за потрошачке карте, бонове и категоризацију, Трговинску 

инспекцију и Секретаријат.
22

 

                                                 
20

  АРСБЛ, 410, 54, 1629/49 
21

  Службени лист НР БиХ, број 28, од 14. јула 1949. 
22

  АРСБЛ, 410, 71, 1191/50 
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На сједници Извршног одбора од 24.10.1950. год. дошло је до формирања 

савјета грађана при Извршном одбору СНО-а Бос. Нови. Савјети су формирани на 

приједлог фронтовских организација, осталих организација и сељачких радних 

задруга. У извјештају који је Секретаријат Извршног одбора СНО-а Бос. Нови 

доставио Савјету за законодавство и изградњу народне власти Владе НР БиХ, наводи 

се да су формирани сљедећи савјети грађана: Пољопривредни савјет, Савјет за 

трговину, Савјет за индустрију и занатство, Савјет рада, Комунални савјет, Савјет за 

шумарство, Савјет за просвјету, Плански савјет, Савјет за народно здравље и 

социјално старање и Савјет за грађевине.
23

 

Чланом 12 Закона о спровођењу реорганизације народних одбора
24

 укидају се 

извршни одбори народних одбора, њихова повјереништва и њихови досадашњи 

савјети. Према овом закону народни одбори срезова имају сљедеће савјете: 1) Савјет 

за привреду, у чији дјелокруг спадају: састављање приједлога привредног плана и 

приједлога буџета, извршавање других финансијских послова, послови пољопривреде, 

шумарства, индустрије, занатства, трговине, угоститељства, туризма, лова и риболова; 

2) Савјет за комуналне послове, у чији дјелокруг спадају послови локалног саобраћаја, 

грађевинарства, урбанизма, водопривреде, стамбених питања и других комуналних 

дјелатности; 3) Савјет за просвјету и културу, у чији дјелокруг спадају послови 

школства, народног просвјећивања, фискултуре и других културних дјелатности, као и 

предвојничке обуке; 4) Савјет за народно здравље и социјалну политику, у чији 

дјелокруг спадају послови народног здравља, социјалног старања, социјалног 

осигурања, заштите дјеце, радних односа, посредовања рада и других социјалних и 

здравствених дјелатности; 5) Савјет за унутрашње послове, у чији дјелукруг спадају 

послови из области заштите јавног поретка, реда и мира, сигурности саобраћаја, 

сузбијања криминалитета, извршења казни, грађанских стања, ватрогасне службе и 

противавионске заштите. 

 Администрација народног одбора среза састоји се од секретаријата и 

потребног броја одјељења, која се могу дијелити на мање организационе јединице. 

Одјељењем односно одсјеком руководи начелник одјељења односно шеф одсјека, који 

је уједно секретар савјета. 

Одлуком о организацији Среског народног одбора Босански Нови од 13.5.1952. 

год.
25

 установљени су наведени савјети, а за обављање послова администрације 

дјелују: Секретаријат, Привредно-комунално одјељење и Одјељење за унутрашње 

послове. 

Секретаријат се састоји од: а) Реферата за правне послове, б) Реферата за 

персоналне послове, ц) Бироа за статистику, д) Катастарског уреда, е) рачуноводства, 

ф) Одсјека за опште канцеларијске послове (архива, дактилобиро), г) Одсјека за 

просвјету и културу, х) Одсјека за народно здравље и социјалну политику (Реферат за 

управне послове, Инспекција рада, Реферат за социјалну заштиту). 

Привредно-комунално одјељење се састоји од: а) Економско-финансијског 

одсјека (Реферат плана, Реферат буџета, Ревизија предузећа), б) Реферата за 

привредно-управне послове, ц) Трговинске инспекције, д) Одсјека (реферат) за 

пољопривреду и шумарство (Реферат за пољопривреду и шумарство, Реферат за 

                                                 
23

  АРСБЛ, 410, 85, 115/51 
24

  Службени лист НР БиХ, број 11, од 5. маја 1952. 
25

  АРСБЛ, 410, 100, 5313/52 
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сточарство), е) Реферата за откуп, ф) Управе за приходе (Реферат за приходе из 

привреде, Реферат прихода од становништва), г) Грађевинске инспекције. 

У Одлуци се наводи да организацију и систематизацију радних мјеста у 

Одјељењу за унутрашње послове прописује министар за унутрашње послове НР БиХ. 

Одјељењима руководе начелници, који су уједно и секретари одговарајућих 

савјета. Одсјецима, управама, бироима и уредима руководе шефови. 

Доношењем Закона о народним одборима срезова
26

 регулисана су, поред 

општих одредби и прелазних и завршних одредби, сљедећа питања: права и дужности 

народног одбора среза (надлежност народног одбора, односи између народног одбора 

среза и нижих органа државне власти и државне управе, односи између народног 

одбора среза и и виших органа власти и државне управе, одговорност среза за накнаду 

штете), организација и рад народног одбора среза (бројни састав народног одбора 

среза, састав и устројство народног одбора, дјелокруг среског вијећа и вијећа 

произвођача, сједнице среског вијећа и вијећа произвођача, комисије народног одбора 

среза, правни акти народног одбора), права и дужности одборника, органи народног 

одбора среза (савјети, посебне комисије, предсједник народног одбора), 

администрација и службеници народног одбора среза, контрола и непосредно учешће 

грађана (референдум, савјети и комисије грађана), назив и печат народног одбора, 

привремене одредбе о управном поступку. 
 У члановима 1 и 2 овог Закона наводи се да је народни одбор среза као 

локални орган државне власти орган народног самоуправљања у срезу и да усмјерава 

и обезбјеђује привредни, социјални и културни развитак среза, учвршћује и развија 

социјалистичке односе и правни поредак и врши друге законом одређене задатке.  

У члану 4 Закона истиче се да народни одбор среза сачињавају среско вијеће и 

вијеће произвођача. Среско вијеће је опште представничко тијело свих грађана у 

срезу. Вијеће произвођача је представничко тијело произвођача, тј. трудбеника који 

раде у производњи, транспорту и трговини.  

Чланом 9 Закона регулисано је питање статута, па се наводи да народни одбор 

среза има статут који сам доноси. Статутом се одређује унутрашње устројство, 

расподјела посла и пословање народног одбора, као и однос народног одбора према 

предузећима и установама које оснива. Статут се доноси у сагласности са законом и у 

складу са особеностима и условима сваког среза. 

Сталне комисије среског вијећа су: комисија за одлуке, комисија за друштвени 

план и финансије, мандатно-имунитетска комисија, комисија за молбе и жалбе, а 

сталне комисије вијећа произвођача су: комисија за друштвени план и финансије и 

мандатно-имунитетска комисија, што је регулисано чланом 83 Закона. 

Среско вијеће и вијеће произвођача имају заједничке сталне комисије: 

комисију за изборе и постављења и рачунску комисију, што је регулисано чланом 87 

Закона.  

Чланом 89 Закона регулисано је питање правних аката народног одбора. 

Народни одбор среза доноси одлуке, наредбe, упутства и рјешења.  

У уводним одредбама Статута НОС-а босансконовског из 1954. год.
27 

наводи 

се да НОС босансконовски одредбама Статута, а у оквиру Закона о народним 

одборима срезова, одређује своје унутрашње устројство, расподјелу послова као и 

                                                 
26

  Службени лист НР БиХ, број 18, од 1. августа 1952. 
27

  АРСБЛ, 410, 120, 943/54 
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пословање своје, својих органа и администрације. Одредбама Статута регулишу се 

питања рада Народног одбора – Среског вијећа и Вијећа произвођача (дјелокруг, 

сједнице, начин избора органа Народног одбора, начин постављања и разрјешавања 

службеника на заједничкој сједници, одборничке легитимације), комисије Народног 

одбора, савјети Народног одбора (састав, дјелокруг, сједнице, одбори, предсједник, 

секретар), предсједник Народног одбора, објављивање прописа Народног одбора и 

његових органа, администрација Народног одбора (организација администрације, 

судија за прекршаје, систематизација, рад администрације), потписивање аката и 

пренос послова на народне одборе општина. 

У одредбама Статута о организацији администрације наводи се да у 

администрацији Народног одбора постоје сљедећи секретаријати: а) Секретаријат 

народног одбора, у који се укључује и администрација Савјета за про-свјету и културу 

и Савјета за народно здравље и социјалну политику, б) Секретаријат за привреду, у 

који се укључује и администрација Савјета за комуналне послове и ц) Секретаријат за 

унутрашње послове. 

 

Архивска грађа 

 

Архивски фонд Срески народни одбор Босански Нови садржи претежно грађу 

општег карактера, са бројевима дјеловодника, насталу дјелатношћу овог среског 

одбора у времену 1945–1955. године. Архивска грађа обухвата списе (извјештаје, 

рјешења, увјерења, упутства, обавијести и друго) Среског народног одбора Босански 

Нови, тј. његових одјељења, одсјека, повјереништава, секретаријата, реферата, 

комисија, савјета и других организационих јединица, затим списе (окружнице, 

наредбе, упутства, расписи и друго) које овом среском одбору доставља виши народни 

одбор у чијем саставу је био СНО Босански Нови (Окружни народни одбор Бањалука, 

а касније Обласни народни одбор Бањалука, односно, до конституисања редовно 

изабраних обласних народних одбора, Привремени Обласни народни одбор 

Бањалука), затим списе мјесних народних одбора, касније општинских народних 

одбора који су, као нижи органи, улазили у састав СНО-а Босански Нови (извјештаје о 

раду и друго), као и списе које републички органи управе НР БиХ (министарства,  

Предсједништвo Владе НР БиХ, касније Извршно вијеће НР БиХ, комитети, главне 

управе, секретаријати, савјети и други органи) достављају овом срезу (упутства, 

објашњења, рјешења, правилници и друго). 

Архивски фонд Срески народни одбор Босански Нови садржи 142 фасцикла 

списа, од чега: 136 фасцикли општег карактера, са бројевима дјеловодника 1945–1955; 

1 фасцикл стр. пов. грађе Планске комисије из 1950. године; по 1 фасцикл повјерљиве 

грађе из 1949, 1950, 1951. и 1954. године и 1 фасцикл списа без броја – статистика 

1951–1955. године, коју чине списи из области просвјете, школства и културе; 42 

књиге општих дјеловодника 1945–1955. године; 10 књига регистара, и то предметне 

регистре за 1946, 1947. и 1950. год. и именичне регистре за 1948, 1949, 1949/50, 1953, 

1954 (2 књиге) и 1955. год. и 1 књига регистра установа са самосталним 

финансирањем за 1954. год. 

Списи општег карактера су у општи дјеловодник завођени хронолошки и имају 

бројеве тих дјеловодника, а као помоћне књиге у фонду се налазе именични и 

предметни регистри. Повјерљиви и строго повјерљиви списи имају бројеве својих 
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протокола. Приликом сређивања фонда није нарушена првобитна структура поретка 

списа. Списи су систематизовани хронолошки, према години и броју дјеловодника. 

Од информативних средстава за овај фонд израђен је сумарно-аналитички 

инвентар. 

Архивску грађу фонда Срески народни одбор Босански Нови чине списи 

различитог садржаја: молбе за додјелу земље (колонизација, додјела земље у 

Војводини), додјела зајмова код Државне хипотекарне банке, Сарајево, на основу 

молби демобилисаних бораца, молбе ученика за додјелу стипендија и за пријем у 

Средњошколски ђачки дом, издавање свједоџби о држављанству и увјерења о 

завршеној основној школи, уписи у матичне књиге, списи о сјетви, вршидби, 

расподјели сјемена и откупу стоке и житарица на срезу, извјештаји о сточним 

болестима на срезу, издавање потрошачких карата и разврставање становништва у 

потрошачке категорије, расподјела животних намирница и разног материјала, рјешења 

о предаји држави вишка житарица и предаји стоке, списи везани за рад задруга, о раду 

земљорадничких задруга, додјела некретнина на обраду и коришћење сељачким 

радним задругама, издвајање земљишта земљорадника за пољопривредни земљишни 

фонд општенародне имовине, куповина, продаја и даровање некретнина и пренос 

права власништва на некретнинама, издавање дозвола за обављање занатске 

дјелатности, спискови занатских радњи у срезу, додјељивање привремене и сталне 

мјесечне новчане помоћи, инвалидског додатка и дјечијег додатка, инвалидски 

предмети,  рјешења о додјељивању помоћи породицама чији се храниоци налазе на 

одслужењу сталног кадра у Jугословенској народној армији, постављање старатеља 

лицима из среза. Архивска грађа фонда садржи и персонална документа – рјешења из 

радног односа (пријем у службу, постављења, премјештаји, откази, разрешења, 

унапређења службеника), потврде о раду, увјерења о учешћу у Народноослободи-

лачком покрету, платне спискове (исплата принадлежности учитељима), списе о раду 

на народном просвјећивању, податке о учитељима, о раду основних школа, о поправци 

и изградњи школа. Фонд садржи и извјештаје о раду одјељења, одсјека и повјере-

ништава среза, затим податке о службеницима среза, о полагању стручних испита, 

молбе за пријем на изучавање заната, уговоре о учењу заната, предмете о полагању 

испита за занатске помоћнике, списе о разрезу пореза, жалбе на разрез пореза, акте о 

оснивању и раду среских предузећа, правила о раду земљорадничких, кројачких и 

обућарских задруга, трговинских радњи и предузећа, уписе у регистар привредних 

предузећа и радњи, одлуке о насљедству и закључке Среског суда Бос. Нови о укњиж-

би права власништва, извјештаје о раду Државног дјечијег дома Бос. Костајница, 

дозволе за градњу и адаптацију објеката и друго. 

 

 

Mirjana Ivanic 

 

Administrative National Committee of Bosanski Novi (1945-1955) 

(History of the Fun Creator, the Organization of Fund Creator Organization 

and Basic Information on the Archives) 

 

Summary 
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Administrative national committees in Bosnia and Herzegovina began operating with 

the adoption of the Law on the territorial division of the federal Bosnia and Herzegovina on 

districts, administrations and territories of local national committees since August 18, 1945. 

Administrative National Committee of Bosanski Novi was annexed to the District of Banja 

Luka. The Decree on determining territories of national committees and the seats’ establish-

ment of the local national committees since August 29, 1945, established boundaries of ad-

ministration of Bosanski Novi within the district of Banja Luka, and headquarter and 15 lo-

cal national committees in the administration of Bosanski Novi. The administrative national 

committee of Bosanski Novi ceased to work with the adoption of the Law on administration 

and municipality areas in the National Republic of Bosnia and Herzegovina from July 12, 

1955. The National Board of Bosanski Novi municipality continued to work, and it became 

part of the Administrative National Committee of Prijedor.  

In this paper are given basic data about archival funds of the Administrative National 

Committee of Bosanski Novi, history of the fund creator, its administrative and territorial 

jurisdiction and changes in the internal organization, as well as basic information on the ar-

chival records. 
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Бањалука 

 

 

КУЛТУРНО-ПРОСВЈЕТНА ЗАЈЕДНИЦА  

СРЕЗА БАЊАЛУЧКОГ (1960–1966); 1960/1965 
(сумарно-аналитички инвентар) 

 

 

Апстракт: Kултурно-просвјетна вијећа и културно-просвјетне заједнице у 

социјалистичкој Југославији су биле друштвене организације на савезном, 

републичком, среском и општинском нивоу које је углавном оснивао Социјалистички 

савез радног народа ради дефинисања и реализације културне политике. Појавом и 

радом ових својеврсних трибина грађана постигнут је велики корак у систему 

демократизације културе. 

У раду су дате основне информације о ствараоцу и о архивској грађи фонда 

Културно-просвјетна заједница среза Бањалучког. 

 

Кључне ријечи: Културно-просвјетно вијеће среза Бањалучког, Културно-

просвјетна заједница среза Бањалучког, Срески савез културно-умјетничких друштава, 

Пословница за културно умјетничке приредбе, Бањалука. 

 

 

Оживљавање културног и просвјетног живота био је саставни дио промјена у 

друштвеном животу Народног одбора среза Бањалука по завршетку Другог свјетског 

рата. Материјална база културног живота постала је власништво државе, чиме су 

створени основни предуслови за развијање велике активности на том подручју. Иако 

су улагања у културу била значајна, она су била недовољна за задовољење културних 

потреба, поготово кад се узме у обзир општа културна заосталост и велики броj 

неписмених. Несклад између потреба и могућности створио је и несклад између оног 

што је уложено и оног што је остварено. Ради превазилажења неких слабости у 

култури, Срески одбор Социјалистичког савеза радног народа Бањалука донио је на 

својој сједници од 1. фебруара 1960. Одлуку о оснивању Културно-просвјетног вијећа 

среза Бања-лучког.
1
 

Оснивачка скупштина Културно-просвјетног вијећа среза Бањалучког одржана 

је 29. априла 1960. у Бањалуци. На скупштини је анализирано цјелокупно стање 

културно-просвјетног рада на подручју среза и указано на проблеме и тешкоће. 

Закључено је да треба формирати једно друштвено тијело које ће стално пратити и 

анализирати културно-просвјетну активност, те преко једне широке трибине 

ангажовати већи број људи на усмјеравању културне активности и рјешавању 

                                                 
1
 Народном одбору среза Бањалука припадале су општине: Бањалука, Босанска Градишка, 

Бронзани Мајдан, Челинац, Добрња, Ивањска, Котор Варош, Крупа на Врбасу, Лакташи, Прња-

вор и Скендер Вакуф. Закон о измјенама и допунама Закона о подручју срезова и општина у НР 

Босни и Херцеговини, у: Службени лист НР Босне и Херцеговине, Сарајево 28. јун 1958, бр. 23. 
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проблема на том плану. Такво тијело је требало да буде  новоформирано Културно-

просвјетно вијеће среза Бањалучког. 

Културно-просвјетно вијеће среза Бањалучког је друштвена организација која 

усмјерава, усклађује и подстиче активност културно-просвјетних и умјетничких 

организација, установа, удружења и друштава и ради на развијању културно-

просвјетног рада на подручју среза. Културно-просвјетно вијеће се својим радом 

уклапало у дјелатност Културно-просвјетног вијећа (КПВ) Босне и Херцеговине, те 

свој рад усклађује са Статутом, одлукама и препорукама КПВ Босне и Херцеговине. 

Задаци Културно-просвјетног вијећа среза Бањалучког били су: 

- проучавање проблема из области културно-просвјетног и умјетничког 

живота и предузимање, односно предлагање мјера за њихово рјешавање; 

- истицање и помагање сваке позитивне иницијативе и активности за 

унапређење просвјете, културе и умјетности; 

- истицање и помагање оснивања и развијања нових установа и 

организација; 

- размјена искуства на културном, просвјетном и умјетничком пољу са 

одговарајућим организацијама у другим срезовима; 

- подстицање рада на стручном оспособљавању кадрова који раде у сектору 

просвјете, културе и умјетности; 

- подстицање шире примјене савремених метода и техничких средстава у 

културно-просвјетном раду. 

Чланови вијећа били су срески савези и среске организације за поједине 

области културно-просвјетне дјелатности, културно-просвјетне установе, стручна 

друштва и удружења и друштвене организације које у свом програму имају културно-

просвјетне циљеве а немају свог среског савеза или руководства и дјелују на 

територији цијелог среза. 

Органи Културно-просвјетног вијећа среза Бањалучког су: 

- Скупштина Културно-просвјетног вијећа, 

- Срески одбор и 

- Надзорни одбор. 

Скупштина је претресала стање културно-просвјетног рада и активности 

својих чланова на подручју среза, доносила смјернице за будући рад, бирала и 

разрјешавала Срески и Надзорни одбор Културно-просвјетног вијећа и разматрала 

њихове извјештаје о раду. Скупштину су чинили делегати културно-просвјетних 

вијећа општина, среских савеза и других среских руководстава учлањених у вијеће, те 

истакнути политички и јавни радници које позове вијеће. Радом КПВ између два 

засједања скупштине руководио је Срески одбор, који је радио на остварењу 

закључака и смjерница, редовне, односно ванредне скупштине. Срески одбор Вијећа 

бирао је из своје средине Секретаријат од седам до девет чланова, у који су улазили 

предсједник, потпредсједник, секретар и одређени број чланова.
2
 Секретаријат се 

старао о спровођењу закључака Среског одбора и за свој рад одговорао Среском 

одбору. Могао је формирати сталне и повремене комисије и друга радна тијела за 

извршење одређених задатака. 

                                                 
2
 Чланови Секретаријата били су Милош Марјановић, Боро Бјелкановић, Милан Бокан, Добро-

та Лошић, Лела Филиповић, Драгојла Стјепановић, Неркез Смаилагић, Сократ Мораит, Вецко 

Варунек, Ђоко Ђурић и Хамид Хусеџиновић. 
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 Предсједник Културно-просвјетног вијећа представљао је и заступао вијеће.
3
 

Вијеће је имало одређени број службеника.
4
 

Ради анализирања појединих проблема у области просвјете, културе, умјетнич-

ког и друштвено-забавног живота и доношења значајних одлука и препорука, Срески 

одбор је, по указаној потреби, одржавао пленарне састанке. На ове састанке позивани 

су јавни, политички и културни радници, руководиоци појединих среских савеза или 

други чланови вијећа о чијем се раду расправљало, као и представници органа управ-

љања на пољу просвјете и културе, ради заједничког разматрања проблема и преду-

зимања одређених задатака у вези са тим проблемима. 

КПВ среза Бањалучког се финансирало из чланарине, дотација и других 

прихода.
5
 

Најзначајније активности КПВ биле су формирање општинских културно-

просвјетних вијећа, образовање одраслих, развој библиотекарства и умјетничког 

аматеризма. 

Почетком 1963. године дошло је до територијалног проширења среза Бањалу-

ка.
6
 На скупштини КПВ новог Бањалучког среза од 19. априла 1963. донесена је 

Одлука о промјени имена Среског културно-просвјетног вијећа у Културно-просвјетна 

заједница среза Бањалучког. 

Према новом Статуту Културно-просвјетна заједница је друштвена институ-

ција која: 

- као заједница културно-просвјетних вијећа општина среза Бањалучког ко-

ординира, усклађује и помаже рад културно-просвјетних вијећа општина у 

извршавању њихових задатака и за њих врши оне задатке које јој оне 

повјере; 

- усмјерава, усклађује и подстиче активност културно-просвјетних организа-

ција и институција ради бржег развоја културно-просвјетног рада на терену 

среза. 

Чланови Културно-просвјетне заједнице били су: 

- општинска културно-просвјетна вијећа, 

- срески савези и друге среске организације за поједине области културно-

просвјетне и умјетничке дјелатности, ако су постојале као самосталне 

организације и 

- културно-просвјетне и умјетничке установе, стручна друштва, удружења 

која су у својим програмима имала културно-просвјетне циљеве, а дјелују 

на терену цијелог среза или су претежно издржавана од скупштине среза, 

односно Фонда за културу среза. 

                                                 
3
 Предсједници КПВ среза Бањалучког били су Милош Марјановић (1960–1962), Боро 

Бјелкановић (1962–1965) и Доброта Лошић (1965). 
4
 У КПЗ били су запослени Милан Бокан, секретар од 1. јануара 1961, и Мира Тубић, дак-

тилограф. 
5
 Правилник о раду Културно-просвјетног вијећа среза бањалучког 

6
 Новом Бањалучком срезу припадале су општине Бањалука, Босанска Дубица, Босанска Гра-

дишка, Челинац, Доњи Вакуф, Гламоч, Горњи Вакуф, Јајце, Кључ, Котор Варош, Купрес, Лак-

таши, Мркоњић Град, Приједор, Прњавор, Сански Мост, Скендер Вакуф, Србац и Шипово (За-

кон о измјенама и допунама Закона о подручју срезова и општина у НР Босни и Херцеговини, 

у: Службени лист НР Босне и Херцеговине, Сарајево, 12. децембар 1962, бр. 47. 
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Органи Културно-просвјетне заједнице били су Скупштина, Предсједништво
7
 

и Надзорни одбор.
8
 

Након оснивачке скупштине, Културно-просвјетна заједница среза Бањалучког 

је као приоритетне истакла сљедеће задатке: 

- формирање културно-просвјетних вијећа у општинама, 

- формирање среског и општинских друштвених фондова за културу, 

- спровођење принципа дохотка у култури, 

- уклањање диспропорције у давањима за масовну и професионалну 

културу, 

- израда перспективног седмогодишњег плана развоја културе у општинама, 

- развој културно-просвјетног рада у неразвијеним општинама, 

- формирање културно-просвјетних центара у мјесним заједницама, 

- ликвидација неписмености, 

- пропаганда књиге, 

- развој аматерске културно-умјетничке дјелатности, 

- побољшање културно-забавног живота и 

- борба против негативних појава у култури. 

Ради спровођења одређених задатака по појединим областима, Предсједни-

штво је формирало:  

- Комисију за умјетнички аматеризам, 

- Комисију за културно-забавни живот,
9
 

- Комисију за пропаганду књиге,
10

 

- Комисију за образовање одраслих,
11

 

- Комисију за филм и кинофикацију и 

- Комисију за професионално умјетничко стваралаштво.
12

 

Комисија за умјетнички аматеризам преузела је функције Среског савеза 

аматерских културно-умјетничких друштава и организација од 1. марта 1962. године,
13

 

Комисија за образовање одраслих функцију Среског савјета народних и радничких 

универзитета, а Комисија за пропаганду књиге функцију Среског савеза библиотекара. 

                                                 
7
 Чланови Предсједништва Културно-просвјетне заједнице среза Бањалучког били су Доброта 

Лошић, предсједник, Лела Филиповић, потпредсједник, Милан Бокан, секретар, Ацо Нејман, 

Раде Васиљевић, Зденка Видаковић, Ферид Мехмедовић, Боро Бјелкановић, Фрањо Петрушић, 

Бењамин Крупић, Драгутин Чича, Предраг Лазаревић и Никола Бузолић. 
8
 До 1965. године чланови Надзорног одбора Културно-просвјетне заједнице среза Бањалучког 

били су Добрила Јајчевић, Ибро Ибришагић и Мехмед Кушмић, а након тога Славко Сексан, 

Весна Марот и Милан Цердијан. 
9
 Чланови Комисије за културно-забавни живот били су Енвер Гермовић, Јован Поповић, Лена 

Политео, Нафис Халиловић, Ирфан Маглајлић, Томислав Кулиер и Бошко Лукач. 
10

 Комисија за пропаганду књиге је формирана 2. јула 1962, а чинили су је Лела Филиповић, 

Анто Ћосић, Ирфан Нурудиновић, Милан Шипка, Михајло Тодоровић, Анкица Јуришић и Ми-

лан Вукмановић. 
11

 Чланови Комисије за образовање одраслих били су Боро Васић, Божидар Делач, Садик Чам-

пара, Петар Пуцар, Хајро Куленовић и Љупко Станаревић. 
12

 Чланови Комисије за професионално умјетничко стваралаштво били су Хамид Хусеџиновић, 

Љиљана Медаковић, Драгојла Стјепановић Тошић, Страхиња Родић, Нада Лошић, Здравко 

Кукрика, Стјепан Блажевић, Душко Гламочак и Владо Милошевић. 
13

 АРСБЛ, КПЗСБЛ (227), бр. 56/1962. 
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При Среској културно-просвјетној заједници дјеловала је од маја 1963. и Пословница 

за културно-умјетничке приредбе као њен оперативни орган, са задатком да практично 

реализује културну политику. Пословница је требало да обави улогу координатора и 

усмјеривача културних активности, да створи веће могућности за размјену културних 

добара између комуна и пружи непосредну организациону и финансијску помоћ мање 

развијеним комунама.
14

 Културно-просвјетна заједница среза Бањалучког издавала је 

своје гласило под називом Билтен, који је излазио једном годишње, од 1963. до 1965, а 

изашла су укупно три броја.
15

 

Развојем народне власти дошло се до сазнања да срезови коче развој општина 

као основних друштвено-политичких заједница, те је 1966. донесена Одлука о 

проглашењу уставног закона о укидању срезова.
16

 Срез Бањалука престао је са радом 

30. јуна 1966, а послови из његове надлежности пренесени су у надлежност 

општинских скупштина, односно републичких органа власти. Ликвидациона комисије 

радила је од 1. јула 1966. до краја исте године. Укидањем среза укинута је и Културно-

просвјетна заједница. Из записника о примопредаји архивске грађе може се видјети да 

је КПЗ радила до средине 1966. године. Пословница за умјетничке приредбе наставила 

је рад. Финансијски документи Културно-просвјетне заједнице среза Бањалучког 

предати су Пословници. 

Архивску грађа фонда Културно-просвјетне заједнице среза Бањалучког 

преузео је Архив Босанске Крајине 17. маја 1966. године од Културно-просвјетне 

заједнице у ликвидацији. Преузети су дјеловодни списи настали у периоду од 1961. до 

1965. и сједнички материјали од 1960. до 1965. године. Дјеловодник за 1960–1966. и 

архивска грађа из 1966. године нису преузети, што је констатовано у записнику о 

примопредаји. 

Архивска грађа сређена је системом провенијенције у току 2007. године. 

Списи се састоје од двије серије: дјеловодни списи и сједнички материјал. Приликом 

сређивања издвојен је безвриједан документарни материјал (рачуни, наруџбе 

канцеларијског материјала, изводи банке, путни рачуни и мултипликати докумената) у 

количини од 10 цм. Преостала документација, која се трајно чува, одложена је у шест 

кутија. 

Архивску грађу фонда чине преписка, извјештаји, реферати, записници, одлу-

ке, рјешења, правилници, информације и евиденције. Документи су добро очувани. 

Писани су на српскохрватском језику, ћирилицом и латиницом, на папиру различитих 

димензија и квалитета. Радом Културно-просвјетне заједнице настали су документи 

који говоре о стању и проблемима професионалне умјетничке дјелатности, рјешавању 

проблема неписмених, образовању одраслих, стању и раду културно-умјетничких 

друштава, улози, задацима и проблемима културно-умјетничког аматеризма, 

друштвено-забавном животу у срезу, пропаганди књиге, проблемима кинофикације и 

репертоарске политике среских биоскопа, филму у школама и раду покретних екипа, 

техничкој култури, издавачкој дјелатности на пољу науке и културе, друштвеним 

домовима и вођењу евиденције о њима, оснивању културно-пропагандног центра, 

формирању културно-просвјетних вијећа у општинама, изради перспективних и годи-

                                                 
14

 Шеф Пословнице био је Ненад Раљић. 
15

 Билтен је уређивао Редакцијски одбор у сасатву: Доброта Лошић, Фуад Балић, Лела Фили-

повић, Хамид Хусеџиновић и Милан Бокан, који је био и одговорни уредник. 
16

 Службени лист СР Босне и Херцеговине, Сарајево, 7. мај 1966, бр. 14. 
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шњих планова културно-просвјетног развоја комуна, финансирању и спровођењу 

принципа дохотка у култури, демократији у култури и слично. Архивска грађа садржи 

и извјештаје о раду КПЗ среза Бањалука, извјештаје о масовним културним манифес-

тацијма које су организовале или помагале КПЗ среза Бањалука и КПЗ Босне и 

Херцеговине, као што су: такмичења градова Босанске Крајине из области умјет-

ничког аматеризма, сусрети чланова литерарних секција и клубова младих писаца, 

смотре аматерских група на подручју среза, фестивали хорова и фестивали драме 

аматерских драмских секција. 

Архивска грађа фонда може да се користи као прилог изучавању културно-

просвјетних прилика на територији Народног одбора среза Бањалука 60-тих година 

XX вијека. 

Грађа је доступна у складу са Законом о архивској дјелатности Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске" број119/08) и Упутством о условима и 

начину коришћења јавне архивске грађе ("Службени гласник Републике Српске" број 

36/12). 

 

Сигнатура фонда: АРСБЛ – 227 

Инвентар фонда чине сигнатура фонда, редни број кутије и број предмета. 

 

Скраћенице: 

КПВ – Културно просвјетно вијеће, 

КПЗ – Културно просвјетна заједница, 

БиХ – Босна и Херцеговина , 

ССРНЈ – Социјалистички савез радног народа Југославије, 

ССКУД – Срески савез културно-умјетничких друштава, 

АРСБЛ – Архив Републике Српске, Бањалука. 

 

Попис садржаја: 

 
АРСБЛ–227–1 Списи са дјеловодним бројевима 1–17 и 3–205 

1960/1961. 

Преписка, одлуке, извјештаји, разни подаци: 

- Одлука о оснивању Културно-просвјетног вијећа среза 

Бањалучког, бр. 3/60, 

- Подаци о раду културно умјетничких друштава "Карло 

Ројц", "Врбас" и "Рудар" из Бањалуке, бр. 13/60, 

- Листови евиденције задружних домова и друштвених 

просторија културно-умјетничких друштава на подручју 

среза, бр. 65/61, 

- Пропозиције за такмичење градова Осијек и Бањалука, бр. 

185/61, 

- Упитник о Културно-просвјетном вијећу среза Бањалучког, 

бр. 190/61, 

- Извјештај о раду за 1961. годину Културно-просвјетног 

вијећа среза Бањалучког и КПВ среза Приједор, бр. 204/61. 

АРСБЛ–227–2 Списи са дјеловодним бројевима 1–185 и 1–337 

АРСБЛ–227–3 Списи са дјеловодним бројевима 1–304 
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1964. 

Преписка, одлуке, извјештаји, програми, информације и 

правилници: 

- Подаци о броју културно-умјетничких и културно-

просвјетних друштава на подручју општина Мркоњић Град, 

Босанска Дубица, Босанска Градишка, Босански Нови, 

Бугојно, Челинац, Доњи Вакуф, Горњи Вакуф, Сански Мост, 

Србац, Шипово, Јајце, Кључ, Купрес, Лакташи, Приједор и 

Прњавор, 16/64, 

- Списак културно-умјетничких друштава на територији среза 

Бањалука, бр. 23/64, 

- Проблеми кадрова у култури, бр. 42/64, 

- Списак културно-умјетничких, културно-просвјетних и 

самосталних аматерских ансамбала по општинама на терену 

среза Бањалука, бр. 73/64, 

- Извјештај о резултатима такмичења "Тражимо највеселије 

село", бр. 83/64, 

- Извјештај о раду Пословнице за организацију културно-

умјетничких приредаба, бр. 96/64, 

- Информација о предузетим мјерама за унапређење 

производње домаће радиности, бр. 113/64, 

- Реферат са оснивачке скупштине КПВ општине Доњи 

Вакуф, одржане 2. марта 1964. године, бр. 114/64, 

- Материјали са оснивачке скупштине КПВ општине Мрко-

њић Град, одржане 12. априла 1964. године, бр. 133/64, 

- Извјештај о такмичењу села "Тражимо највеселије село" на 

подручју општине Сански Мост, бр. 167/64, 

- Радови приспјели на конкурс из области књижевности, бр. 

187/64, 

- План акције "Мјесец дана књиге" у општини Бањалука, бр. 

211/64, 

- Пропозиције Фестивала аматерске драме културно-умјет-

ничких друштава и група из Босне и Херцеговине, бр. 

217/64, 

- Правилник такмичења насеља и организација "Са књигом и 

пјесмом кроз комуну" општине Приједор, бр. 226/64, 

- Правилник организације гостовања аматерских културно-

умјетничких друштава из Босне и Херцеговине у иностран-

ству, бр. 285/64, 

- Евиденција стања културно-умјетничких друштава и 

извјештаји о раду КПВ општина, бр. 303/64. 

АРСБЛ–227–4 Списи са дјеловодним бројевима 1–169 

1965. 

Преписка, одлуке, закључци, извјештаји, програми, информације, 

разни подаци: 

- Билтен Другог сусрета чланова литературних секција среза 

Бањалучког, Сански Мост, 27. и 28. фебруара 1965, бр. 

30/65, 
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- Подаци о Културно умјетничком друштву "Будућност" 

Бугојно, бр. 47/65, 

- Закључци савјетовања "Ширење филмске културе", 

одржаног у Бањалуци 15. и 16. априла 1965, бр. 56/65, 

- Смотра аматерских драмских група са подручја среза 

Бањалука, одржане од 12. до 20. децембра 1965. у Љубији, 

бр. 161/65 

АРСБЛ–227–5 Сједнички материјал 

1960/1963. 

Записници, одлуке, извјештаји и реферати са сједница 

- Реферат Милоша Марјановића са Оснивачке скупштине 

Културно просвјетног вијећа среза Бањалучког одржане 29. 

априла 1960. године, 

- Записници са сједница Секретаријата Културно-просвјетног 

вијећа, 

- Записник са пленарног састанка Културно-просвјетног 

вијећа среза Бањалучког, одржаног 4. маја 1962. године, 

- Записници са сједница Комисије за пропаганду књиге, 

- Записници са сједница Комисије за професионално 

умјетничко стваралаштво, 

- Записник са скупштине Савеза културно-умјетничких 

друштава среза Бањалука, одржане 9. јануара 1962. и 

- Записник са Оснивачке скупштине Културно просвјетне 

заједнице, одржане 19. априла 1963.  
АРСБЛ–227–6 Сједнички материјал 

 

 

 

1964/1965. 

Записници, одлуке, извјештаји, рјешења и реферати са сједница: 

- Записници са сједница Секретаријата Културно-просвјетне 

заједнице, 

- Записници са сједница Предсједништва Културно-

просвјетне заједнице, 

- Записник са скупштине Културно-просвјетне заједнице 

среза Бањалучког, одржане 14. маја 1965.  

1961/1965. 

Персонална досијеа: 

- Милан Бокан, 

- Мира Тубић, 

- Ненад Рајлић. 
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Слободан Јарчевић, Република Српска Крајина. 

Државна документа, Београд 2005, 750 стр. 
  

 

Збирка пажљиво одабраних докумената из доба стварања и постојања Репуб-

лике Српске Крајине аутора Слободана Јарчевића представља велико благо и погонско 

гориво за будуће истраживаче српске државне творевине западно од Уне. 

Историографија је о времену 19911995. до данас дала подоста саопштења 

различитог карактера о држави Крајини. Међутим, још не постоји савремен и потпуно 

објективан став према томе. Можда је томе крива имагинарна "историјска дистанца". 

Једно је сасвим сигурно – мора да се чује и његује, а не да се крије и стидљиво говори 

о њој. 

На почетку, у виду увода, Слободан Јарчевић је спретно користио изворе раз-

личите провенијенције дискутујући о правима Срба на подручју данашње Републике 

Хрватске, од времена насељавања Срба на подручје Војне крајине до социјалистичког 

раздобља. Аутору је био олакшан избор докумената јер је у вријеме постојања РСК 

био министар за спољне послове РСК и савјетник некадашњег предсједника Милана 

Мартића. 

 Документе је поредао хронолошки, од 1991. до 2002. године, од Декларације о 

положају и правима српског народа у Републици Хрватској, донесене у Доњем Лапцу 

16. фебруара 1991. године, са потписом предсједника Српске демократске странке 

академика Јована Рашковића, до дописа Душана Јелића, дипломираног инжењера 

архитектуре из Београда, предсједнику Савезне Републике Југославије др Војиславу 

Коштуници, из маја 2002. године, о доказима одговорности Америке за све, по ЦИА 

плановима, учињене ратне злочине на тлу бивше СФРЈ – које су по њеном, детаљно 

разрађеном, сценарију реализовали Слободан Милошевић, генерал Кадијевић, генерал 

Перишић и остали. 

Комбиновао је домаће и стране (међународне) документе који говоре о 

најважнијим догађајима с почетка југословенске и кризе у Хрватској. Одабране и 

презентоване изворе – документа Јарчевић је попратио са 666 напомена, које 

представљају објашњења односа унутар Републике Српске Крајине или лични став 

ауторов о појединцима или догађајима. 

На крају збирке Јарчевић је дао кратке биографије државника Републике 

Српске Крајине и осталих заслужних људи који су оставили било какав печат трајању 

или успомени на њу. 
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Гојко Маловић, Сеоба у матицу, књ. I Оптирање 

Срба у Мађарску 1920–1931, књ. II Спискови српских 

оптаната у Мађарској 1920–1931, Матица српска, 

Нови Сад [и] Самоуправа Срба у Мађарској, 

Будимпешта, Нови Сад 2010 
 

 

Сеоба у матицу, историографска монографија Гојка Маловића, указује на 

демографску појаву која је имала национални, социјални и економски значај за српску 

мањину у Мађарској, која се током треће деценије 20. века већим делом преселила у 

Војводину. Појам оптирања омеђен је у времену и простору, а дата је и емпиријска 

примена права опције. Рад је подељен у две књиге које се међусoбно допуњују. Прва 

књига је монографија на 700 страница текста, са поднасловом Оптирање Срба у 

Мађарској 1920–1931, док је друга књига, Спискови српских оптаната у Мађарској 

1920–1931, на 520 страница. Спискови персонализују бројне актере појаве која је 

имала за циљ повратак у матицу. Рецензију књиге потписали су проф. др Љубодраг 

Димић и покојни проф. др Никола Гаћеша. 

Дело је попунило историографску празнину и осветлило ову демографску и 

политичку појаву. Дат је целовит аналитички приказ процеса опције, почев од права 

на изјашњавање, па преко рада југословенских представника у Мађарској до локалних 

власти које су у Војводини реализовале опцију. Право на опцију подудара се са 

временом спровођења југословенске аграрне реформе и колонизације. Свест о 

комплексу проблема који намеће оптирање подстакло је на вишегодишњи истражи-

вачки рад историчара Гојка Маловића. Врстан познавалац архивске грађе, успео је у 

намери да прикупи, анализира, синтетизује и имагинацијом дочара време драматичних 

одлука и дешавања. Примена интердисциплинарног приступа омогућила му је 

осветљавање миграције и етничку промену становништва. Бројне чињенице дате су 

селективно и без намере да рад прерастe у хронику, просто низање догађаја. Користио 

је изворе првог реда, документа из мађарских и југословенских државних установа, 

извештаје, преписку и упутства југословенског министарства иностраних послова. 

Резиме претходи монографском раду, а писан је на српском, мађарском и 

енглеском, са намером да заинтересује стручну и ширу јавност за питање решавања 

међуетничких проблема присутних на хетерогеној националној територији и да укаже 

на "трајне и неизбрисиве последице". 

Аутор Предговором (стр. 17–52) уводи у генезу оптирања и наводи примере из 

праксе. Оптирање мањинског становништва примењивано је у Европи још од 16. и 17. 

века, а вршило се по верској, националној и језичкој припадности, почев од револуције 

у Холандији, Тридесетогодишњег рата итд. Честе појаве оптирања биле су присутне у 

европској пракси у склопу уређења односа међу народима и државама након ратова и 

промена граница у склопу међународних договора. Свест да је у српској историогра-
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фији оптирање као појава слабо изучавана, била је одлучујући мотив за изучавање и 

писање. Након Једренског мира и султанових хатишерифа датих Србији, оптирањем се 

регулисало право стицања српског грађанства и заштита муслиманске имовине и 

права исељавања. Правна и политиколошка основа оптирања након Првог светског 

рата добила је утемељење у "14 тачака" америчког председника Вудро Вилсона. 

Уређење Европе после Првог светског рата подразумевало је да у оквиру европских 

држава остане што мање националних мањина. Етнички мешовит национални простор 

у централној, источној и југоисточној Европи био је бременит проблемима везаним за 

мањине. Право оптирања мањина подразумевало је опредељење за држављанство. 

Опција је право добровољног изјашњавања на основу решења Конференције мира у 

Паризу 1919–1920. Велике силе, САД, Велика Британија, Француска, Италија и Јапан, 

формирале су Комисију за нове државе и заштиту мањина. Питање мањина покренуто 

је само у рату пораженим земљама и удруженим савезничким државама, међу којима 

је и Краљевина СХС. Решења дата мањинама, гарантована Уговором о заштити мањи-

на, имала су пресудан значај у заштити мањинских права, а то су гарантовали и сви 

мировни уговори са пораженим земљама. Мир у Тријанону са Мађарском од 4.6.1920. 

предвиђао је ту могућност, а реализацијом тог права бавио се Гојко Маловић. Аутор 

актуелизује политичке одлуке о стварању државе Срба, Хрвата и Словенаца, наводећи 

их као "судбоносну грешку". Оптирање Срба он посматра у контексту сужавања 

српског етничког простора у 20. веку. Он уочава сеобе као "судбину" српског народа, 

док памћење назива "освешћењем" и чувањем од заборава. Српска заједница у Мађар-

ској, утемељена Великом сеобом Срба 1690, сачувала се до почетка 20. века упркос 

мађаризацији, захваљујући свести о историјској, верској и националној посебности. 

Намера је аутора да инспирише историчаре за изучавање демографског положаја Срба 

и у суседним државама, Румунији, Бугарској, Грчкој, Турској, Албанији и Италији. 

У Уводу (стр. 53–84) описана је етногенеза Срба у Мађарској, са аспекта 

српске етничке присутности. Посебно се наглашава тежња Срба, притиснутих мађари-

зацијом и колонизацијом, да остваре народну и политичку посебност и да се залажу за 

очување црквено-школских привилегија. Затим аутор разматра стање у Мађарској и 

положај Срба у Мађарској у време ратног примирја 1918–1920. и констатује да је 

српска национална мањина живела на друштвеној маргини, препуштена себи, јер је 

током Првог светског рата економски ослабила услед мобилизације, реквизиције, 

недостатка радне снаге. Дати су пресудни политички моменти везани за распад 

Аустроугарске и проглашење Мађарске Демократске Републике, Чехословачке и 

Државе Словенаца, Хрвата и Срба. После рата су наступили турбулентни моменти у 

развоју мађарске државе, у којој српска национална посебност није наилазила на 

разумевање власти. Маловић говори о фрустрацији мађарске власти због пораза у 

рату. Бројни извори демографске садржине међусобно се допуњују у давању демо-

графске слике и бројности српског становништва у Угарској. Југословенска централна 

власт била је заинтересовaна за исељавање српске националне мањине и исељење ма-

њина из Југославије. Недостатак хране у време румунске окупације централне Мађар-

ске убрзао је решеност Срба да се иселе. Осећај бесперспективности, као последица 

несносног економског положаја, и страх од освете након повлачења југословенске 

војске са дела мађарске територије 1921, били су покретачи исељавања. 

У првом поглављу (стр. 85–103), под насловом Срби у Мађарској – од 

закључења до озваничења Тријанонског уговора (лето 1920 – лето 1921), разматра се 
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положај Срба у будимпештанском подручју, барањском, бајском и сегединском 

трокуту и наводе различити извори о броју потенцијалних оптаната. 

Друго поглавље (стр. 104–143), под насловом Претходница оптаната – 

избеглиштво Срба из Мађарске (1921–1922), говори о приликама пре закључења мира. 

Војска и власти Краљевине СХС отпочеле су у првој половини 1921. припрему за 

евакуацију са делова територије Баната, Бачке и Барање, који су припали Мађарској. 

Формиран је Одбор за евакуацију и дочек избеглица, који је функционисао од лета 

1921. до краја августа 1922. године. Избегло је из страха преко триста српских 

породица из барањског, бајског и сегединског трокута, са преко 2.500 лица. Разлози за 

то су што су српска деца морала ићи у мађарске школе и што Мађари тероришу 

српски живаљ и усељавају се у напуштене српске куће. Истовремено, избегли Срби, 

иза хаотичне евакуације, осетили су последице лошег смештаја и слабе бриге о њима 

по Војводини. За део избеглица предвиђен је био смештај и издржавање на државном 

добру Беље. Повратак избеглица у Мађарску ради преноса покретности у Југославију, 

заштите непокретне имовине и превођења осталих чланова породице, донео је нове 

међудржавне перипетије. 

Треће поглавље (стр. 144–193), под насловом Пријаве опције Срба у 

уговореном року (1921–1922), прати рад Југословенске централне управе, која је 

очекивала пријаву опције већине Срба у Мађарској и Мађара у Југославији, што се 

није десило. Живу и еуфоричну пропаганду водило је југословенско посланство уз 

помоћ епископа будимског Георгија. Пријављивање је текло тихо и дискретно. 

Мађарска се плашила могућег оптирања бројне мађарске мањине у Југославији. Први 

пријављени оптанти били су беземљаши и аграрна српска сиротиња. Пријаву је 

поднело само 2.400 српских оптаната, односно укупно 7.000 лица. Аутор разматра 

Резултат пријаве опције и даје анализу стања пријаве у појединим местима 

сегединског, барањског и бајског трокута и будимпештанског подручја. 

Четврто поглавље (стр. 194–258), Захтеви за исељење оптаната и споразу-

мевања влада Југославије и Мађарске (пролеће 1922 – лето 1923), прати темпо досе-

љавања првих српских оптаната, које је ометала компликована процедура спровођења 

аграрне реформе и колонизације, а посебно недостатак закона о колонизацији који би 

регулисао механизме спровођења. Изостанак припрема, планова и начина исељавања 

унео је конфузију међу оптанте. Посебно је самовољно исељавање компликовало 

питање настањивања. Проблеми исељавања наметнули су дипломатску акцију ради 

продужења рока за исељење оптаната. Дошло је до споразумевања о преносу покретне 

имовине избеглица и изгнаника. Ове мере биле су плод сазнања да је немогуће брзо 

реализовати одредбе Тријанонског уговора. Посебно је за то била заинтересована 

мађарска влада јер је била суочена са већим бројем избеглих лица из Југославије. 

Пето поглавље (стр. 259–326), под насловом Два већа досељења оптаната 

(1922–1923), прати исељавање око 350 породица оптаната из будимпештанског 

подручја на Беље у јесен 1923. године. Посебну нелагодност донело је слабо 

промишљено досељавање преко 900 оптанaта из Батање на Овче Поље у Македонији 

1923, које се претворило у егзодус. 

У шестом поглављу (стр. 327–406) аутор третира Масовно исељавање 

оптаната (јесен 1923 – јесен 1924). Мађарска је у Друштву народа успела да обезбеди 

међународни зајам за реконструкцију привреде и одлагање репарација на 20 година, па 

отуда и њена спремност за даљње решавање питања оптаната. Оптанти су у Мађарској 

поседовали 27.000 к. ј., али је међу њима било и беземљаша, па је за њих у Југославији 
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требало обезбедити 30.000 к. ј. Проблеми су настали у намери да се план реализује. 

Натезања око доделе земље условила су спорију динамику досељавања, и то у мањим 

групама. План је успешно спроведен захваљујући залагању дипломатско-конзуларних 

представника у Мађарској. Тако се до краја 1924. доселило 7.305 оптаната, што је била 

трећина од укупног броја или две трећине од броја пријављених. 

У седмом поглављу (стр. 407–458) разматра се Јењавање исељења (1925–1929) 

и указује на узроке застоја исељења оптаната из бројних разлога политичке и 

економске природе, а пре свега на недостатак земље и услове живота досељених на 

малим земљишним површинама. Међуратни период указује на то да су односи између 

Југославије и Мађарске имали осцилације. Мађарски велепоседници, уз помоћ мађар-

ске владе, захтевали су у Међународном суду у Хагу одштету за секвестрирану и 

експроприсану земљу. Истовремено се на локалном нивоу воде парнице између 

мађарских велепоседника и југословенских власти. Најпознатији спор водио се око 

имања Беље, које се налазило у рукама Фридриха Хабзбуршког. Оптанти су, услед 

немоћи аграрних власти, у својој режији организовали исељавање, најчешће разменом 

непокретности са Мађарима исељеницима или продајом имовине. 

Осмо поглавље (стр. 459–517), под насловом Интензивирање исељавања 

оптаната (1929–1930), указује на завршни део оптирања. Други споразум за продуже-

ње рока оптирања 1926–1929. бележио је хладне односе између две државе, док је 

трећи споразум продужио рок до новембра 1930. Уследиле су напокон систематске 

припреме за планско исељавање, како би се то питање коначно решило. Став 

југословенске централне управе био је да се насељавањем оптаната у северним 

крајевима ослаби доминација несловенског живља. 

Девето поглавље (стр. 518–575) доноси Окончање исељења оптаната, које је 

завршено у пролеће 1931. године уз мере полиције која је протерала српске оптанте из 

Мађарске. Као противмера је уследило протеривање мађарских оптаната из Југосла-

вије. Досељено је 300 српских породица које су смештене у Барању. Оптанти су већим 

делом досељени у Дунавску бановину, а у мањем броју у Савску бановину. Оптанти 

истовремено задржавају посед у Мађарској, јер су земља и храна јефтине, а летину 

настоје да превезу у Југославију, што им доноси трошкове на царини и обезвређује 

труд. 

Десето поглавље (стр. 576–584) носи наслов Срби у Мађарској након исељења 

оптаната. Преостало је у Мађарској око 7.000 Срба у 46 парохија са 19 свештеника и 

18 учитеља. Верско и национално заједништво мале националне групе неговала је 

Српска православна црква. 

У Закључку (стр. 585–598) је питање оптирања постављено у склопу 

разумевања положаја историјске народне српске заједнице, разуђене на југоисточном 

и средњем делу Европе. Акценат је дат развијеној свести о интегративној припадности 

посебном и јединственом српском народу. Специфичне навике, условљене исто-

ријским контекстом, условиле су разлике менталитета, што им није сметало да се брзо 

адаптирају и интегришу. Оптанти доласком у данашњу Војводину нису допринели 

повећању броја становника, али је долазак у матичну домовину решио национални 

статус малобројне српске мањине. Живо сећање на оптирање и стицање југословен-

ског држављанства одразило се на положај преосталог српског становништва и бржу 

асимилацију у Мађарској. 

Књига хронолошки и тематски следи компликовану логику дешавања. 

Обухватила је политички и дипломатски контекст и следила историјску нужност 
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исељавања оптаната. У књизи су дати посебни осврти на низ питања у вези са 

оптирањем. Написана је лаким стилом, намењена како стручној тако и широј публици, 

а посебно потомцима оптаната. Излагање се темељи на анализи и компарацији бројних 

историјских извора. Одабрана је кључна грађа, изнети су ставови како других писаца 

тако и лично мишљење. Књигу краси обиман научни апарат, који садржи именски и 

географски регистар и регистар институција. Списак необјављених и објављених 

извора и домаће и стране литературе употпуњују рад и дају му на тежини. 

Друга књига је документарна. Носи поднаслов Спискови српских оптаната у 

Мађарској (1920–1931), а на 529 страница доноси списак од око 13.000 српских 

оптаната у Мађарској. Списак садржи осам рубрика: број оптаната, презиме, име, 

имена лица у породици, број лица у домаћинству, годину пријавне опције, планирано 

место у КСХС/КЈ за насељење и година плана, место првог настањења исељених лица 

у КСХС/КЈ, година првог настањења, напомена. Права је ризница, пружа обиље 

демографских података, са лепезом имена и презимена и назива места. 

Епилог (стр. 523–528) указује на кретање приспелих оптаната и прати 

тенденцију пресељавања са намером да земља додељена у закуп путем откупа пређе у 

својину. Најчешће су обављана појединачна пресељења из Бачке у Барању, западни 

Срем и источну Славонију, те из делова јужне Бачке и јужног Баната у северне делове 

Војводине. Тенденција пресељавања оптаната имала је за циљ досељавање у близину 

мађарске границе, како би се остварила веза са њиховим непокретним имањем у 

Мађарској и очувао статус двовласника. Избијањем Другог светског рата и комадањем 

Краљевине Југославије оптанти су подељени у више окупационих система. Највећи 

број оптаната у мађарској окупационој зони захваћен је животом неизвесности и 

ратних траума које су подразумевале избеглиштво, прогонство, интернирање, логори-

сање и смрт, док је мањи део оптаната избегао у централне делове Србије. Најблаже су 

осетили рат оптанти у Банату, под немачком окупацијом, гдје су изостали терор и 

протеривање, али су оптанти имали велике обавезе у виду испорука пољопривредних 

производа. Оптанти из средњег Срема који су избегли у Србију спасли су се усташког 

терора, за разлику од оптаната који су живели око Осијека и Вуковара. Судбину 

протераних лица доживели су и оптанти у Овче Пољу, под бугарском окупацијом, 

одакле су приспели у централну Србију. После Другог светског рата већи број 

протераних оптаната вратио се у Бачку у своје домове након одласка Секеља и Чанго 

Мађара, досељених из Румуније. Оптанти са територије данашње Хрватске одбили су 

да се у њу врате и углавном су населили Војводину. Иницијатива Срба да се 

погранични делови Хрватске и Мађарске насељени Србима и Буњевцима припоје 

Војводини није наишла на политичко разумевање код комунистичких власти. Пропао 

је и покушај досељавања 124 породице из Ловре. Убрзо после Другог светског рата 

оптантске породице губе особена обележја, прво ношњу а затим специфичности језика 

и традиције краја и утапају се у окружење. 

Књиге су настале поводом писања докторске дисертације и одраз су храбрости 

аутора да се упусти у корпус политичких, друштвених, економских, националних и 

верских питања. Стога се обе књиге топло препоручују, јер имају значај у 

осветљавању питања наслеђених из прошлости. 
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СИМПЛИФИКОВАНО О САВРЕМЕНОЈ ТУРСКОЈ 

Зоран Милошевић, Турска и неоосманизам, Завод за уџбенике 

и наставна средства, Источно Сарајево 2010, стр. 176 
     
 

Колико је потписнику овог текста познато, а не може се рећи да је 

необавијештен о издавачкој продукцији у Републици Српској, Србији, Федерацији 

БиХ – напротив, литература на српском језику о савременој Турској, без обзира о којој 

научној дисциплини или сфери истраживања се ради, а посебно уколико је ријеч о 

новијим публикацијама (књиге, зборници радова, часописи, документарна грађа и сл.) 

из области наука о друштву: политикологијe, историјe, социологијe, међународних 

односа и др., није бројна. Штавише, могло би се чак рећи и чињенично лако 

поткријепити такав исказ: и недовољна, сиромашна. У посљедње двије деценије, које 

коинцидирају како са процесом разбијања бивше нам заједничке отаџбине, СФР 

Југославије, тако и са, еуфемистички казано, појачаним присуством турске државе на 

просторима ех Југославије, па онда и простору српских земаља, једва да је објављено 

пет-шест књига које, из било које перспективе и са становишта и проседеа ма које 

науке, говоре о Турској, свеједно да ли у перфекту или презенту. 

Глад за литературом и/или ма каквим текстовима у којима се говори о 

процесима, односима, догађајима и личностима у данашњој турској држави, а посебно 

о њеним односима са ововременим државама на Балкану, па тако и са државама 

српског народа, неће бити лако утажити. Другим ријечима, интелектуална знатижеља 

да се спозна шта се данас збива, шта предузима и куда смјера држава потомака оних 

који су срушили српске средњовјековне државе, владали српским етничким простором 

и народом више од четири вијека, који су заправо били сурови окупатори, а не онакви 

каквим су их својевремено насликали нпр. Волтер и други европски просвјетитељи, 

либерали или данас мондијалисти, протагонисти глобализације и НАТО 

демократизације, глорификујући тобожњу толеранцију спрам иновјераца у Турској 

царевини, а с обзиром на овдашње научно-стручне и публицистичке резултате, тешко 

је остварива. 

Тим прије је очекивана и оправдана велика радозналост коју демонстрирају 

читаоци у намјери да што прије отворе књигу Зорана Милошевића Турска и 

неоосманизам, која се, у издању Завода за уџбенике и наставна средства (Републике 

Српске) из Источног Сарајева, појавила поткрај прошле, 2010. године, и прелистају 

њене странице не би ли на њима пронашли оно што их занима у вези са појмовима и 

оним на што се они односе, шта супсумирају и изражавају, а који су садржани у самом 

наслову дјела. Као што се види, наслов књиге је сасвим једноставан и разумљив. 

Макар онима који пажљивије прате савремена политичка кретања на свјетској сцени и 

који су бар у медијима информисања чули или прочитали да се у посљедњих неколико 

година држава Турска повезује са појмом неооосманизам. С обзиром на такву духовну 
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ситуацију времена, нормалним се онда поставља питање и потражује одговор на њега: 

шта то потенцијални читалац може наћи и прочитати у Милошевићевом манускрипту? 

Овај текст је скромни покушај одговора на то или неко њему слично питање и, 

истовремено, приказ садржаја књиге, који може послужити и као препорука онима 

који су радознали духом и искатељи истине, а-propos опредјељења садржаног у 

дилеми: читати или не дјело насловљеног садржаја, које је предмет ових објекција. 

Прво неколико основних информација о књизи коју приказујемо. Турска и 

неоосманизам је обимом невелика књига – "само" 176 страница, А5 формата, тврдог 

повеза. Осим кратког увода и, ипак (о чему ћемо још понешто рећи у тексту који 

слиједи), скромног списка коришћене литературе, књигу чини пет неједнаких 

поглавља и закључак. Поглавља имају сљедеће наслове: 1. Политички систем и 

идеолошке традиције у Турској; 2. О најважнијим политичким партијама у Турској; 3. 

Спољна политика Турске; 4. Турска армија и политика, и 5. Курди и турска држава. 

Закључак је насловљен са: будућност Турске? И након површног читања види се да ни 

лектор ни коректор свој дио посла у вези са штампањем ове књиге нису завршили како 

треба. Наиме, публикација просто врви од штампарских, коректорских и лекторских 

грешака и пропуста, да о стилу и композицији реченица и не говоримо. Можда је, с 

обзиром на тај, споредни квалитет, ефекат и значење књиге најтачније за њу рећи да је 

аљкава. А то ваљда понешто говори и о њеном аутору. 

Кад је, пак, о самом садржају едиције ријеч, онда нам се чини сувислим и 

неопходним о њој казати сљедеће. Као што смо на самом почетку овог текста навели, 

треба поздравити сваки мисаони и публицистички напор који резултује ма којим и 

каквим рукописом на српском језику о савременој Републици Турској, а посебно 

уколико је неоосманизам тема која се у њему обрађује. То исто мислимо и за 

Милошевићеву књигу. Аутор се храбро – видјећемо да ли и успјешно, корисно, научно 

плодотворно и сл. – упустио у подухват да читаоцима представи основне 

карактеристике савремене турске државе, њен политички систем, друштвене, 

политичке, идеолошке односе и струјања у њој, неке економске процесе и резултате, 

њену спољну политику, те унутрашње проблеме са којима се суочава данашња Турска, 

а посебно феномен курдског питања, његову генезу, суштину и манифестације. Књига 

даје неколико корисних и нових информација о данашњој Турској, прије свега о 

посљедњих десетак година њене историје, које се подударају са периодом владавине 

Партије правде и развоја садашњег турског премијера Реџепа Тајипа Ердогана. Такође, 

аутор је солидно, додуше понекад и непотребно, нефункционално, преопширно, 

представио биографију самог Ердогана, али и још неких савремених турских 

политичара, прије свега новог лидера тренутно водеће опозиционе странке у Турској, 

Народно-републиканске партије, Кемала Киличдароглуа. Међутим, баш на примјеру 

тог турског ововременог политичара најбоље се види сва ауторова аљкавост и 

непрецизност која недовољно упућене читаоце може довести у забуну. Наиме, на 

једном мјесту Милошевић име поменутог политичара пише Киличдароглу (стр. 68 и 

на више других мјеста), затим Киличдраоглу (стр. 70), али и као Киличдарогу (стр. 76), 

а исто вриједи и за његову функцију: једном се помиње као предсједник, а други пут 

као генерални секретар странке. Бар се то могло провјерити и тачно навести. Слични 

превиди су присутни и код назива неких данашњих политичких странака или код 

имена оних партија (некадашњих, од стране војних диктатура својевремено 

забрањених партија) из којих данашње воде поријекло. 
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Али, ако би се претходне примједбе могле, евентуално, ставити на душу 

лектору, коректорима и рецензентима (а тројица доктора наука су се тако потписали) 

манускрипта и њима приписати одговорност за наведене и сличне промашаје и 

неконзистентности које отежавају читање и рецепцију садржаја ове књиге, дотле 

изостанак помињања неких битних актера турске политичке сцене током 20. вијека и 

прве деценије нашег, 21. вијека, односно неадекватна и недовољна елаборација 

њиховог мјеста, улоге и значаја у тој историји, иде у "заслуге" само и искључиво 

аутору књиге, Зорану Милошевићу. Још би се некако могла разумјети, па можда и 

оправдати, чињеница да је аутор тек узгред поменуо име Кемала Мустафа-паше 

Ататурка, некадашњег генерала, реформатора турске државе, оснивача Народно-

републиканске партије и њеног првог предјседника, као и предсједника Републике 

Турске у периоду од 1923. до 1938. године. Наше је мишљење да разматрање посве-

машњих, а не само политичких, процеса, односа и збивања у савременој Турској, мора 

нужно започети елаборацијом значаја лика и дјела Ататурка и друштвених промјена 

које је он инаугурисао и имплементисао у оновременој Турској. Јер, само тако се може 

разумјети нпр. суштина турског секуларизма и ововремено настојање неоосманис-

тичких фактора да га делегитимишу и социјално маргинализују, позиција исламске 

религије и њена ренесанса итд. Такође, тешко је наћи оправдање за факат да се други 

по реду предсједник Републике Турске, Исмет Инени (и његово презиме је погрешно 

навeдено, стр. 68), заслужан, између осталог, за увођење политичког плурализма у тој 

држави и њено касније укључивање у НАТО, помиње само једном, и то у небитном 

контексту. Исто тако је прошао и генерал Кенан Еврен, организатор војног удара из 

1980. и потоњи предсједник Републике. За разлику од њих, који су макар једном 

поменути, Милошевић уопште не помиње турског премијера у периоду 1950–60. 

године, Аднана Мендереса, који је најдуже владао у континуитету, а некмоли да се 

елаборише социополитички контекст у којем је он дјеловао и резултати које је 

постигао, односно због чега је његов мандат насилно прекинут првим војним ударом у 

савременој Турској. Такође, име свјетски познатог турског политичара друге половине 

20. вијека Сулејмана Демирела уопште није поменуто, а његов "исписник" и вјечити 

конкурент Булент Еџевит тек је мало боље прошао, тј. само је више пута поменут, али 

се из тог помињања не може ни наслутити, а камоли егзактно (у)видјети у чему је 

његов значај за турску политику и државу, ни у његово вријеме, а поготово не за 

данашњу Турску. Такође, цијела плејада других политичара из актуелизованог перио-

да се не помиње ни у фуснотама. То је већ озбиљан недостатак овог манускрипта. 

Наравно, о савременој Турској, inclusive и њену политичку сцену и неоосмани-

зам као њен носиви али и контроверзни појам и праксу, а то је управо период посљед-

ње двије или чак и три деценије, може се писати и без претходне валидне елаборације 

највећег дијела турске историје 20. вијека. Међутим, за сувислу, акрибичну и комп-

лексну политиколошку анализу – за шта се издаје Милошевићева студија – 

друштвених, политичких, економских, културних, религијских, безбједносних итд. 

процеса, односа, збивања и резултата у данашњој турској држави, а посебно кад се тај 

период именује, дефинише као неоосманизам, као настанак и развој идеологије 

неоосманизма и имплементација те доктрине у конкретним политичким дјелима у 

унутрашњој и спољној политици, актуелизовање и промишљање политичке личности 

и дјел(овања)а Тургута Озала, премијера и предсједника Турске, човјека који је 

обиљежио цијелу једну деценију на челу те вишeмилионске државе (1983–1993), је 

conditio sine qua non модерног, одговорног и научно потребног истраживања. Јер, 
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мање-више, оно што данас жање турска политика, нарочито на међународној сцени, 

чији су главни промотори происламски лидери Ердоган, Гул, Давутоглу, Чавушоглу и 

др., посијано је управо за вријеме владавине Тургута Озала, који је први јавно 

промовисао идеју и амбицију Турске, парафразирамо, од Јадранског мора до Кинеског 

зида, односно утемељио идеологију "турско-исламске синтезе", као својеврсног 

контрапункта кемалистичком секуларизму, национализму (туркизму) и аутархично-

сти, па и изолационизму. Ту инспирацију и линију развоја, која је несумњиво неоосма-

нистичка, односно доказ да је неоосманизам срчика саме те политике, да он није 

никаква фатаморгана или измишљотина противника савремене Турске, није успио 

зауставити ни њен краткотрајни застој изазван посљедњим, за сада, војним ударом 

1997. г. Од Озала до Ердогана политичком ареном Турске, било на мјесту предсјед-

ника, било премијера, или, пак, лидера странака продефиловало је више личности, али 

изузев већ поменутог предсједника Републике Сулејмана Демирела и краткотрајног 

премијерског мандата радикалног исламистичког политичара Неџмедина Ербакана, 

којег је због нетактичне, тј. преурањене и одвећ транспарентне исламизације, држав-

ним превратом уклонила војска, ни једна није оставила дубљег трага у њеној историји. 

Због тога је Ердоган, а уз њега ту се "шлепају" и Абдулах Гул, актуелни предсједник 

Турске (од 2007), а прије тога и министар спољних послова, и Ахмет Давутоглу, 

садашњи министар иностраних послова од 2009, на неки начин симбол неоосманис-

тичке политике данашње турске државе, и спољне и унутрашње. И добро је што му је 

Милошевић посветио значајан простор у својој књизи, дајући низ корисних информа-

ција из његове биографије и досадашње политичке каријере. При томе је пажње ври-

једно и објашњење улоге коју у савременој Турској има исламска религија и поједини 

њени институти и субјекти, а посебно вјерски редови, какав је нпр. суфијски ред 

накшабендије, који је пресудно утицао на вјерско образовање и идеолошко усмјерење 

и самог Ердогана. Исто тако, сматрамо значајним то што је аутор у књизи о којој 

пишемо подастро низ факата важних за разумијевање контекста, политичког амбијен-

та, економских услова и резултата Ердоганове владавине, на основу којих је могуће 

израдити његов "профил", те наслутити  његову улогу у историји државе чији је 

премијер. Иако Милошевић износи и неколико непотребних, бизарних епизода из 

Ердогановог животописа, ипак на крају даје релативно прихватљиву "дефиницију" тог 

политичара: "... можемо рећи да је Ердоган идеални, типични неоосманлија – јаничар. 

Није етнички Турчин, али је попут многих не-турака за време Османске империје 

веома много урадио за Турску и посебно за ислам" (стр. 66). 

Међутим, елаборација феномена неоосманизма, који се експлицитно наводи у 

наслову књиге, је заиста незадовољавајућа. Требало би нам пуно више простора од 

уобичајеног за један обични приказ нове књиге да експлицирамо само неке слабости и 

недоречености тог дијела Милошевићеве студије, која у квалитативном погледу 

"добацује" до нивоа просјечног магистарског рада. Аутор је прилично неконзистентан 

у коришћењу појма неоосманизам, а у појединим пасажима књиге он из садржаја тог 

појма искључује његову битну компоненту и одредницу: исламизам. Штавише, под 

утицајем неких руских политиколога и публициста – које, узгред речено, одвећ често и 

сасвим некритички цитира (нпр. Сотиченка, Мурадјана и др.) – он чак на више мјеста 

(нпр. на стр. 41, 47. итд.) тврди да актуелни турски политичари и државници заправо и 

немају намјеру проводити политику исламизације, а познато је да без ње нема ни 

неоосманизма. До таквог закључка наш аутор је дошао цитирајући изјаве самих тих 

политичара (Гула, Ердогана и других), као да су у политици пресудне ријечи а не 



СЛОБОДАН НАГРАДИЋ, Симплификовано о савременој Турској. Зоран Милошевић....  

 527 

дјела. Иначе, с чуђењем констатујемо да аутор готово уопште не цитира водеће домаће 

аутор(итет)е о било ком питању у вези са Турском, османском (даља прошлост) или 

кемалистичком (ближа прошлост), свеједно, а посебно о феномену неоосманизма 

(савремена Турска): нпр. већ тад објављену студију др Дарка Танасковића 

Неоосманизам наводи само једном, више реда ради, на сасвим ирелевантном мјесту, а 

свјетски познату књигу А. Давутоглуа Стратегијска дубина – Међународни положај 

Турске (до јесени 2011. године доживјела је већ 69 издања, а до тренутка кад овај 

приказ буде објављен вјероватно ће их бити више од 70) само помиње, понегдје и 

парафразира, али је експлицитно не цитира. Ставове тог аутора, који је не само 

имплементатор неоосманске политике него и њен водећи идеолог, теоретичар, аполо-

гет и међународни промотор, Милошевић својим читаоцима сервира цитирајући њего-

ве изјаве за медије информисања и повремене интервјуе. Стиче се утисак да аутор 

уопште није (про)читао ту Давутоглуову књигу, која је кључ за разумијевање неоосма-

низма, посебно његове спољнополитичке димензије. Наш писац једва да и помиње 

значење синтагме историјска дубина, без које је тешко ваљано схватити неоосманис-

тичко утемељење у староосманском политичко-културно-духовном насљеђу, те ово-

времене манифестације неоосманских претензија на простор, државе и народе који су 

некад били у саставу Османског царства. Чак и кад говори о географској дубини, тј. 

конкретним геополитичким областима према којима је усмјерена и дјелимично 

отјелотворена неоосманистичка спољна политика данашње Турске, садржана у 

Давутоглуовој максими: нула проблема са сусједима, Милошевић то симплификује, 

посветивши једино нешто више пажње Блиском истоку и односима са појединим 

арапским државама. Балканско подручје је само овлаш поменуто, а о кавкаским и/или 

средњоазијским државама и народима као правцу и циљу дјеловања неоосманистичке 

дипломатије и простору реализације те доктрине, нема ни толико. Отуда и не чуди 

што је у књизи о којој пишемо тема о посљедицама неоосманистичке спољнополи-

тичке доктрине и праксе по српски народ и српске државе скоро сасвим изостала, или 

је недостатно третирана, за што нема ни научног, ни друштвеног, а посебно не 

политичког оправдања. У једну ријеч: дио књиге посвећен неоосманизму је примјер 

како се тако актуелна, битна а неистражена тема симплификованим приступом и 

научно недораслом експликацијом може упропастити. 

Као што смо већ наговијестили, поред навођења конкретних чињеница и 

показатеља о економском развоју Турске у посљедњих осам година, тј. за мандата 

Ердоганове Партије правде и развоја, што се може оцијенити као користан прилог 

познавању савремене Турске, вриједност је Милошевићеве књиге и у томе што је у њој 

по први пут на српском језику, колико-толико систематизовано, изложено курдско 

питање, чија апоретичност, најблаже казано, оптерећује турску државу од Ататурка до 

наших дана. Управо је политички заокрет у третирању проблема курдског народа који 

демонстрира актуелна власт у Анкари једна од највидљивијих манифестација, и доказа 

истовремено, њене неоосманистичке инспирације и постигнутих резултата новог 

курса унутрашње политике, тј. политике спрам припадника нетурских народа, као што 

је и курдски. Данашњи неоосманисти, којима је политички прагматизам, па и 

утилитаризам, једно од врховних и дјелотворних начела, руковођени управо тим 

критеријумима, напустили су кемалистички национализам, један особени пантуркизам 

по којем су сви они који живе у Турској заправо Турци, без етничке разлике, по 

западњачком моделу државе – нације, који је Курдима био неприхватљив и није 

пацификовао њихову побуну против централизоване секуларистичке турске власти у 
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Анкари, и врло опрезно почели да шире простор права и слобода за припаднике 

курдске националне мањине који изражавају лојалност турској држави, удовољавајући 

тиме европским стандардима и обрасцима понашања у НАТО државама, али се (још) 

не супротстављају интервенцијама војске против оних који су окарактерисани као 

курдски терористи, а то су сви они који слиједе главну политичку снагу курдског 

народа, илегалну Радничку партију Курдистана, инаугуришући нови идентитет на 

традицији османске државе и њених поливалентних инсигнија, али сада у новим 

околностима, тј. неоосманизму као амалгаму и амбијенту који не ништи националне, 

религијске, језичке, културне и друге посебности, него их, кад их већ не може 

елиминисати, држи у својеврсној коегзистенцији. Из Милошевићеве књиге је развидно 

колико су актуелни неоосманистички политичари успјели у својим пројектима. 

Такође, заинтересовани читалац може са страница ове књиге довољно спознати о 

генези, историјском развоју и меандрима курдског народа, особеностима њихове 

традиције, религије (нису сви Курди муслимани, има међу њима и хришћана и 

припадника старе, само њихове религије, језидизма), територија на којима живе (осим 

у Турској, у којој чине више од 20% њеног становништва, Курди живе и у Ирану, 

Ираку и Сирији), тј. Курдистану, њиховом политичком организовању и тактици борбе 

за своја права у савременим условима и још којечему што треба знати о једном 

народу. 

На крају, стиче се утисак да је аутор књиге Турска и неоосманизам Зоран 

Милошевић у њој себи поставио циљ за чије остварење је љествица била одвећ високо 

постављена, који он са својим методолошко-гносеолошким и акрибично-хеуристич-

ким капацитетом и искуством, поготово кад се тај циљ жели постићи на брзину, без 

довољно самокритичности, није најбоље остварио. Тема је искала већег ерудиту. 
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Историографска монографија Ђорђа Микића Аустроугарска ратна политика у 

Босни и Херцеговини 1914–1918 је научно обликовала тему од историјског значаја за 

српски народ. Дело је пред почетак рата у БиХ 1992–1995. остало недовршено, у 

рукопису, да би у периоду 2007–2011. било приведено крају и публиковано. Мотив за 

писање аутор је нашао у чињеници да су као повод за избијање Првог светског рата 

означени Сарајевски атентат и Србија. Намера му је била да истраживачки обради 

ратну политику Аустроугарске и тако допринесе разумевању комплекса питања која 

задиру у српску и европску историју. Рецензију су написали компетентни историчари, 

академик Милорад Екмечић и проф. др Душан Берић. Монографија је научно 

утемељена на историографским радовима прворазредног значаја: Владимира 

Ћоровића, Пере Слијепчевића, Милорада Екмечића и других. Значај књиге лежи у 

чињеници да је научно утемељена на тематски разноврсној грађи из Архива Босне и 

Херцеговине у Сарајеву, Државног и Ратног архива у Бечу, архивâ у Београду, Загребу 

и Бањој Луци. Аутор се упустио у проучавање комплекса најсложенијих аспеката 

историје, у којој су поглавља карике у ланцу драматичног следа догађаја. Указује на 

наметнуту колонијалну политику германског продора на исток, што је имало за после-

дицу религиозно разрачунавање верски супротстављених конфесија и развој југосло-

венске идеје уједињења. Политички, друштвени и економски и социјални односи 

током Првог светског рата били су за Микића, пре свега, истраживачки изазов коме 

није могао одолети. Писање синтезе из контекста бројних појава, догађаја и процеса 

приморали су аутора да их након анализе тематски разматра, везује за подручја, 

друштва, установе, појединце. Стога се може тврдити да ће ово дело служити у 

обликовању будућих научних радова везаних за шире подручје немирног Балкана.
1
 

Монографија Ђорђа Микића, због изузетне акрибичности и мноштва 

архивских докумената, баца ново светло на изузетно динамичну позорницу 

политичког, националног и војног дешавања. Преплићу се и укрштају бројни 

политички, економски, друштвени, класни и национални интереси. Национални и 

верски антагонизми три конфесије на истој територији у време унутрашњих раздора 

Првог светског рата дати су кроз бројна документа. Док је Монархија водила борбу 

ради продора на исток, дотле је српски народ, изложен бројним искушењима, морао да 

                                                 
1
 Дати су примери злочина почињеног на територији Срема, хапшење православних свеште-

ника у Сремској Моравици, убиства 200 лица, убиства и протеривања становника Прогара у 

Острово и Маркушицу, урезивање крста Србима из Купинова, одвођење свих становника То-

варника, спаљивање 150 кућа у селу Грабовци, протеривање становништва, иживљавања у селу 

Попинци, појединачна убиства у Бојки и Земуну. Види: стр. 317–321. 
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се бори за опстанак. Зато је ова књига, пре свега, жив приказ напора српског народа да 

се одржи на најдраматичнијем месту у Европи током Првог светског рата. Политика 

државног насиља над српским становништвом БиХ је основна тема овог дела. 

Поред Предговора и Увода, монографија садржи пет поглавља. Увод је са 

поднасловом Државно насиље (стр. 15–22). Дата је генеза аустроугарске владавине од 

1878, која је имала за циљ потчињавање српског народа, сламање српског национа-

лизма и аграрног незадовољства које се манифестовало кроз бројне устанке у турско 

доба. Идеја поштеног апсолутизма, настала у време балканских ратова, прераста 

након атентата у ванредно стање, државни терор, како би се комплекс бројних 

политичких питања решио наметањем рата својим поданицима. Преовладао је страх 

власти од избијања устанка као последице српског национализма. 

Прво поглавље, Рат са поданицима (стр. 23–98), започиње организовањем 

антисрпских демонстрација, прогањања организованих широм Монархије након 

атентата, које су кулминирале у Сарајеву и Загребу. Захваљујући учешћу чиновничке 

елите, у Сарајеву су демолирани хотел Европа и Српска ријеч, власништво Глигорија 

Јефтановића, најпознатијег Србина из периода борбе за црквено-школску аутономију, 

што је био окидач за демонстрације беса и насиља упереног против Срба. Учешће је 

узело 3–4 хиљаде демонстраната организованих од стране Генералштаба. Нападнуте 

су у Сарајеву српске културне и привредне установе, православне цркве, школске и 

црквене зграде и приватни станови, а посебно друштво Просвјета, лист Народ, 

имовина чланова Народне или Отаџбинске партије и Српског клуба. Антисрпска 

хистерија након атентата захватила је целу Босну и Херцеговину, подгрејала је страсти 

огорчења римокатолика и муслимана. Само у Сарајеву комисијски је утврђена штета 

од 555.554 круне. Од 17. јула 1914. учвршћено је опсадно стање како би се спречио 

синдром верског рата, који је кулминирао током демонстрација уперених против Срба, 

што је био почетак ванредног стања примењеног у време скадарске кризе маја 1913. 

Власт је тим мерама успела да изолује Србе, покрене велеиздајничке процесе и заведе 

војнички терор и установи преке судове као начин борбе против својих поданика. На 

сцену је ступило политичко насиље, коме се, насупрот Поћореку, опирао заједнички 

министар финансија Билински. Спроведене су према водећим Србима репресивне 

мере преметачине, заплене, прогона, протеривања, интернације, хапшења. Рад су 

широм Босне и Херцеговине, вољом власти, обуставила српска друштва Соко, 

Побратимство и Просвјета. Похапшено је пре почетка рата 5.000 Срба. Експоненти 

антисрпске политике били су такозвани шуцкори. Они су били саставни део ширег 

плана власти ради онемогућавања општенародног покрета Срба у време рата са 

Србијом. Ова помоћна жандармеријска формација бројала је 11.000 припадника, 

састављених од муслимана и римокатолика привучених добром дневницом. Таоци, 

интернације и логори обележили су време ратовања државе против сопствених 

грађана. Ове мере предузимане су и изван пограничне зоне, обухватале су Травнички, 

Бањалучки и Бихаћки округ. Већ 23. августа 1914, без суда, Министарство рата је за 

сумњиве грађане Босне и Херцеговине одредило за интернацију логор у Араду. 

Друго поглавље, Рат, ратна зона и страдање (стр. 99–190), детаљно прати 

ток извршене мобилизације, реквизиције, доставу коња, транспорт возила, опште 

стање становништва. Указује се на нерасположење Срба за мобилизацију. Тема 

интересовања су Ратне операције и ратна зона. На почетку рата Аустроугарска је 

према Србији и Црној Гори била у дефанзиви из страха да не изазове дизање устанка у 

БиХ. Пораз на Церу допринео је покретању институције Војног суда. Завладала је 
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психоза сумњичења Срба да су били у дослуху са непријатељском војском. Убрзо је 

продор српске војске у источну Босну узнемирио војне кругове Монархије, а посебно 

војни пораз на Колубари средином децембра 1914. Узнемиреност на граници између 

Босне и Херцеговине и Србије довела је до повлачења власти и народа из "ратне зоне" 

у долини Дрине, на краће временске и просторне релације, како би се спречило 

хаотично бежање муслимана са несигурног подручја и тако поткопао ауторитет 

власти. Поћорек је користио муслиманско становништво Санџака као "батину" при 

решавању српског питања. Миграције становништва су доприносиле пројектованом 

обликовању националног мозаика БиХ. Безглаво бежање неколико хиљада Санџаклија 

у Горажде допринело је појачаној паници муслимана. Избеглице су размештане изван 

линије рата. У Бањалучки округ смештено је 14.000, а укупно је размештено 42.000 

лица из пограничних крајева Босне и 8.000 Санџаклија. Власт је користила шуцкоре 

како би у што већој мери допринела националној и верској завађености. Временом 

расте незадовољство католика јер нису остварили снове о прикључењу БиХ Хрватској. 

Ратна ситуација водила је укључивању у ратну привреду и до исцрпљивања народа. 

Миграције становништва, пролазни смештај више хиљада војника према граници 

Србије и терет око исхране оптерећивали су ратни буџет. Стагнација привреде и 

пољопривреде пратила је живот у Босни и Херцеговини као сенка. Истовремено, 

јављала се спорадично колера, слинавка, умирали су људи и стока. Како је рат 

одмицао, наметало се прехрамбено питање. 

Треће поглавље, Најбоља политика, никаква политика (стр. 191–330), кључни 

је део јер анализира суштину политичких кретања у Босни и Херцеговини. Ратна 1915. 

обележена је политиком завођења војно-апсолутистичког режима 1915. Власт је од 

смењеног поглавара Поћорека преузео милитантни генерал Саркотић, коме је 24. 

децембра 1914. поверена Земаљска влада. Дошао је са намером да врши дужност 

захваљујући сили и обузда војно покорену земљу. Срби су у време Саркотића 

потиштени. Власт је своју моћ заснивала на диктаторској владавини силе. Иако је 

Сабор престао радити 9. јула 1914, он је распуштен патентом цара 9. октобра 1915. 

Залагао се Саркотић за строжији курс према Србима у целој Монархији, устајао је 

против србофилске политике. Остварење програма југословенске идеје доживљавао је 

као највећу опасност по хабзбуршку монархију. Зато је захтевао да се српски народ 

изолује. Тражио је да Мађари за политичаре хрватско-српске коалиције организују 

велеиздајничке процесе. Политички противник Саркотића био је председник угарске 

владе Тиса. Ставове Саркотића сматрао је инсинуацијама против Срба. Питање 

државноправног положаја БиХ оживело је током 1915. Саркотић је био присталица 

тријалистичке монархије у којој би БиХ била у склопу Хрватске. Залагао се за увођење 

административно-правног савета уместо Сабора. Укидање 227 српских националних 

институција спроведено је фебруара 1915. Српско-православна црква замењена је 

новим називом источно-православна. Ћирилица се од октобра године 1915. могла 

употребљавати једино у представкама које Срби упућују органима власти. Паралелно 

се одвијало и укидање права проистеклих из Статута за црквено-школску аутономију, 

што је допринело крају рада 194 српска учитеља. Српске верске школе претворене су у 

комуналне. Погром су доживели и српски свештеници, који су махом интернирани. Од 

343 парохијска свештеника 156 је одведено у Арад. Из средњих школа било је 

искључено 200 ученика. Поглавље мрака и владавине апсолутизма обележили су 

судски велеиздајнички процеси, налик раду инквизиције. Они су били одраз моћи 

власти да суди интелигенцији, да организује суђење за неколико хиљада људи и 
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немоћи да обуздају националне и демократске тежње процесом германизације. Зато су 

велеиздајнички процеси организовани у БиХ комплексна појава, која је документована 

живом сликом времена. Судило се не само истакнутим појединцима већ и српским 

националним институцијама као кривцима. Аутор је изнео бројне драматичне, 

апсурдне и трагичне моменте страдања српских вођа националног и политичког 

живота у скандалозним велеиздајничким процесима, какви су били бањалучки, 

бихаћки и сарајевски. Процеси су имали карактер истребљујућег рата, посебно против 

средњошколске омладине. Оптужени су били представници све три генерације: 

носиоци покрета за црквено-школску аутономију, интелигенција као предводник 

националне и политичке борбе и сељаштво. Ухапшене су вође саборских група: 

Глигорије Јефтановић, Васиљ Грђић и Живко Њежић. Захваљујући босанскохер-

цеговачкој емиграцији, ангажовању и везама Николе Стојановића, преко бивше српске 

краљице Наталије, шпанског двора и Ватикана спроведене су активности за помило-

вање осуђеника и њихове амнестије. Радила је на спашавању осуђених и српска влада 

Николе Пашића. Поред лавине политичких проблема, становништво је притискано 

прехрамбеним недаћама. Неродне жетве 1916. и 1917. приморале су власт на увоз 

жита из Мађарске. Услед несташице хране уследили су извештаји о смрти од глади. У 

потрази за храном током 1917. иселило се из бихаћког округа 5.728 лица. Захваљујући 

приватној акцији све три вероисповести, организована је акција збрињавања гладне 

деце у Хрватску, Славонију и Војводину. 

Четврто поглавље носи назив Политика без националних политичара и 

институција 1916. (стр. 331–409). Ратне прилике омогућиле су властима да се 

енергично и без милости обрачунавају са противницима. Наредба о конфискацији 

односила се на имовину лица која су се придружила непријатељу. Ратни метеж 

дезавуисао је одлуке везане за размештај становништва. Власт се суочавала са 90.000 

муслимана, избеглица са Дрине, о којима је требало економски бринути. Са друге 

стране, постојање логора за Србе интернирце из БиХ у Араду и Нежидеру указује на 

злочиначки карактер власти. Српско становништво заточено је још у Требињу, Добоју, 

Зеници и Дервенти, где су владали колера и пегави тифус. У контексту наведених 

догађаја одвијао се почетак активности на обнови политичког живота. Убрзо долази до 

појава агитације о државноправном питању и социјалном незадовољству као 

последици исцрпљивања. Брига о намирницама почетком 1917. пробудила је 

политичке активности и довела до приближавања Срба и Хрвата. Персоналне промене 

унутар царства погодовале су клими либерализације. Крајем 1916. на место Фрање 

Јосифа ступио је цар Карло, док је за заједничког министра финансија доведен Србима 

наклоњен Буријан, који је посетио Сарајево. 

Пето поглавље, Оживљавање политичког живота 1917 (стр. 409–517), 

анализира утицај југословенског покрета у Босни и Херцеговини кроз призму дешава-

ња. Водеће личности од политичког значаја, попут Саркотића, Буријана и Тисе, из 

различитих углова су посматрали будући формалноправни положај Босне и Херцего-

вине. Питањем државног уређења све више су се бавили и политичари све три конфе-

сије. Политички догађаји везују се за Мајску декларацију, Југословенски клуб, актив-

ности Димовића, Сунарића, Арнаутовића и других националних прегалаца. Упркос 

ангажовању Саркотића да не допусти обнову рада Сабора, како би се прикрили подаци 

о насиљу над народом и гушењу југословенског и српског покрета, нужан след 

догађаја није се могао зауставити. Активности Југословенског одбора и српске владе 

имаће пресудан значај за даљњу судбину БиХ. Живо врело политичких догађаја, 
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страдања и испаштање, услед колонијалних планова оптеретило је и угрозило живот 

Срба у БиХ. Напори српског народа и истакнутих појединаца наишли су на прави 

одјек на страницама драматичног штива Ђорђа Микића. Аутор је утврдио карактер 

аустроугарске ратне политике, објаснио узроке и циљеве две антагонистичке стране: 

актуелну власт супротстављену српском народу. Уочио је како суштину сукоба тако и 

бројне нијансе везане за атмосферу и протагонисте догађаја и појава. Све три 

генерације Срба имале су пред рат различите методе борбе, али исти циљ. Апсурдни 

друштвени, политички и економски односи имали су потресан епилог српске ратне 

драме у Босни и Херцеговини. 

Микић у Закључку (стр. 519–524) упућује на корелацију између државног 

насиља и освајачких планова Монархије, свестан да је широка лепеза мучења 

становништва део каталога државног беспримерног насиља над поданицима. Упућује 

нас на темељан процес уништавања не само демократских, већ и националних 

институција, истакнутих појединаца и српског народа Босне и Херцеговине. 

Монографија је успела да вештом руком прегаоца српске историографије o 

Босни и Херцеговини дочара огорчену борбу малог народа и велике Монархије. 

Приказана је широка лепеза националних и политичких захтева покрета који ће после 

анексије прерасти локалне оквире. Процес дугог трајања указује на тежину 

супротстављених политичких односа унутар Монархије и спремност српског народа 

да се бори по цену сопственог страдања. Аутор је читаоца увео у ток бурне и 

драматичне завршнице како Монархије тако и ослободилачке идеје. Историја Босне и 

Херцеговине, век касније, и даље је подједнако актуелна. Књига ће послужити као 

поуздан тумач комплексних догађаја, како стручној тако и широј јавности. Бројне 

драматичне појаве могу бити инспирација приповедачима и романсијерима, мотив за 

писање узбудљивог стручног и литерарног штива. Историјска наука добила је овом 

монографијом рад од изузетног значаја за писање синтезе историје српског народа. 
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КЊИГА ИСТИНЕ И ОТРЕЖЊЕЊА 

Сачувати мир у Босни – митови, изазови, шансе 

(зборник радова), превела и предговор написала Тијана 

Кецмановић, "Чигоја штампа", Београд 2011, стр. 164 
 

 

Ни мање државе ни више књига и других публикација о њој или поводом ње. 

Ово се, наравно, односи на Босну и Херцеговину. И заиста, у посљедњих двадесет 

година о поменутој држави, која по величини, а прије свега по броју становника и 

површини, као највидљивијим индикаторима тог својства или димензије, спада у 

посљедњу четвртину данашњих свјетских држава, објављена је александријска 

библиотека појединачних и групних књига, монографија, зборника радова, различите 

експланаторне вриједности, научног домета, провенијенције итд., да не помињемо број 

новинских чланака, коментара, полемика, стручних и (квази)научних есеја, расправа и 

сл. Библиографија тих радова, нпр. само на енглеском језику, испунила би простор 

више томова. 

Тој галаксији модерне литературе о Босни и Херцеговини придружила се 

књига, зборник радова, коју је изворно, на енглеском језику, у Америци објавила 

Фондација лорда Бајрона за балканске студије 2010. године, а на српском језику – у 

преводу Тијане Кецмановић – појавила се у издању агилне "Чигоја штампе" из 

Београда, 2011. Ријеч је о зборнику радова насталих у САД и у другим дестинацијама 

изван њих, на којима је поменута фондација организовала трибине мање-више 

посвећене приликама у Босни и Херцеговини, а након разговора у Бутмиру код 

Сарајева о могућим промјенама Устава БиХ. Америчко издање, али и својеврсну 

редакцију за штампу на српском језику, приредио је хиперактивни др Срђа 

Трифковић, историчар, политиколог и  геополитичар, те зналац много чега из других 

области сазнања, "наше горе лист" на дужем "привременом раду" у Чикагу, САД. 

Наравно, кључна заслуга за појављивање ове публикације на српском језику, осим 

издавача, припада и преводиоцу текстова на српски језик и писцу предговора, 

млађаној Тијани Кецмановић, која је свој посао, уз мање непрецизности /нпр. на стр. 8, 

70 (Федерација Босне и Херцеговине, а треба Федерација Босна и Херцеговина), 77 

(влада, а треба власт), 78 (турски Кипрани, а мисли се ваљда на кипарске Турке) итд./, 

углавном добро обавила. 

С обзиром на специфичну структуру књиге о којој пишемо, те значај који она 

има или може да има на свеколику српску јавност, тачније казано: јавност у српским 

земљама, а не само на  политички самосвјесне, односно макар елементарно образоване 

читаоце, чини нам се сувислим да наведемо све текстове и њихове ауторе. Тим прије 

што се ради о заиста респектабилним именима, теоретичарима и публицистима у 

најљепшем смислу те ријечи, од којих су неки и угледни универзитетски професори 

политикологије, међународних односа, безбједносних студија, историје, затим бивши 
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дипломати, политички аналитичари и сл., а сви одреда су непатворени зналци процеса, 

односа и збивања на западнобалканском простору у посљедњих неколико деценија, а 

специјално свега онога што се збива(ло) на бившим југословенским дестинацијама и 

амбијентима. Тих једанаест радова који, поред предговора и поговора, чине садржај 

наше књиге – а који у жанровском смислу ријечи углавном припадају политиколошкој 

есејистици, односно, у модернистичкој класификацији научних радова, тзв. 

претходним саопштењима – су: Стивен Е. Мејер, Да ли је Босни потребан нови 

Дејтон?; Срђа Трифковић, Зелена трансверзала: неоосмански контекст следеће 

босанске кризе; Џејмс Бисет, Нова босанска криза?; Даг Бандау, Оставити Балкан 

народима Балкана; Роналд Л. Хачет, Питање граница: Босна и ЕУ; Џејмс Џ. Џампрас, 

Последња америчка авантура на Балкану; Вилијем С. Линд, Рат четврте генерације 

и балканска лудост Америке; Џон Лохланд, 'Геноцид' у Сребреници: тотем новог 

светског поретка; Дајана Џонстон, Крсташки поход малоумника; Грегори М. Дејвис, 

Империјална демократија и глобални џихад. Као посебан додатак претходним 

текстовима, штампан је рад оснивача Бајронове фондације, сер Алфреда Шермана, 

Косово као круна америчког столећа (2006). Кецмановићева је свој предговор 

насловила са Ипак има смисла и нисмо сами, док је поменути С. Трифковић поговору, 

који је вјероватно написао још за америчко издање овог зборника, дао наслов Узроци и 

наслеђа рата у Босни. Ту је још и непотписани Увод, мада пажљивом читаоцу овог 

манускрипта неће бити тешко да детектује и његовог аутора.  

Већ из летимичног погледа на садржај и ауторе прилога у књизи јасно је да се 

у њој не ради само о Босни, и Херцеговини наравно, него да је у фокусу пажње већине 

писаца и њихових елаборација, укоричених у јединствену цјелину, зборник радова, 

далеко шири геополитички простор, ако не цијели тзв. западни Балкан, онда најмање и 

подручје, миље и атуелна историјска, социо-политичка, војно-безбједносна и 

културно-духовна кретања у Србији (са Косовом и Метохијом), због чега могућа 

примједба а-propos наслова публикације уопште није неоснована – напротив! С друге 

стране, у епицентру разматрања већине аутора чланака у овом зборнику јесу садржај, 

мотивација, разлози, стратегија и тактика, медијско-информативно представљање, 

затим остала средства и механизми, интензитет и сл., политике коју је Запад, 

прецизније казано Сједињене Америчке Државе, водиле према, тачније речено против 

српског народа и српских држава, па би се наслов комотно могао извести посматрано 

и из тог угла, тематског приступа, проседеа и семантике. Наслов са којим ова књига 

излази на "тржиште", тј. међу читаоце у српским земљама, не чини нам се најбољим и 

најсрећније ријешеним, односно у много чему није адекватан/подударан њеном 

садржају. 

Али, од наслова ма које публикације, па тако и од овдје актуелизоване књиге, 

далеко је важнији сам њен садржај. А књига пред нама ће се по њему памтити. И због 

садржаја, а не наслова, одлучили смо да је прикажемо и препоручимо читаоцима, 

прије свега код нас у Републици Српској и Србији, али и другима који могу читати и 

разумјети литературу писану или преведену на српски језик. У поменутој књизи 

заиста има неколико сјајних политиколошких, историографских, геополитичких, 

дефендолошких, иренолошких и сл. анализа, есеја, расправа, дескрипција, процјена и 

"прорицања" будућности. Уз то, сви публиковани текстови су писани бриљантним 

стилом, сажето (најдужи чланак не прелази обим, "старинским" језиком казано, једног 

ауторског табака), јасно и разговијетно, с тезом која не оставља било какве дилеме у 

погледу вредносних опредјељења њихових аутора, односно, како би казала ауторка 
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предговора, "изузетно стручно, комуникативно и убедљиво, аналитички продорно и 

теоријски надахнуто, одмерено и динамично, сажето и ефектно, уз ноштво 

занимљивих података и аутентичних навода" (стр. 9). То, међутим, не значи да у њима 

надвладава идеолошки дискурс, пропаганда за рачун истине. Не, они се управо снажно 

одупиру сваком идеолошком дискурсу о кризи на ех-yu простору; они разобличавају 

лажи о српском народу, демаскирају његову сатанизацију која је касније послужила 

западном империјализму, на челу са САД, да и војно интервенише против Србије и 

српског народа, што се и десило у форми НАТО бомбардовања положаја Војске 

Републике Српске 1994. и 1995, односно бомбардовањем Војске СРЈ, као и бројних 

цивилних и инфраструктурних циљева у вријеме кризе на Косову и Метохији 1999. 

године. Или, како то концизно каже Џејмс Бисет у свом тексту: "Америка је 

демонизацијом Срба настојала да оправда своје поступке на Балкану. То је остварено 

систематском и веома успешном медијском кампањом да се одговорност за све 

трагичне догађаје који су уследили пре и након распада Југославије припише 

Слободана Милошевићу и Србији". (стр. 54). Слични ставови се могу  прочитати и у 

радовима осталих аутора заступљених у овом зборнику. Такође, ови текстови у себи 

не садрже било какву јефтину апологију српства и некритичког величања потенцијала 

и/или евентуалних историјских заслуга Срба и њихових држава, које би их 

амнестирале од одговорности за ма која непочинства да су их они из чиста мира 

некоме (народу, држави, другом колективитету и сл.) урадили, а што се, нажалост, 

дешава(ло) са неким политичким и/или војним интервенцијама западних држава или 

савеза спрам српског народа и његових држава. Многи злочини почињени над 

припадницима српског народа и данас су остали не само некажњени, него су и даље 

табу-тема, изван јавног дискурса, а камоли процесуирани, тако да правда и даље трага 

за кривцима. Iustitia, кад су Срби у питању, као да још није прогледала. 

Наравно, у једном кратком тексту као што је овај приказ није могуће а можда 

ни потребно детаљније елаборисати све прилоге да би се потенцијални читаоци 

наговорили и увјерили у добит читајући публикацију о којој је овдје ријеч. Умјесто 

тога само ћемо овлаш назначити два фрагмента, из два рада, која су, по нашем 

мишљењу, довољно илустративна за доказ не само оригиналности идеја 

презентованих у текстовима које збирно промовишемо овдје, него и факта о 

непотребности, неутемељености и бескорисности ововремене српске самокритично-

сти, снисходљивости, самопонижења и преузимања одговорности за кривице које нису 

њихове, а таквог мњења и потеза који су његова посљедица има данас у појединим 

слојевима српског друштва и код неких припадника политичке и интелектуалне елите 

и медија информисања. Другим ријечима, ма шта да су (у)чинили Срби на почетку 

југословенске кризе, а нарочито у току њеног разгара у грађанском рату у БиХ (1992–

1995) и у вријеме НАТО бомбардовања СРЈ 1999, исход по српски народ тешко да би 

био другачији. Српска је несрећа у томе што им је, да парафразирамо Јована Цвијића, 

кућа била и још увијек јесте насред пута, на простору на којем се сусрећу и 

сукобљавају интереси и аспирације великих (свјетских) сила, због чега је тај простор 

тако често и био ратно поприште у историји и само стицај изузетно повољних 

историјских силница може сачувати државе и народе који се нађу на таквим 

вјетрометинама, на мјестима на којима се укрштају и преламају геополитички и 

геостратешки планови империјалних држава, од пропасти и катастрофа. А како каже 

Грегори М. Дејвис у свом чланку Империјална демократија и глобални џихад, против 

интереса српског народа на размеђу вијекова (20. и 21) удружила су се два најмоћнија 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. V, број 5, 2013 

538 

модерна свјетска "Левијатана": империјална западна демократија и ислам. И један и 

други покрет, идеологија и силе које стоје иза њих, глобални су и глобализујући; и 

исламски џихад и империјална демократија савременог Запада "имају за циљ униште-

ње старог система националних држава који се заснива на суверенитету држава и 

нација дефинисаних по етничком, лингвистичком, културном и територијалном крите-

ријуму" (стр. 127). Поменути циљ – који је резултат чињенице да "постоји извесни 

идеолошки афинитет између савременог Запада и ислама" (стр. 126) је "омогућио 

Западу и исламу да раде у рукавицама против заједничког непријатеља", а разу-

мијевање тог синергичног идеолошког афинитета "представља кључ за разумевање 

мотива Запада на Балкану и трајног антируског, антисловенског, антиправославног 

става који преовлађује на Западу, нарочито у Сједињеним Државама" (стр. 126) – ипак 

је само средство за "докрајчење" историје, за њено неолиберално финиширање и 

доспијевање у стадијум и зону у којој нема више ниједног противника, па ни обичног 

опонента, а то је могуће уколико се "из седла" (и)збаци главни и једини противник 

достојан респекта – Русија. Другим ријечима, српски народ и обје његове данашње 

државе – Србија и Република Српска – нису, што је на први поглед парадоксално и 

политички инконзистентно, примарни политички и војно-безбједносни интерес и 

предмет атаковања нпр. САД и Сјеверно-атлантског војног савеза, него је то Русија. 

На неки начин је Србија, а уз њу и Република Српска, колатерална штета западњачких 

аспирација према Русији због тога што, по "пројекцијама" и "демократској теорији и 

пракси" савременог Запада, на челу са САД, "Судбина Србије јесте судбина коју би 

Запад радо проширио на актуелну перјаницу система националних држава и историј-

ску савезницу Срба – Русију." (стр. 132). Русија се сматра пожељним и крајњим 

плијеном, политичким субјектом који треба да постане објектом западњачкодемократ-

ских војних атака, који су, наравно, потпуно "легитимни", зато што је Русија, данашња 

Путинова Русија, национална држава која показује вољу и способност да се (од)брани, 

"захваљујући својој величини и снази" (стр. 136). По Дејвисом мишљењу, кажњавање 

Србије и цијелог српског народа током посљедње деценије прошлог вијека, као и 

данас, мотивисано је и "легитимисано" неком врстом превентивног дјеловања, 

егземпларног поступања: Срби и Србија, осим што су то и сами "засужили",  

кажњавају се и због Руса и Русије, којој лоше искуство Србије треба да буде опомена. 

"Актуелно кажњавање Србије под вођством САД у складу је са упорним антируским 

ставом који је главни ослонац стратегије Запада." (стр. 133). Тешко Србима између 

Сциле и Харибде, тј. између интереса радикалног ислама и империјалне западне 

демократије, закључак је који се сам по себи намеће након читања овог текста.                                    

Други текст на који желимо да скренемо посебну пажњу, не због неких 

изузетних открића која се у њему први пут објављују или ексклузивне интерпретације 

познатих чињеница, него због јасноће и лапидарности основне поруке садржане у 

њему, јесте чланак докторке политичких наука и публицисткиње Дајане Џонсон, под 

насловом Крсташки поход малоумника. Ова списатељка, која је не само добар 

познавалац балканских прилика него и суштине политике која се обликује и води из 

САД према државама и народима који су означени као "прокажени" (стр. 113) – а 

Срби су на самом почетку грађанских ратова на ех-yu простору 1991. г., дефинисани и 

проглашени таквим, а рат који им је наметнут и у којем су учествовали из 

легалистичко-дефанзивних разлога, у духу свеопште вестернизације савременог 

свијета и симплификације сложених социјалних, историјских и политичких односа и 

процеса, узрока и посљедица, окарактерисали као "борбу добра против зла. Срби су 
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били зли, упоређивани су са нацистима и Хитлером. Несрби су били невине жртве" 

(стр. 108) – заправо показује ко и како данас влада Америком. То, по њеном мишљењу 

дакако, а она врло пластично и филигрански прецизно аргументује своје поставке, није 

ни Бијела кућа, ни Пентагон, ни ЦИА или неке друге сличне арканске силе и фактори, 

него војно-индустријско-конгресни комплекс, што је – на трагу промишљања и 

својевремених упозорења бившег предсједника САД Д. Ајзенхауера – њен 

политиколошки допринос дефинисању центра моћи у САД данас и истовремено 

актуелног spiritus movens-a глобалних промјена, посебно оних које се иницирају и 

проводе насиљем према сувереним националним државама и малим народима, све под 

кринком "хуманитарних интервенција", "заштите људских права", "унапређења 

демократије", "обезбјеђења стабилности", "смјене деспотских режима", а понекад чак 

и "борбом против тероризма". Џонсонова ту политику назива једноставним, у основи 

тачним именом: "крсташки поход лудака" (стр. 115). У политици коју формулише и 

води војно-индустријско-конгресни комплекс САД више нема мјеста за актере склоне 

дипломатији и преговорима (то су "вештине које изумиру", стр. 111), јер су пријетње 

силом, а посебно њеном неселективном имплементацијом од стране НАТО-а, постале 

ефикасније. С обзиром на институционалну инерцију која одржава тако успостављен 

"систем" артикулисања, доношења и провођења одлука, тешко је очекивати да се он 

брзо трансформише или замијени, чак и кад би то неко, нпр. неки предсједник САД, 

хтио. Због тога се ни српски народ нема чему добром надати у скорије вријеме, 

најмање из два разлога: прво, он се историјски налази на вјетрометини сукоба 

геостратешких интереса великих сила, при чему данас Срби у "колективно несвјес-

ном" Запада фигурирају као једини европски, односно балкански војно-безбједносни 

савезник Русије, и уз то политички сукцесор комунистичке и несврстане Југославије, 

те због тога он ничим не може придобити симпатије и повјерење Запада и, друго, Срби 

су систематски сатанизовани као неке ововремене парије, дивљаци које је "света" 

дужност култивисати, привести демократији, а то значи кооперативности (нпр. 

учлањењем у НАТО), тј. послушности. На једноставно питање "Шта могу Срби да 

ураде да би превладали свој статус прокажених?", Џонсонова одговара лаконски 

прецизно, језиво болно, сурово чак, али истинито: "Брз и кратак одговор гласи: ништа. 

Истина је сурова. Срби не могу ништа да ураде зато што су велике силе закључиле да 

су им у том региону потребни прокажени, да би друге држали под контролом, а за 

прокажене су изабрани Срби". (стр. 115) 

Колико год дијагноза коју успоставља Џонсонова vis-a-vis шанси српског 

народа и њихових држава да, у догледној будућности, поправе свој државни статус и 

промијене перцепцију свјетских сила, била тешка, непријатна и непреболна (дивне ли 

и семантички пуне старе српске ријечи (у) којом(ј) се сажима, зрцали и изражава 

свеколико искуство историјског са-постојања и трагичност његове филозофије 

духовности), она је истинита, морално одговорна и – отрежњујућа. Она је валидна и 

респектабилна, али и апликативна, као што су и увиди и дијагнозе аутора скоро свих 

елаборација у овој невеликој публикацији, како истиче млађана Кецмановићева, и "с 

обзиром на сурово реалистичне процене и местимично суморне прогнозе које су у 

њима записане" (стр. 16).   

О односима (политичким, економским, безбједносним, културним, медијским 

итд.) у савременом свијету, а посебно о неким чврстим принципима, правди, истини, 

толеранцији и другим политичким и моралним, хуманистичким идеалима, не треба 

имати никаквих илузија. То је збирна порука свих текстова у овом зборнику. И у томе 
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је његова вриједност и опортуност превођења на српски језик. Наша јавност од тога 

има најмање двоструку корист. С једне стране гносеолошку тј. сазнајну: у зборнику су 

презентоване неколике фине анализе и дате уравнотежене интерпретације 

појединачних детаља и факата, релација и феномена, послије чега се лакше, брже, 

потпуније и прецизније склапа и чини рељефнијим мозаик друштвеног живота на овој 

геополитичкој дестинацији, што значи да о томе знамо више и дубље и, с друге стране, 

вредносну, морално-политичку: осим патриотски оријентисаних научника, истражива-

ча и публициста у српским земљама који не прихватају идеологију српског самопори-

цања и "самоскривљене незрелости" (Кант), тј. српске кривице за све несреће које су 

задесиле ех-yu просторе и народе – чему су склони неки постмодерни мислиоци и 

списатељи и са ових наших координата – него упорно трагају за Аријаднином нити не 

би ли нашли излаз из лавиринта и мрака у који су српски народ, а ни многи други 

народи нису пуно боље прошли у ововременом распореду фигура на "великој 

шаховској табли" (З. Бжежински) свјетске политичке позорнице, гурнули разни 

"извозници" савремене западне империјалне демократије, на тој истој, ововременој 

свјетској политичкој, интелектуалној и информативној сцени, па још к томе у тим 

истим западним некад демократским државама, постоје и такви појединци, научни, 

интелектуални и списатељски аутор(итет)и који не мисле хорски, грегарно, који не 

мисле главама, "габаритима" и интересима својих влада, па чак не нужно ни оних који 

их плаћају, него мисле и дјелају "против струје" (Д. Пејовић), који нису писали о оном 

што је конјунктурно, тј. пристрасно, неистинито, антисрпски и сл. – напротив, супрот-

но од тога, као прави истинотражитељи, држећи се старог правила "adiatur et altera 

pars", у овом случају и српску страну истине, промовишући тако и српско виђење 

онога у чему су невољно учествовали, тј. у ратовима за разбијање Југославије, односно 

грађанском рату у БиХ и рату НАТО-а против СР Југославије због кризе на Косову и 

Метохији. Та чињеница представља охрабрење и скромни "хонорар", макар "мелем за 

рану" за све оне овдашње јавне посленике, научнике, истраживаче, аналитичаре, 

политичаре, умјетнике и публицисте који су до сада бранили, а имају намјеру и 

убудуће истрајно бранити право српског народа на вриједности и тековине које су 

другим народима одавно дате и (биле доскоро) загарантоване, односно да се према 

њима не примјењују двоструки стандарди. 

С обзиром на све наведено, оцјени о оправданости превода ове књиге на 

српски језик тешко је супротставити сувислу аргументацију. Напротив, издавачу ваља 

честитати и захвалити на труду уложеном у публиковање актуелизоване публикације. 

Надамо се да ће и други српски издавачи слиједити примјер "Чигоја штампе" и ускоро 

овдашњу јавност обрадовати неком новом публикацијом сличног садржаја. За такву 

"робу" увијек ће бити довољно "купаца".  
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ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ОБРАЗОВАЊА И КУЛТУРЕ 

Цвјетко Буловић, Историјат школства, здравства и 

културе Општине Градишка, Српско просвјетно и 

културно друштво "Просвјета", Општински одбор Градишка, 

Градишка 2011, стр. 204 
 

 

У посљедњих шест-седам година објављено је више књига – различитог 

проседеа, провенијенције, обима и квалитета – и других публикација о Градишци, 

њеној прошлости и садашњости, те другим релевантним темама које се односе на ову 

општину, људе, град и његову околину. На неки начин, све је почело претходном 

Буловићевом књигом Прошлост Градишке, објављеном 2005. г. у издању Српског 

просвјетног и културног друштва "Просвјета" из Градишке, а настављено синтетичком 

историографском монографијом Градишке из пера више аутора под руководством и 

редакцијом академика проф. др Раде Михаљчића, те самосталном књигом о новијој 

историји Градишке др Ђорђа Микића, која, додуше, још чека свог издавача. Само ове 

три књиге, а има их још, довољне су за закључак да је прошлост овог града на Сави 

солидно истражена и описана, те се поставља питање шта то има још у ближој и даљој 

историји Градишке а да се о томе не зна. 

Рукопис Цвјетка Буловића под насловом Историјат школства, здравства и 

културе Општине Градишка ипак показује да има још тема, догађаја, личности и сл. 

из историје ове локалне заједнице о којима има смисла промишљати, истраживати и 

писати и о којима треба упознати и ширу јавност. Аутор овог манускрипта управо у 

областима школства, здравства и културе види неке процесе, односе, збивања и 

њихове актере, препознаје питања која нису до краја расвијетљена, објашњена или 

добро описана и вреднована, па се ради тога и прихватио посла да их у овој најновијој 

својој публикацији истражи, освијетли, баци нови, другачији поглед на услове и 

поводе њиховог настанка, дјеловања, тока и ефеката које су получили, како на 

локалном плану и нивоу, тако и у контексту шире друштвене заједнице и дужег 

историјског трајања. 

Историјат школства, здравства и културе Општине Градишка – наслов 

непотребно дугачак и незграпан, "старомодан", па га је требало скратити и 

поједноставнити, учинити атрактивнијим, без пренебрегавања његовог основног 

садржаја, што иде "на душу" аутору, али га је вјероватно тешка болест онемогућила да 

буде приљежнији у коначној редакцији текста – јесте, наравно, микроисторија, тако 

популарна посљедњих неколико година, можда и деценија, прича – што изворно на 

старогрчком језику значи ријеч istoria – о свему релевантном што се догађало у сфери 

образовања, нарочито оснивање и подизање школа у Градишци, затим у области 

здравства, првенствено кад су посриједи Дом здравља и Општа болница, те о развоју 

културног, умјетничког и забавног живота у овој општини, укључујући приче – 
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портрете, прилоге биографијама неколицинe знаменитих Градишчана, стваралаца у 

сфери културе, науке и умјетности, као и приказе неких њихових дјела. То су, уједно, 

и три главне тематске цјелине, три основна поглавља од којих је структурисан овај 

рукопис. Ту је још и кратак ауторов предговор, затим напомене, попис коришћене 

литературе и изводи из рецензија. Књига је, осим факсимилима и копијама 

релевантних докумената, цртежима и скицама, илустрована ријетким и вриједним 

фотографијама из ауторове и других збирки и архива, а општем позитивном утиску о 

њој доприносе солидан прелом и чврст повез. 

У првом поглављу, које је темељни, најобимнији, најважнији, а можда и 

најбоље урађен дио књиге о којој пишемо, Буловић је, након кратког прегледа истори-

јата школства у Босни и Херцеговини, експлицирао развој ове битне друштвене дје-

латности у општини Градишка, од најранијих почетака, што значи од средине 19. 

вијека, па све до наших дана, тј. до краја прве деценије овог, 21. вијека. У више 

тематских цјелина, а композиционо кроз одјељке, аутор је исцрпно информисао потен-

цијалне читаоце овог штива о томе кад и под којим условима су наста(ја)ле прве 

школе на подручју градишке комуне, која, наравно, није увијек била у садашњим гра-

ницама. Одјељак за себе су основне школе, односно њихове претходнице, које су у 

разним историјским периодима имале различите називе, свакако и садржај, обим и 

методику рада, а у посебном дијелу обрађен је историјат средњег образовања у овом 

граду, нарочито формирање, развој и дјеловање Гимназије, те активност посебних 

установа за образовање одраслих, као што је нпр. Народни универзитет и сл. Штета 

што је наш писац "заборавио" на чињеницу да у Градишци већ неколико година дјелу-

је, додуше приватна – што само по себи не мора ништа да имплицира – високошколска 

образовна институција, па је и о њој требало написати макар један пасус. 

Осим значаја који ова публикација има кад је ријеч о датовању појединих 

важних догађаја и датума у вези са настанком, престанком, фузионисањем и другим 

реорганизацијама основних и средњих школа у Градишци, чега није било мало, 

нарочито у социјалистичком периоду наше историје, њена вриједност је и у евоцирању 

улоге коју су у тим и другим процесима и догађањима имали поједини учитељи, 

наставници, директори, васпитачи и ини, познати и непознати просвјетни прегаоци, 

који су оснивали школе, правили зграде, описмењавали неписмене и необразоване 

мјештане Градишке и околних села, оспособљавали их за посао и разне животне улоге, 

модернизовали образовни процес, уводили нове наставне програме и технологије и сл. 

Буловићева монографија показује све богатство и разуђеност школских установа, 

метаморфозе и узрастање образовно-васпитних процеса и токова на градишкој 

општини у току једног и по вијека, колико постоји организовани школски систем на 

подручју те општине. У њој су презентовани бројни подаци из којих је видљиво који 

су се све наставни предмети изучавали, колико је трајала радна недјеља, а колико пак 

радни дан, колико часова су биле учитељске, наставничке или професорске норме, 

какав је био систем оцјењивања, је ли било и како се проводило кажњавање а како 

награђивање ученика, шта је све био садржај и које су се методе користиле у 

имплементацији васпитне компоненте у процесу школовања, како су се звале и шта су 

радиле образовне власти, како се изводила настава из појединих предмета којих данас 

нема у редовном основношколском образовном процесу и систему, попут домаћин-

ства, ручног рада, хигијене, пољопривреде, моралног одгоја, а доскора и вјеронауке 

итд., шта је била обавезна лектира, како су се понашали поједини учитељи и 

наставници, гдје је извођена и како је изгледала теренска настава, како су изгледале и 
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гдје су упражњаване екскурзије, колико је у појединим школским годинама било 

ученика, каква је била њихова полна, социјална, вјерска, национална и друга структура 

и много шта друго. Нема сумње, Буловић је добрано претресао и истражио пожутјеле 

и прашњаве листове матичних књига, старих школских дневника, извјештаје директо-

ра школа образовним властима, записе просвјетних инспекција и надзорника, текстове 

у оновременој штампи, бројне материјале у општинској архиви и архивима Републике 

Српске и Босне и Херцеговине итд., али и разговарао са бројним свједоцима процеса и 

догађаја и саучесницима актера о којима тече нарација у његовој повјесници. Такође, 

он није пропустио да наведе неколика знаменита имена и скицира њихове кратке 

животописе, која су своје образовне почетке или гимназијско школовање започели 

односно завршили у Градишци, а каснију афирмацију стекли широм васељене. 

У другом поглављу аутор је своје напоре усредсредио на опис услова и 

потреба настанка и развоја здравства, тачније здравствених институција у граду на 

Сави. Такође, као и у обради тема о школству, и овдје су прецизно наведени сви 

релевантни догађаји и њихови актери – наведени су сви љекари од почетка развоја 

здравства до наших дана, из чега се види да су ту дјеловали бројни несрби (Нијемци, 

Мађари, Чеси, али и Хрвати и Муслимани итд.), а посебно је топло описана улога 

(можда и пренаглашена) коју је у развоју градишког здравства имала прва жена-љекар 

из овог града, која се у њему родила, радила и стекла пуну стручну и друштвену 

афирмацију – др Инес Тодић. Иначе, прва жена-љекар у Босни и Херцеговини је 

управо Српкиња из Градишке др Стака Чубриловић, из чувене породице Чубриловић, 

па ми се чини да је и њој требао посветити нешто више пажње, баш као и првом 

љекару из града др Јовану Малићу. У посебном одјељку је обрађен развој апотекарства 

и први промотори те струке у Градишци. Можда се могла још покоја ријеч казати о 

формирању и дјеловању сеоских амбуланти и њиховог доприноса здрављу људи у овој 

поrкозарској и лијевчепољској општини. 

Трећи дио књиге се, на неки начин, састоји из двије цјелине. У првој је 

Буловић елаборисао развој културе, културних дјелатности, организација и 

институција у Градишци – посебно исцрпно је елаборисана улога и активност Народне 

библиотеке и библиотечка дјелатност, затим Завичајни музеј са својим поставкама и 

изложбама, Музичка школа "Бранко Смиљанић", рад културно-умјетничких друштава 

и фолклорних група, као и забавни живот у Градишци – док је други дио овог 

поглавља посвећен, као што смо напријед већ нагласили, афирмацији и евоцирању 

значаја стваралаштва неколико познатих Градишчана, попут др Ранка Петковића, Васе 

Видовића, Васе и Бранка Чубриловића, Омера Мујаџића, Младена Сабљића, Драгоја 

Лукића и других. Сматрам да је аутор у овом поглављу још више пажње требао 

посветити дјеловању Српског просвјетног и културног друштва "Просвјета" и 

часопису "Градишки зборник", те улози коју је у културном и умјетничком животу 

Градишке у посљедњој деценији имао огранак Вукове задужбине из Београда у 

Градишци, који је више пута заредом проглашаван најактивнијим огранком на 

српском језичком и духовном простору, као и активностима неколико актуелних 

књижевних стваралаца из овог града, затим женском хору "Лира", савременим 

градишким сликарима, мјесту и улози Радио Градишке итд. 

Упркос назначеним мањкавостима и другим, прије свега редакторским, 

лекторским и коректорским пропустима и недостацима, али и не само њиховим, из 

разлога о којем смо напријед већ нешто натукнули, може се рећи да издавач књиге 

Историјат школства, здравства и културе Општине Градишка њеним публикова-
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њем није промашио и нанио друштвену штету. Напротив, њоме су од заборава 

отргнути напори плејаде градишких прегалаца у области културе, умјетности, образо-

вања, школства, здравства и других инфраструктурних сфера без којих би живот у 

Градишци током истраживаног периода сасвим сигурно другачије изгледао. Буловиће-

ва књига није ремек-дјело историографије или публицистике, нити најбоље што је о 

Градишци или неком парцијалном садржају и димензији њене историје до сада напи-

сано, него тек мали допринос микроисторијским истраживањима прошлости локалних 

заједница, али јесте значајна попуна неких празнина у великим, синтетичким историо-

графским студијама и монографијама о Градишци, посебно у сфери институционал-

ног, школског образовања, здравства и културе, што може послужити као полазиште 

неким будућим историографским, педагошким или културолошким истраживањима 

апострофираног локалитета и амбијента. С друге стране, овај рукопис у потпуности је 

комплементаран претходној Буловићевој књизи, Прошлост Градишке, и тако га треба 

рециповати и разумијевати. Ипак, он је најбољи hоmmage ауторовом животу и 

стваралаштву, круна једног прегалаштва, будући да је Буловић непосредно по изласку 

књиге из штампе преминуо. Вјечна му памјат! 
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Студија мр Бојана Стојнића и Верице М. Стошић Љекарска комора Врбаске 

бановине 1929–1941 изашла је из штампе у октобру 2012. године. Књигу је објавило 

Удружење архивских радника Републике Српске. 

Када се о одређеној друштвеној дјелатности даје историјска ретроспектива, 

најчешће се то врши када је она на одређеном простору временски завршен 

(заокружен) процес. У тексту који су сачинили и представили његови аутори мр Бојан 

Стојнић и Верица М. Стошић, историјски процес постојања Љекарске коморе Врбаске 

бановине (1929–1941) је завршен. 

Подјелом државе на бановине и формирањем на овим просторима Врбаске 

бановине дошло је стварања и организовања бановинских институција, па и 

љекарских, као што је Љекарска комора Врбаске бановине. 

У тексту под називом Љекарска комора Врбаске бановине 1929–1941 је речено 

све оно што је сачувано у расположивим изворима. Судбина Љекарске коморе уско је 

везана за егзистенцијално питање Врбаске бановине. Колико је трајала Врбаске 

бановина, трајала је и Љекарска комора и са њом дијелила животну судбину. 

Текст садржи поглавља: Предговор (стр. 9–10), Оснивање, организација и рад 

Љекарске коморе Врбаске бановине (стр. 11–32), Знаменити љекари Врбаске бановине 

(стр. 33–169), Остале љекарске коморе везане за босанскохерцеговачки простор 

(1929–1941) (стр. 171–176) и Прилоге (Уредба о лекарским коморама из 1923, Закон о 

лекарима из 1931. и Zakonska odredba o privremenom ustrojstvu i djelokrugu Liečničke 

komore u Zagrebu из 1941) (стр. 177–233). На крају су дати: Summary (стр. 235–237), 

Скраћенице чешће наведених извора (стр. 239), Извори и литература (стр. 241–246), 

Регистар личних имена (стр. 247–256) и Биљешке о ауторима (стр. 257). 

У Предговору је на уобичајен начин указано на проблем архивске грађе 

Љекарске коморе Врбаске бановине и на њено уништавање у Независној држави 

Хрватској (НДХ). Аутори су указали да се дијелови сачуване грађе  налазе у Архиву 

Републике Српске у Бањалуци, Архиву Југославије у Београду и Хрватском државном 

архиву у Загребу. Значајни подаци се налазе у оновременој штампи: Гласнику 

Лекарске коморе Врбаске бановине, Гласу Врбаске бановине, Службеном листу 

Врбаске бановине, Врбаским новинама, београдској Политици, Службеним новинама 

Краљевине Југославије и Медицинском годишњаку Краљевине Југославије. 

Основни текст, Оснивање, организација и рад Љекарске коморе Врбаске 

бановине, научно је положен на Љекарску комору за Босну и Херцеговину, Црну Гору 

и Далмацију, са сjедиштем у Сарајеву, из 1923. године. Љекарска комора Врбаске 

бановине, са сједиштем у Бањалуци, основана је Одлуком министра социјалне 

политике и народног здравља Краљевине Југославије од 13. новембра 1929, послије 
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подјеле државе на бановине. Била је једна од десет љекарских комора у Краљевини 

Југославији. Оснивачка скупштина Љекарске коморе Врбаске бановине одржана је 15. 

децембра 1929. у Хигијенском заводу у Бањалуци. Рад и дјелатност љекарских комора 

одредио је Закон о лекарима од 14. јануара 1931. По њему су чланови коморе били сви 

пријављени љекари у бановини. Комора је имала своје органе управљања: скупштину 

(редовну и ванредну), управни, извршни и надзорни одбор, предсједника и чланове. 

Од скупштина су хронолошки обрађене: оснивачка 15. децембра 1929, и годишње – 

15. марта 1931, 8. маја 1932, 23. априла 1933, 29. априла 1934, 14. априла 1935, 22. 

марта 1936, 11. априла 1937, 27. марта 1938, 12. маја 1940. и 23. марта 1941. године. За 

све скупштине наведене су личности које су на њима учествовале активно и 

функционално. 

У дијелу текста Знаменити љекари Врбаске бановине обрађено је преко 120 

љекара који су радили на територији Врбаске бановине. Написана је за сваку обрађену 

личност њена кратка биографија, која би се у већини случајева могла објавити у свакој 

државној или стручној медицинској енциклопедији, поготово сада када се припремају 

Српска енциклопедија у Београду и Енциклопедија Републике Српске у Бањалуци. 

Свака од ових обрађених личности употпуњује не само своју сопствену него и 

историју своје Љекарске коморе Врбаске бановине. 

Није наодмет, чак је пожељно, што су аутори, уз основни текст о Љекарској 

комори Врбаске бановине, дали осврт на подручја и персоналне саставе управа 

осталих љекарских комора на простору БиХ (1929–1941), тим прије што је тај простор 

прије стварања Љекарске коморе Врбаске бановине улазио у заједнички оквир 

Љекарске коморе за Босну и Херцеговину, Црну Гору у Далмацију (1923–1929). 

Навођење текстова основних правних прописа којима су регулисани оснивање 

и рад Љекарске коморе Врбаске бановине и других љекарских комора у Краљевини 

Југославији, омогућава читаоцима да их на једном месту, односно у овом тексту, 

пронађу и проучавају.  

Добро је и пожељно што су аутори на више мјеста у тексту навели насилан 

прекид постојања и рада Љекарске коморе Врбаске бановине 1941, тј. за вријеме НДХ 

и усташке страховладе и геноцида над Србима, чија је жртва, кроз уништење, укидање 

и другачије регулисање организовања љекара, била и Љекарска комора Врбаске 

бановине. 

Овакав рад је, без сумње, веома потребан, не само за садашње становнике 

простора на коме је постојала Љекарска комора Врбаске бановине, већ и за шире 

просторе на којима живи српски народ, јер ретроспективно сагледавање историје 

Коморе може поуздано да свједочи о овој успјешно организованој дјелатности у 

прошлости, што може да буде инспирација за даљњи развитак и унапређење овог 

специфичног организовања и рада у садашњости и будућности на овом и ширим 

просторима. 
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Душко М. Ковачевић предаје општу историју новог века на Филозофском 

факултету у Новом Саду. Написао је више десетина библиографских јединица: књига, 

расправа, студија, критика, приказа. Најважнија његова дјела су: Васа Живковић. 

Живот, рад и песништво, Београд, Панчево 1990, Јаков Игњатијевић. Политичка 

биографија, Сремски Карловци, Београд 1994. и 2006. (два издања), Париска мировна 

конференција и мировни уговори 1947. године, Нови Сад 1996, 1804. Први српски 

устанак, Нови Сад 2004, Скупштинске беседе краља Милана, Нови Сад 2005, 

Светозар Милетић, Живот и политика, Београд 2009. Аутор је докторирао на теми 

Србија и Русија 1878–1889. године, тако да Русија XIX вијека и руско-српски односи 

чине посебну област његовог научног рада. Досада је објавио књиге Годишњи 

извештаји Министарства иностраних дела Руске империје о Србији и Босни и 

Херцеговини (1878–1903), Нови Сад 1996, и Србија и Русија 1878–1889. Од Берлинског 

конгреса до абдикације краља Милана, Београд 2003. 

У Уводу (стр. 9) је аутор констатовао да су Александар II и Александар III у 

другој половини XIX вијека утрли пут пропасти Руске империје својом политиком 

удаљавања од Њемачке и приближавања Француској. У Предговору (стр. 11–13) 

наглашава како друга половина XIX вијека представља посебан период у историји 

Русије. Током двадесет година (1860–1880) земља је преживјела двије политичке 

кризе. Прву од 1859. до 1861, из које су произашле реформе и другу, од 1878. до 1882, 

која се завршава наступом реакције и контрареформи цара Александра III. Спољна 

политика Русије еволуирала је послије Кримског рата, условљена неопходношћу 

реформи у самој земљи и измијењеним околностима међународних односа. Русија је 

требала да спроведе неопходне унутрашње реформе и истовремено да изађе из 

положаја наметнутог Париским мировним уговором. 

Приказујући вањску политику руске царевине аутор је дјело подијелио у два 

неједнака дијела – Европски проблеми (стр. 17–170) и Централна Азија и Далеки исток 

(стр. 173–219). Од Кримског рата до Савеза три цара Русија је настојала да измијени 

своју неповољну позицију. Париски уговор 1856. је одредбом о неутрализацији Црног 

мора забранио Русији да у његовим водама држи флоту, гради утврђења и 

инфраструктуру. Турска је поново задобила "древно право" да у случају рата 

онемогући војним бродовима страних држава пролазак кроз мореузе. Али у случају да 

Турска учествује у рату, султан је могао да пропусти флоту својих савезника, што је 

било опасно по Русију. Такође је смањен руски утицај на Балкану јер је њен 

протекторат над хришћанима замијењен протекторатом шест сила учесница конгреса. 

Нови цар Александар II окренуо се Француској као савезнику, уз чију помоћ се може 

нарушити кримска коалиција. Наполеон III послао је свог савјетника на крунисање, 
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што је био први знак нове политике. Цареви су се срели у Штутгарту од 25. до 27. 

септембра 1857. године и сагласили се о неопходности међусобне координације.  

Онемогућили су Турску да настави војне операције 1858. и присилили је да пристане 

на разграничење с Црном Гором. Такође су проширили аутономију румунских 

кнежевина, које су се ускоро ујединиле. Марта 1859. Русија се уговором обавезала на 

благонаклону неутралност у вријеме рата Француске и Аустрије, чиме је изашла из 

дипломатске изолације. Добри односи су кратко трајали. Пољски устанак 1863. 

дефинитивно је захладнио руско-француске везе. Русија се окренула преговорима с 

Пруском, која је једина подржала руску владу у обрачуну с пољским устаницима. 

Пруска се након побједе над Данском и Аустријом морала, прије или касније, 

сукобити с Француском и била је спремна да руску подршку плати тиме што што ће 

подржати измјене одредаба о неутрализацији Црног мора, што је и учињено у Лондону 

1871. Октобра 1873. цареви Русије, Пруске и Аустрије створили су консултативни 

пакт који је Европа назвала Савез три цара. Формални уговор није склопљен, а измјена 

нота се ограничила на три питања: предузимање заједничких мјера против револуција, 

очување постојећих граница и Источно питање. Избијање Источне кризе показало је 

сву противрјечност таквог савеза. 

Источна криза 1875–1878. почела је устанком у Херцеговини, који се ускоро 

проширио и на Босну, а сљедеће године је избила побуна и у Бугарској. Руска 

политика 1875–1877. подржавала је устанике да би учврстила свој утицај међу њима, 

али је у договору са другим силама тражила рјешење балканског питања. Намјере 

руске владе да дјелује у сагласности с другим силама нису подржавали сви државни 

дјелатници. Велики кнез Николајевич, министар војни Миљутин и дипломата 

Игњатијев тражили су да Русија самостално дјелује. Руска јавност је бурно реговала на 

опрезност званичног Петрограда, а и утицајни кругови око будућег цара Александра 

III били су за ратну опцију. Русија је обезбиједила неутралност Аустроугарске прије 

него што је објавила рат Турској априла 1877. Пошто се руска војска након пада 

Плевна 10. децембра приближавала Цариграду, турска влада је пристала на преговоре. 

Од примирја у Једрену до Берлинског конгреса руска политика настојала је да учврсти 

руски утицај на Балкану, успостави контролу над режимом пловидбе мореузима и 

Цариградом и тиме ослаби позиције Велике Британије и Аустроугарске. Али велике 

силе нису прихватиле Санстефански мировни уговор и Русија је била приморана да 

чини уступке. Берлинским уговором 13. јула 1878. само је дјелимично реализован 

руски спољнополитички програм и постале су јасне намјере Велике Британије и 

Аустроугарске да до крајњих граница ослабе руску позицију. 

Међународни односи осамдесетих година увјерили су Русију да је потребно 

одрећи се амбициозних планова на Балкану, гдје није могла, као у централној Азији, 

да дјелује изоловано од других држава. Обнављање Савеза три цара извукло је Русију 

из међународне изолације, али је Аустроугарској дало суштинску предност – 

обезбиједило њене интересе и ограничило руску активност на Балкану. Бугарска криза 

1885. још више је уздрмала руски положај. Српско-бугарски рат, смјењивање 

бугарског кнеза Батенберга и избор Фердинанда Кобурга за новог кнеза само су 

продужавали кризу. Године 1887. достигнута је тачка усијања. Заоштрили су се не 

само руско-аустријски него и руско-њемачки односи. Владе Велике Британије, 

Италије и Аустроугарске постигле су пуну сагласност у вези с бугарским питањем. 

Створена су два блока: на једној страни су, уз подршку Њемачке, били Аутроугарска, 

Италија и Велика Британија, а  на другој Русија и Француска. 
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Руско-француски савез, скопљен августа 1891. године, озваничио је политичко 

приближавање двије земље. Крај савеза три цара дошао је као посљедица бугарског 

уједињења, али је у Петрограду  одлучено да се сачува савез с Њемачком. Рачунало се 

да ће споразум с Њемачком обезбиједити интересе Русије на Балкану и онемогућити 

њену изолацију у међународним односима. Уговор о "реосигурању" из јула 1887. 

важио је наредне три године, али није дао резултате. Русија је 1888. закључила први 

зајам у Француској, наредне године још један, а економско зближавање пратила је и 

политичка сарадња. Уговор из 1891. а затим и војна конвенција са Француском 1894. 

означили су одустајање Русије од савеза с Њемачком, што је представљало темељни 

заокрет у руској спољној политици. 

Руска политика у Централној Азији годинама није могла смирити немирна 

горштачка племена на Кавказу. Она су током Кримског рата имала подршку Турске и 

њених савезника. Након потписивања Париског уговора 1856. руска влада је 

покренула енергичну војну акцију. Готово цијела Чеченија је заузета 1857, а  љета 

1858. руска армија је кренула према Дагестану. Вођа устаника Шамил предао се 25. 

августа 1859, али покоравање Источног Кавказа није значило и крај рата. Борбе су 

настављене на Западном Кавказу, гдје је дошло до покрета Черкеза и Чечена. Створен 

је "черкески комитет" који је обновио агитацију за независност Черкеза, а покренута је 

антируска кампања у Лондону и Цариграду. Али то није могло да суштински измијени 

исход борбе јер је 21. маја 1864. пао Кабад, посљедње знатније упориште устаника. 

Русија је сад могла да крене у експанзију у централној Азији, гдје су почетком XIX 

вијека су постојале три државе: Бухара (Бухарски емират), Коканда (Кокандски канат) 

и Хива (Хивински канат). Оне су постале циљ руске политике из два разлога: 

супростављања плановима Велике Британије и интереса развоја руске трговине. 

Освајање Централне Азије почело је љета 1864. и до средине 1873. те државе 

претворене су у вазалне области Русије с унутрашњом аутономијом. Велика 

Британија, уплашена за свој положај у Индији, супротставила се  руском продирању. 

У Лондону је разматрана могућност да се против Русије подигну муслиманске земље. 

Међутим, Велика Британија није успјела да постигне јединство муслиманских земаља. 

Дипломатске активности, праћене повременим прекидима, уродиле су плодом јула 

1887, када је у Петрограду потписан споразум о успостављању руско-авганистанске 

границе. Деведесетих година дошло је до побољшања односа Русије и Велике 

Британије, што је стабилизовало прилике у централној Азији. 

Односи  с Кином развијали су се веома опрезно пошто је руски положај био 

доста слаб. Требало је утврдити руско-кинеску границу, која није била јасно 

дефинисана. Кина се одупирала руским настојањима, али је, угрожена походом Велике 

Британије и Француске, морала да попусти. Тако се дипломатским путем учврстио 

руски утицај на Далеком истоку. Уговори из Ајгуна 25. маја 1858. и Тјенцина 13. јуна 

1858. омогућили су Русији да насељава амурску област, а руски поданици у Кини су 

добили право конзулске јурисдикције и екстериторијалности. Уговор из Пекинга 14. 

новембра 1860. ратификовао је раније уговоре. 

Отварање Јапана и односи с Корејом били су условљени одсуством јасних 

граница с Јапаном, експанзијом европских држава и Сједињених Америчких Држава, 

као и потребом да се за руске трговце отворе корејски градови и луке. Дипломатски 

односи Русије и Јапана су успостављени 7. фебруара 1855. уговором у Шимоди. 

Сарадња Русије и Кореје утврђена је Конвенцијом о копненој трговини 20. августа 

1881. Политика Русије послије тога била је усмјерена на очување достигнутог стања. 
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Руски поседи у Америци – Аљаска, Алеутска острва и Западна обала до 55. 

степена сјеверне ширине – доведени су у питање након пораза у Кримском рату. 

Преговори о продаји Аљаске започети су још 1859. а завршени 1867, када су САД 

купиле Аљаску за 7,200.000 долара. Тако је правац учвршћивања Руске империје на 

Далеком истоку усмјерен од америчке обале ка источној Азији и Манџурији. 

Ова књига настала је током ауторових истраживачких боравака у Москви; 

поред литературе на руском језику, коришћен је и материјал из Архива внешней 

политики Российской империи. 
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КОРИСНА ХРОНОЛОГИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. 

 Десанка Шућур,  Да се не заборави, Матична библиотека 

Источно Сарајево, Источно Сарајево 2012, стр. 250, формат Б5 
 

 

Иако је прошло већ 20 година од настанка Републике Српске, она још нема 

своју историју, односно историју тог процеса, те догађаја, актера и других 

субјеката/фактора који су у њему, тј. процесу настанка РС, учествовали. То је 

чињеница која не иде у прилог и не служи на част историјској, али ни ма којој другој 

друштвеној науци у нас. Друге државе, чак и политичке заједнице које (су) краће 

трај(у)(але) и има(ју)(ле) мањи степен суверенитета и аутономије у односу на 

Републику Српску, која је државотоврни ентитет унутар дејтонски конституисане и 

саздане Босне и Херцеговине, имају – односно, на основу досадашњег искуства за 

претпоставити је – имале би одавно већ исписане историје свог настанка, постојања и 

остварених резултата. Јер, осим реалне суверености, независности, економске 

развијености, у(о)својених и имплементисаних технолошких стандарда, политичке 

стабилности и сл., и историјска самосвијест и писана историја о ма којем друштвеном 

или политичком процесу, односу, догађају или субјекту, доприноси одржању и јачању 

његовог идентитета. Због тога је важно да и Република Српска што прије добије своју 

историју или макар монографију о настанку и двадесетогодишњем трајању. 

У том контексту треба вредновати и књигу Десанке Шућур која је насловљена 

Да се не заборави. Њена књига је, да се одмах вредносно декларишемо, значајан 

прилог историјском освјешћивању и разумијевању времена, околности, тока, учесника 

и других релевантних фактора стварања Републике Српске у грађанском рату у Босни 

и Херцеговини 1992–1995. године. Такође, њен рукопис драгоцјено је свједочанство 

развоја и искушења кроз које је пролазила најмлађа српска политичка заједница од 

завршетка рата до 2012. године, што не може а да се не протумачи и као пригодна 

публикација у част значајног јубилеја српског ентитета у дејтонској БиХ, 

двадесетогодишњице постојања. Заиста, ауторка је Републици, али и свим читаоцима, 

даровала рукопис на којем је, како она сама вели у Предговору, радила више од двије 

године и била би права штета да се тај труд није опредметио у самосталној књизи и да 

није награђен њеним објављивањем. 

Књига Десанке Шућур под насловом Да се не заборави, што је њено прво и, за 

сада, једино објављено дјело, спада у ред публицистичко-документаристичке 

литературе у којој се, полазећи од хронолошких принципа, постулата и критеријума, 

говори о посљедње двије деценије, и нешто дуже, наше историје и савремености. Кад 

кажемо "наше историје", мислимо на српски народ и његову историју, дакако на оно 

битно што му се догађало у посљедњој деценији прошлог и првој деценији овог, 21. 

вијека. Другим ријечима, по својој структури, садржају, композицији, нарави и другим 

значајкама, Да се не заборави Десанке Шућур је хронологија а не историјска 

монографија или научни рад неке друге врсте и/или домета из историографије. Она је 
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приређивач(ица) оног што је већ познато, али је, како би то Хегел формулисао, остало 

недовољно спознато или пак заборављено. Није истраживач(ица) новог, до сада 

неоткривеног или непознатог. Приређивач(ица) је, углавном хронолошким редом, 

пласирала информације и податке о чињеницама које су (биле) познате, а не даје 

оцјене и тумачења тих факата (изузев у неким приликама, о чему ћемо још понешто 

рећи и исказати неколикo својих критичких објекција и замјерки ауторки), јер не жели 

да тиме и тако сугерише читаоцима да прихвате њену верзију догађаја, њихових 

узрока, карактеристика, тока, исхода и значења, него им оставља могућност да сами за 

себе донесу закључке и оцјене и дају им смисао. Она им је за то понудила довољно 

материјала, тј. чињеница. Податке и информације које је сакупила у овој својој 

хронологији о рату, распаду бивше Југославије, стварању Републике Српске и друге, 

Д. Шућур је узимала из многих извора, а највише из медија информисања и других 

публикација, прије свега штампе, који су излазили и на друге начине били дјелатни у 

вријеме кад су се догађаји о којима је у публикацији ријеч и десили. Један број 

података и неколико кратких информација о њима, у којима има и њихове 

валоризације, ауторка је очигледно узимала из књига и других едиција које су у 

међувремену објављене на српском језичком подручју. Такође, ауторка је користила и 

информације из Википедије и са интернета, нарочито кад је ријеч нпр. о биографским 

подацима високих представника међународне заједнице који су били на дужностима у 

БиХ, што се баш и није показало сврсисходним. 

Из рукописа Д. Шућур будући читаоци моћи ће сазнати и подсјетити се како је 

текао процес разбијања државе из које је касније настало шест нових, самосталних 

држава – кад, гдје и ко је о томе доносио одлуке, како су оне спровођене или 

оспораване, затим ко и гдје је започео оружани сукоб у бившој СФРЈ. Посебно је 

информацијама и чињеницама богат, и због тога користан, дио у којем су обрађена 

збивања на простору Босне и Херцеговине. То је заправо централни дио овог 

рукописа. У политичким процесима и војним збивањима у БиХ у периоду 1992–1995. 

створена је и Република Српска, коју је међународни мировни уговор, започет на 

преговорима у Дејтону а коначно потписан у Паризу децембра 1995, верификовао као 

државотворну јединицу српског народа унутар Босне и Херцеговине, за коју се касније 

одомаћио израз ентитет. И заиста, Република Српска јесте ентитет, а у филозофији 

ентитет означава нешто што постоји, што јесте, што има своје биће, нешто чија је 

егзистенција неупитна и неоспорива. Тако је и са Републиком Српском данас, а 

ауторица износи своје чврсто вјерују да ће тако бити и убудуће. Д. Шућур нуди богату 

грађу, обиље информација и детаља, чак о томе како је дошло до политичких сукоба у 

пријератној Босни и Херцеговини, те како и зашто су они ескалирали и транс-

формисали се у оружане сукобе, у грађански рат, који је однио око 100 хиљада људ-

ских живота, девастирао економске ресурсе, уништио или оштетио инфраструктуру, 

вјерске објекте, културно-историјске споменике и сл. и, паралелно са тим, како је 

створена Српска Република Босна и Херцеговина, па затим Српска Република и, на 

крају, Република Српска, како се из дана у дан учвршћивала њена државност и јачао 

идентитет, али и како је упорно оспоравана од међународне заједнице, какви су били 

унутарсрпски политички односи, шта је радила Војска РС итд. О томе свједоче бројни 

документи, изјаве учесника тих догађаја, извјештаји и оцјене у медијима информисања 

и сл. 

Нема сумње, њен рукопис је драгоцјено свједочанство о томе шта се све 

збивало на овим просторима у назначеном временском периоду, кад се то тачно 
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догодило, ко су били актери тих процеса и догађаја, затим какав су одјек и утицај ти 

догађаји имали на потоње процесе и коначне исходе, како су их медији информисања 

регистровали и евалуисали итд. У једну ријеч: посриједи је дјело типа хронологије, 

која биљежи све релевантно и интересантно што се односи на три тематска подручја, 

круга и изазова, али и три временска периода, који заједно чине једну цјелину. 

Први тематски круг, којег у структурно-композиционом погледу представљају 

прво и друго поглавље књиге, односи се на период, процесе, односе, догађаје, 

учеснике, резултате, посљедице и др. разбијања Југославије. Због тога и не чуди што је 

наша ауторка, чије се ауторство заправо састоји, прије свега, у селекцији и 

презентацији релевантних факата из те огромне грађе о догађајима који свједоче о 

битним моментима историјског процеса у тако кратком временском периоду, свој 

манускрипт започела хроничарењем онога што се догађало у СФР Југославији почев 

од 1990. године. Из њеног рукописа, који најревносније биљежи политичке догађаје и 

чињенице, у првом реду активности, одлуке и потезе државних и 

политичких/партијских тијела ондашње државе, доста јасно се разазнају узроци, 

разлози, ток и методи разбијања Југославије, улога страног фактора, прије свега 

Европске економске заједнице (данас: Европске уније), Уједињених нација, 

Конференције о европској безбједности и сарадњи (КЕБС), данашњег ОЕБС-а, 

Бадинтерове комисије, Међународне конференције о Југославији, Организације 

исламске конференције, затим и појединачних држава, као што су Њемачка, Аустрија, 

САД, Ватикан, Турска и друге. Ту су и конкретни подаци о датумима важних 

састанака и одлукама донесеним на њима, резолуције Савјета безбједности УН, КЕБС-

а/ОЕБС-а, Европског парламента и других, па чињенице о развоју политичког 

плурализма у бившој СФРЈ оснивањем нових политичких странака, првим вишестра-

начким изборима, формирању нових органа власти, делегитимисању социјалистичког 

друштвеног уређења и политичког система, односно смјене једног режима другим, 

новим, заправо старим, затим свједочење о првим сукобима, прво у сфери политике а 

затим о оружаним конфронтацијама између припадника једине легалне оружане силе у 

СФРЈ, ЈНА, са припадницима разних паравојних формација, прво у Словенији, затим у 

Хрватској и, најпослије, у Босни и Херцеговини. Занимљиви су и подаци о понашању 

и поступцима разних политичких, војних и информативних субјеката, од појединаца 

(нпр. Стјепана Месића, Борислава Јовића, Милана Кучана, Вељка Кадијевића, Фрање 

Туђмана, Анте Марковића, Алије Изетбеговића, Слободана Милошевића, Јанеза 

Јанше, Момира Булатовића, Кире Глигорова, Мартина Шпегеља, Благоја Аџића, лорда 

Карингтона, Кутиљера, Геншера, Кола, Алојза Мока, Мејџора, Ђанија де Микелиса, 

Бутроса Галија и низа других историјских личности) до државних и политичких 

органа, као што су Предсједништво СФРЈ, Савезно извршно вијеће, Скупштина БиХ, 

Генералштаб ЈНА, Влада Хрватске, Предсједништво БиХ, Централни комитет Савеза 

комуниста Југославије, врховништво Хрватске демократске заједнице, Главни одбор 

Странке демократске акције, Српске демократске странке, Бискупска конференција 

Католичке цркве у Хрватској, Свети синод Српске православне цркве, Ријасет 

Исламске заједнице, Радио-телевизија Сарајево, редакције појединих свјетских медија 

информисања итд. Чини се да у том дијелу није изостављено ништа релевантно, 

односно било шта што би ауторку делегитимисало да резултате свог избора из богате 

документарне грађе не представи и најширој јавности, што је она овом књигом и 

учинила. 
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Други тематски круг чине факти који се углавном односе на грађански рат у 

Босни и Херцеговини 1992–1995. и стварање Републике Српске и то је, нема сумње, 

најважнији, а због тога и најобимнији дио публикације коју валоризујемо, тим прије 

што у Републици Српској до сада није још публикована књига сличног садржаја и 

композиције. Ово је на неки начин првенац публицистике те врсте, па јој се може и 

опростити понеки пропуст, који је неминован у подухватима као што је овај рукопис 

Десанке Шућур. А Шућурова исцрпно прати сва збивања у предратној БиХ, од 

оснивања првих политичких странака националне и грађанске оријентације, које 

постају конкуренти дотадашњем владајућем и монополском Савезу комуниста БиХ, 

преко вишестраначких демократских избора новембра 1990. г. и конституисања нове 

демократске власти, те првих њених мјера и потеза којима је босанскохерцеговачки 

ригидни социјализам испраћен у "музеј старина", до првих сукоба, политичких а 

потом и етничких, напада на јединице ЈНА и отпочињање правог и крвавог грађанског 

рата у БиХ, који ће потрајати све до потписивања Дејтонског мировног споразума и 

окончања рата 21. новембра 1995.  

Разумљиво, у центру ауторкине пажње су активности "српске стране" у суко-

бу, одлуке и потези руководства Републике Српске – Народне скупштине РС, пред-

сједника Републике др Радована Караџића, команданта Главног штаба Војске РС гене-

рала Ратка Младића, Владе РС и других. Њена хроника биљежи и оно шта су радили 

други српски званичници: Момчило Крајишник, Алекса Буха, Никола Кољевић, Биља-

на Плавшић, Владимир Лукић, патријарх Павле, генерал Манојло Миловановић и дру-

ги, али и актери из других ратујућих страна у БиХ, муслиманске и хрватске, попут 

Алије Изетбеговића, Хариса Силајџића, Сефера Халиловића, Ејупа Ганића, Расима 

Делића, Мухамеда Шаћирбеја, Стјепана Кљујића, Јуре Пеливана, Мате Бобана, Јадран-

ка Прлића, Крешимира Зубака и осталих актера ономадне политичке и војне сцене. 

Заиста, с обзиром на садржај, књига Да се не заборави онемогућава да се 

заборави – чак и да то није дужност, а јесте, свих оних који данас живе у РС и оних 

који ће у будућности живјети у њој – оно што се догађало у БиХ током 

троипогодишњег грађанског рата, да се не заборави како су стварани Република 

Српска, њена војска, органи власти, образовне и културне институције итд., како је 

текла борба за њену легализацију, ко и због чега је био против њеног стварања, 

реакције свјетских фактора на збивања у БиХ, како су изгледали мировни преговори, 

ко их је све водио и "модерирао" (лорд Карингтон, Кутиљеро, Венс, Столтенберг, 

Дејвид Овен, Карл Билт, Чуркин, Гелбард, Холбрук и други). За разлику од првог 

дијела рукописа, у овом другом "кругу", осим пуке фактографије, кроки-информација 

о догађајима и датумима, ауторка је, илустрације ради, уврстила и неколико 

новинских текстова из тог времена, углавном из листова "Јавност", "Вечерње 

новости", "Српско ослобођење", "Глас српски", НИН и других, у којима су нешто 

детаљније представљени догађаји и личности из наведеног периода. Заинтересовани 

читалац из више стотина информација које је ауторка понудила у овим поглављима 

свог списа може стећи доста увјерљиву и рељефну слику и спознају о ономе шта се 

збивало у ратном метежу на територији БиХ, али и у њеном окружењу, Хрватској и СР 

Југославији, првенствено у Србији, и након што га и овлаш прелиста неће више бити 

необавијештен о догађајима и току грађанског рата у БиХ, односно неће моћи пронаћи 

сувисло оправдање за неинформисаност о њему. Истине ради, ауторка се највише 

фокусирала на догађаје у и око Сарајева, на простор из којег и сама долази, па се може 

учинити да су неки други дијелови Републике Српске, односно ратне БиХ, занемарени 
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или намјерно маргинализовани, што није њена првобитна намјера, него је то 

посљедица чињенице да се готово сви битни догађаји у вријеме рата – како војни тако 

и политички, дипломатско-преговарачки, медијско-информативни и сви други – 

односе на Сарајево, било данашње федерално, било данашње Источно Сарајево, 

односно Пале као ратну престоницу Републике Српске. Такође, ауторка је доста 

пажње посветила преговорима и потписивању мировног споразума у Дејтону – о чијој 

тежини, компликованости и одговорности за коначни исход свједочи и неколико мапа 

територијалног разграничења у БиХ у оквиру разних мировних планова, које је и она 

објавила – као и посљедицама његове имплементације на терену, у БиХ, а посебно у 

српским општинама око Сарајева, које су, по слову уговора о разграничењу, припале 

Федерацији БиХ, због чега је локално српско становништво масовно исељавало из 

њих, без помоћи међународних снага које су у међувремену распоређене у БиХ. 

Трећи дио рукописа односи се на постратни период, на процесе, збивања, 

догађаје и актере у и из Републике Српске и, тек спорадично, њеног геополитичког 

окружења. То је хроника легализације, учвршћивања, узрастања и стабилизације 

Републике Српске као најзначајнијег резултата српске борбе за опстанак и 

самобитност на тлу Босне и Херцеговине у процесу разбијања Југославије. Нема 

сумње, Република Српска је један од највећих државотворних успјеха српског народа 

у 20. вијеку. Јер, упркос свему, српски народ у Босни и Херцеговини успио се 

организовати, пружити отпор покушајима маргинализације, затирања националног 

идентитета и свођења на националну мањину. Другим ријечима, Република Српска 

није самостална, независна држава, бар не у оном смислу како се појам државе 

дефинише у међународном јавном праву, али јесте израз и потврда политичке воље 

српског народа да има аутономију какву српски народ у БиХ никад прије у историји 

није имао. То је, дакле, у историјским размјерама велики успјех. Српски народ може 

бити поносан на њега, на своју Републику Српску, и све док је ње, па ма какве и 

колике јој надлежности биле, може бити сигуран да га нико у БиХ неће моћи 

понижавати и доводити у питање његов идентитет и право на постојање. Шућурова се 

опредијелила да јавности подастре чињенице које свједоче о успонима и падовима 

Српске у петнаестак постратних година њене историје, о тешкоћама које су је пратиле 

и резултатима које је остварила у том периоду. Она избором докумената и података 

прати развој једног државотворног ентитета унутар дејтонске БиХ, тј. Републике 

Српске, од конститутивне сједнице Народне скупштине РС послије првих посље-

ратних избора, септембра 1996, па све до свечане академије поводом двадесето-

годишњице Републике, јануара 2012. године у Бањој Луци. У том дијелу манускрипта 

ауторка је, можда понекад и понегдје и преопширно – нарочито у дијеловима који се 

односе на нека инаугурална излагања, телеграме подршке и честитке за ово или оно, 

односно састав органа законодавне и извршне власти РС, попис оних странака и 

изборних резултата које су имале представнике у српском или босанскохерцеговачком 

парламенту, затим биографије високих представника тзв. међународне заједнице у 

БиХ – пласирала бројне чињенице и информације о турбуленцијама и притисцима 

којима је била изложена Српска, од наметања законâ и преноса надлежности са 

ентитета на ниво институција БиХ до смјене легално изабраног предсједника 

Републике (др Николе Поплашена) и кршења основних људских права многим 

српским политичарима и другим званичницима итд. Другим ријечима, ауторка је у том 

погледу требала макар још једном да "прође" кроз рукопис и ослободи га непотребне 

обимности, понављања материје, тим прије што се она могла сажети и синтетички 
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исказати. То се односи, примјера ради, како на већ поменуте биографије високих 

представника, односно на навођење назива свих политичких странака и њихових 

резултата на свим посљератним изборима, али и на екстензивне изјаве учесника 

потписивања споразума и других аката у вези са имплементацијом специјалних 

паралелних веза између Републике Српске и СР Југославије, односно Србије и Црне 

Горе и, на крају, само Србије, о чему није изостало хроничарење, као ни о неколиким 

економским показатељима развоја и потенцијала Републике, односно конкретним 

привредним остварењима итд. Слична примједба би се могла испоставити и због 

некритичког преузимања информација из Википедије, као и из појединих 

интернетских издања и других извора и публикација које често презентују непоуздане 

податке, што у Предговору признаје и сама ауторка, али има оправдање за то, тј. те 

погрешке, због факта да је наша архивска грађа, прије свега она о протеклом 

грађанском рату, потпуно несређена, а нека и "похрањена" у Хашком трибуналу. 

Да се не заборави је књига грађе која није научно дјело нити је приређена са 

тим амбицијама. Она није ни неки дневник, свакодневна прецизна и детаљна хроника 

свих догађаја, свих актера – напротив, у њој су свјесно изостављени подаци о 

локалним збивањима и протагонистима, па се због тога у њој и не помињу неки 

датуми, неки догађаји, битке, војне јединице и њихови команданти, политички 

скупови и сл., који својим дјеловањем и значајем нису превазишли уско локалне, 

завичајне габарите и домете. Због таквог ауторкиног избора и резултата, нема разлога 

нити оправдања за то да јој се то спочитне као недостатак манускрипта. Важно је да у 

њему нема грубих материјалних погрешака, изостанка информација о круцијалним 

фактима или, пак, фалсификата, а о неким, истина малобројним, етикецијама и 

интерпретацијама чињеница које су израз ауторкиних вредносних ставова, ионако 

нема сагласности у историографији и другим наукама о друштву у постдејтонској БиХ 

и другим државама сукцесорима друге Југославије, да би угрозиле неке већ 

дефинисане и етаблиране научне истине. Ипак, не треба их занијекати. Напротив, неке 

ваља и поменути. Кључна наша примједба је посљедица увјерења да је ауторка 

несврсисходно у појединим оцјенама неких догађаја била пристрасна, па се самим тим 

може довести у питање њена објективност. Претпостављамо да та њена емпатија 

долази отуда што је она била учесник неких процеса или збивања о којима је саткала 

ленту времена и догађаја и кроз овај рукопис жељела да то своје искуство отјелотвори 

и подијели са другима. Можда се и може разумјети, али не и оправдати – иако 

Шућурова, на трагу стиха из једне пјесме Д. Максимовић, "тражи помиловање" од 

својих будућих читалаца – њена пристрасност у неким одређењима. Наиме, она на 

више мјеста користи "јаке" атрибуте или квалификације за "дефинисање" неких 

догађаја и личности, нарочито уколико су супротстављени српској страни у 

грађанском рату у БиХ, без обзира што у историјској науци још нема сагласности о 

карактеру тих и других процеса и догађаја. Да је ауторка само мало пажљивије 

прегледала свој рукопис, да се досљедно држала почетног вредносно неутралног 

приступа и дискурса, па макар он понекад изгледао и као досадно понављање, могла је 

да га успјешно очисти од вишка емоција. Тако би њен манускрипт само добио на 

увјерљивости и био од још веће употребне вриједности свима онима који ће га, колико 

сутра, користити. Тим прије што је и сама списатељица свјесна тих замки, што се види 

из њених ријечи записаних у Предговору, по којима, парафразирамо их, њена 

хронологија није и не треба је схватити као протежирање и наметање њеног система 

вриједности, тј. нашег, данашњих генерација Срба, онима који о томе шта се овдје 
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збивало прије двије деценије и више немају директно, властито искуство и на њему 

базирану спознају, него о томе знају из "друге руке", из прича учесника, литературе, 

филмова и сл. Она је, дакле, увјерена да се у њеној књизи не ради о натурању 

идеолошких ставова, прописивању садржаја и образаца "културе сјећања", о чему се 

тако много пише у друштвеним наукама у посљедњих неколико година, него прије 

свега о настојању, једном хуманом пориву и амбицији, потреби да се не забораве 

патње кроз које су наши савременици а преци будућих генерација прошли и цијена 

која је плаћена за стварање и трајање Републике Српске. 

Публикација Да се не заборави, чији наслов и није баш оригиналан, јер има 

више књига, зборника радова и других публикација под тим називом, има не малу 

употребну вриједност. Она ће, с обзиром на садржај и чињеницу да, како смо већ 

навели, нема сличне публикације у Републици Српској, добро доћи многим 

корисницима, како будућим истраживачима збивања на просторима екс Југославије, 

специјално БиХ и генезе Републике Српске, којима ће бити лакше него нашој ауторки 

јер ће пред собом имати мустру, већ једно урађено и обзнањено дјело, па ће императив 

бити достићи и престићи га, тако и другим публицистима, фељтонистима и другима 

који ће писати о неким појединачним, конкретним темама из поменутог периода, 

односно проблемског круга. А дужност нам је да учинимо све што је у нашој моћи 

како нам се трагична прошлост не би поновила, јер ако би се то десило онда бисмо, 

као државотворан народ, остали без икакве будућности. Другим ријечима, прошлост 

треба изучавати и познавати не ради ње саме, него зарад будућности у којој треба 

спријечити да се понови оно трагично из тог периода. Ваљда смо и ми Срби коначно 

прихватили мисао оног филозофа (Џ. Сантајана) који је одавно већ упозорио на 

опасност да су народи који не познају своју прошлост осуђени да је понове, нарочито 

оно трагично, лоше и непожељно из ње. Ова публикација, укључујући и дио о 

најновијем развоју Републике Српске, припремана је имајући и то упозорење на уму, 

односно с циљем да младом нараштају омогући увид у свеколику конфигурацију 

нашег ентитета, у његов аверс и реверс. Због тога ће она добро доћи још неким 

конзументима и корисницима, а прије свега редакцијама медија информисања које ће 

се њиме служити кад год буде требало провјерити или евоцирати датум, садржај, 

актере и резултате неког догађаја из наше новије историје, али и "обичним" 

наставницима, музејским и архивским радницима у прикупљању, сређивању и 

излагању грађе о протеклом рату и догађајима након њега а у вези су са развојем и 

функционисањем Републике Српске те појединим невладиним организацијама, у 

првом реду борачким организацијама, удружењима породица погинулих и несталих 

бораца и цивила и др., које се баве његовањем сјећања на минула времена или неке 

конкретне догађаје и личности у њима. У том смислу, публиковањем манускрипта Да 

се не заборави издавачка дјелатност наше републике и култура је обогаћена новим 

дјелом које је документарно добро утемељено свједочанство о трагичном, крвавом 

разбијању, нестанку једне државе и, истовремено, настанку на њеним развалинама 

других, нових држава и политичких заједница као што је и наша Република Српска, 

она је свједочанство о страдању и жртви српског народа за право на опстанак и 

идентитет, државно организовање и културно-духовно стварање. 

Да закључимо, Да се не заборави Десанке Шућур сигурно није ремек-дјело 

наше публицистике и сродне литературе, али свакако јесте допринос свједочењу и 

очувању сјећања на наше "парче историје", на то како и зашто смо посрнули и опет се, 

попут Феникса, дигли из пепела и још трајемо. То је за нас довољно да га, упркос 
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изреченим примједбама, похвалимо и препоручимо, а похвалу заслужује и издавач, 

Матична библиотека Источно Сарајево, што је њен рукопис објавила и тако га 

учинила доступним заинтересованим читаоцима и другој јавности. Да се не заборави 

Десанке Шућур заиста ће помоћи да не заборавимо ко смо, шта смо, одакле долазимо, 

какви смо некад били, шта смо (све) претрпјели, шта чинимо и куда идемо. Она је 

објављивањем своје прве публикације, у седамдесет и некој, колико је знала и могла, 

одужила бар дио дуга прецима и оставила лијеп споменик потомцима и, како сама 

каже, нашла својој души (с)мир(ај), зато што осјећа и зна да је урадила нешто на ползу 

народа којем припада. Од једне књиге сасвим довољно!  
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Ђуро Тошић, Средњовјековна туробна свакодневница 

(од проститутке, преко вјештице до вампира), 

Историјски институт, Београд 2012 
 

 

Студија Ђуре Тошића Средњовјековна туробна свакодневница (од прости-

тутке, преко вјештице до вампира) спада у ред оних историографских дјела која 

остављају снажан утисак не само приликом читања, већ и данима након тога. Томе 

свакако доприносе недовољна истраженост ове теме (бар у нашим оквирима), 

навођење бројних занимљивих примјера из изворне грађе, као и изванредан стил 

аутора. Када се томе додају и његови духовити коментари, присутни на више мјеста 

при анализи изворних података, не изненађује да се заинтересованост читаоца за 

посматране појаве и процесе повећава са сваком новом од 103 странице и 187 

напомена, колико текст садржи. 

Уводни дио студије садржи осврт на материјалне и биолошко-здравствене 

елементе који су у средњем вијеку појединца доводили у маргиналан положај у 

друштву. Након што је аутор саопштио етимологију и значење ријечи маргиналан 

(marginale), навео је које су то категорије људи биле обухваћене тим термином и у 

чему је била њихова "кривица". Међу њима се издвајају сиромашни, немоћни, 

душевно болесни и губави. Међутим, они нису предмет обраде у оквиру ове студије, 

али зато јесу други представници друштвеног талога, попут проститутки, вјештица и 

вампира, којима је посвећено по једно поглавље. 

Прво поглавље, под насловом Проституција, од 13. до 41. странице, доноси 

осврт аутора на ову појаву у средњем вијеку, с посебном пажњом на њен развој у 

Дубровнику. У уводном дијелу поглавља наглашава се разлика између проститутки и 

конкубина. Након тога аутор наводи одлуке општинских власти које су се односиле на 

овај вид дјелатности, из чега сазнајемо да је постојао дио града, тзв. Castellato, у коме 

су жене могле пружати сексуалне услуге за новац. Наставак доноси занимљиве 

податке о радном ангажовању проститутки, о опасностима које су пратиле њихово 

занимање, о сукобима и физичким повредама, те тужбама и парницама повремено 

покретаним пред судовима. На основу тога аутор износи закључке о организацији 

проституције (питање бордела, кућа за "забаву", односно макроа, евентуално учешће 

мужева у искоришћавању сопствених жена), уз поређење са ситуацијом у Монпељеу, 

Венецији и Бечу. Поред бордела и сумњивих кућа, он обраћа пажњу на крчме и јавна 

купатила, која су такође могла служити као мјеста потенцијалне дјелатности 

проститутки, имајући у виду заједничко присуство жена и мушкараца, уз уобичајену 

опуштену и раскалашну атмосферу. 

У другом дијелу овог поглавља аутор саопштава које су мјере предузимале 

власти и Црква како би се проституција, ако не у потпуности уклонила, бар свела у 

прихватљиве оквире. У томе је било успјеха, те је опадање проституције видљиво од 

средине XV вијека, али се то дешавало и због појаве полно преносивих болести, попут 
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сифилиса. Посљедњих неколико страница овог поглавља посвећено је матрони Богни, 

вјероватно најчувенијој дубровачкој проститутки. Она се помиње од 1401. до 1409, 

обично уз разне скандале, крађе и насиља. Посебно је занимљив случај из времена 

рата босанског краља Остоје против Дубровника, када је октобра 1403. била оптужена 

због слања ватрених сигнала Босанцима у Конавлима приликом дубровачких 

припрема напада на њих. Иако је била крива, занимљиво да није осуђена, што се може 

објаснити тиме да су се дубровачки племићи плашили ове жене и разних тајни које је 

знала о њима. Посебну вриједност овом поглављу даје коришћење необјављених 

докумената из Дубровачког архива, чије се фотографије налазе на одговарајућим 

мјестима уз текст. 

Највећи дио студије, од 43. до 92. странице, обухвата друго поглавље, под 

називом Чаробњачко бајање, враџбине и чаролије вјештица. Аутор поглавље почиње 

дефинисањем више наведених појмова, као и борбом Цркве против тих појава, при 

чему исправља неколико пропуста ранијих истраживача који су се бавили овом темом, 

прецизније појединим законима чији је циљ био искорјењивање ове појаве и 

кажњавање криваца. Занимљив је и онај дио поглавља који доноси осврт на рад 

инквизиције и метода мучења којима су били изложени оптужени да су чаробњаци 

или вјештице, уз одговарајуће илустрације које прате сам текст. 

Највећи дио поглавља посвећен је процесу који је првих дана августа 1443. у 

Шибенику вођен против Мрне и њене ћерке Добре, а који је 1928. објавио Петар 

Колендић. Мрна је била оптужена да је као вјештица зачарала тамошњег племића 

Драгана Драганића како би овај почео да живи са њеном ћерком Добром. Након што је 

била утамничена, Мрна је подвргнута испитивању, при чему ништа није признала, те 

је услиједило мучење. Она није издржала, признала је да је врачала за Драгана, али и 

да се и раније служила сличним радњама када год би њој или њеној ћерци то требало. 

У међувремену је била затворена и њена ћерка, али је однос према њој био блажи јер 

је било оцијењено да је она била само мајчина саучесница. За Цркву је било посебно 

важно да Мрна да изјаву о својој вези са ђаволом, што је на крају и учинила. На крају 

је било одлучено да се мајка и ћерка на прикладан начин казне те су биле изложене 

јавном изругивању и жигосању. Међутим, ускоро је неко провалио у затвор и помогао 

Мрни и Добри да побјегну те се о њима ништа више не зна.  

         Трећи дио студије, од 93. до 103. странице, чини поглавље Вријеме 'злих 

вампира'. Као и у претходним, тако се и сада на почетку указује на значење саме 

ријечи, с тим да аутор указује на разлику између вукодлака и вампира. Највише пажње 

обраћа се на случај са острва Пашмана у близини Задра из средине 1404, када се у 

вампира претворила покојница по имену Приба. Према једном извјештају, који се у 

потпуности наводи уз текст у студији, она је напала другу жену која се од ње једва 

спасила. Недуго потом напала је на једну кућу у истом селу и изазвала пожар, те је 

страх од ње бивао све већи. На крају су задарске власти одлучиле да се томе стане на 

пут и да се отвори њен гроб како би се пробола глоговим коцем, што је на крају и 

учињено. Тиме завршава текст ове студије, који несумњиво даје велики допринос 

проучавању свакодневнице у средњем вијеку. Након тога слиједи кратки преглед на 

енглеском језику, навођење извора и литературе, те три регистра – именски, 

географски и предметни. Потом слиједи прилог у коме је саопштен комплетан процес 

против Мрне и Добре, и то у оном облику какав је објавио Петар Колендић.  
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Херцеговина кроз вијекове [Прилози за историју 

Херцеговине], приредио: Никола Асановић, 

Српско просвјетно и културно друштво "Просвјета", 

Библиотека "Записи", Билећа 2012, 542 стр. 
  

 

У издању Савеза општина Источне Херцеговине, СКПД "Просвјета" у Билећи 

и Гацку и Друштва српских домаћина – Одбор за Херцеговину, изашли су ови прилози 

приређивача Николе Асановића. На самом почетку стоји сљедећа реченица: "О 

Херцеговини писали су многи умни људи: од путописаца, публициста, научника – до 

пјесника и писаца, историчара језика; овјековјечена је на многим сликарским 

платнима; опјевана у народној пјесми, уоквирена легендом и предањем...". Ова 

реченица је на мјесту јер, поред осталих српских предјела, Херцеговина и Херцеговци 

су дали снажан печат старијој и савременој српској историји. 

 Књига је подијељена на два дијела. Први дио је написао мр Тодор Дутина – 

Херцеговина (прилози за монографију) (стр. 9–294), а други дио мр Драга Мастиловић 

– Херцеговина у XIX и првој половини XX вијека (стр. 297–539) 

 Магистар Тодор Дутина је у свом дијелу Прилога приказао историју 

Херцеговине од најстаријих времена до Карађорђа. Почевши од праисторије, аутор је 

спретно руководио познатим резултатима археолошке науке, извлачећи тезе о 

присуству становништва из ере палеолита и неолита. Додирнуо је питање присуства 

предримских народа (Илира, Трачана и др.), те почетке и ток римске владавине на 

херцеговачком подручју. Потом прелази на разматрања о прапостојбини Словена 

прије доласка на Балканско полуострво, те о времену постепеног словенског 

насељавања Херцеговине. Наравно, Дутина овдје умјешно користи расположиве 

византијске и друге историјске изворе. Дотиче се питања настанка и развоја прве 

српске државе (Часлав Клонимировић), те улоге Дукљанске државе, утицаја Четвртог 

крсташког рата, освајања Цариграда од стране Латина 1204. године, црквене шизме 

1054. године. Аутор постепено долази до немањићке ере и до родоначелника Стефана 

Немање. Неизоставно по историјској тематици, Дутина посвећује једно подпоглавље 

принцу Растку Немањићу – Светом Сави. Потом упознаје читаоца о средњовјековним 

босанским надгробним споменицима – стећцима, о владавини Стефана Првовјенчаног, 

Владислава, Уроша, Драгутина, Милутина, Стефана Дечанског, Стефана Душана, o 

превртљивим временима XIII и XIV вијека. Назадна ера Немањића послије смрти 

Стефана Душана добила је своје посебно мјесто у првом дијелу Прилога. Приказано је 

слабљење Србије на тлу Херцеговине и јачање Котроманићеве Босанске краљевине, те 

потом јачање обласних господара у првој половини XV вијека и стварање територије 

"херцега од Светог Саве". Даље казивање приказује све јачи турски уплив у домаће 

прилике, све до освајања Херцег Новог 1481. године. До краја првог дијела аутор 

третира питања турске власти, разматрајући сегменте турског државног система. 
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 Први дио дијели се на сљедеће дијелове: Уместо увода (стр. 11–19), 

Херцеговина завичај првих људи (стр. 21–101), Долазак Немањића – Травунија и 

Захумље у саставу Србије (стр. 102–293) и Подаци о аутору (стр. 294), а други дио: 

Херцеговина од Првог српског устанка до аустроугарске окупације 1878. године (стр. 

299–380), Под аустро-угарском окупацијом (стр. 381–457), Херцеговина у Краљевини 

СХС/Југославији (1918–1941) (стр. 458–491), Херцеговачко друштво у XIX и првој 

половини XX вијека (стр. 492–499), Културно-просвјетно уздизање (стр. 500–528), 

Извори и литература (стр. 530–538) и Подаци о аутору (стр. 539). 

 У другом дијелу магистар Драга Мастиловић посвећује посебна подпоглавља 

добу Али-паше Ризванбеговића, устанку 1875–1878. године, мисији Аустроугарске на 

Балканском полуострву, устанку 1882. године, политичким борбама са државним 

системом Аустроугарске за стицање црквено-школске аутономије, о младобосанској 

генерацији и њеној идеологији, о Првом свјетском рату и стварању прве југословенске 

државе 1918. године, положају и развоју Херцеговине у Краљевини СХС/Југославији 

до избијања Другог свјетског рата 1941. године, о друштву Херцеговине у XIX и у 

првој половини XX вијека и, на крају, о културно-просвјетном уздизању и привредним 

приликама херцеговачког становништва. За похвалу је да је и други дио квалитетно 

написан, уз истанчани "њух" за историјске процесе и фактографску равнотежу. 

 На крају се налази Садржај (стр. 541–542). 

 

 



ЖЕЉКО САВАНОВИЋ, Бошко М. Бранковић, "Црква Светога пророка Илије..."  

 563 

ЖЕЉКО САВАНОВИЋ                                                                                         UDK 930.1 

Филозофски факултет                                                                      COBISS.BH-ID 3610904 
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Бошко М. Бранковић, Црква Светога пророка Илије  

у Смољани, Епархија бихаћко-петровачка, 

Бања Лука – Босански Петровац 2012, стр. 128 
 

 

Монографија Црква Светога пророка Илије у Смољани, аутора Бошка М. 

Бранковића, у издању Епархије бихаћко-петровачке Српске православне цркве Бања 

Лука – Босански Петровац, појавила се током 2012. године. 

Аутор је за израду ове монографије користио необјављену и објављену 

историјску грађу, новине, разноврсну литературу и податке са интернета. У раду су 

кориштена и казивања мјештана о прошлости краја, како директна тако и она која су 

чули од својих предака и старијих комшија. Пишући о цркви Светога пророка Илије у 

Смољани, аутор је истовремено истражио и историју краја, што монографији даје већу 

вриједност од оне које се може наслутити из самог наслова. 

Садржај монографије отпочиње предговором Хризостома (Јевића), епископа 

бихаћко-петровачког, којим се указује на градњу цркава у ранијим временима (средњи 

вијек, турско доба и аустроугарски период). Слиједи поглавље са подацима о настанку 

монографије, од идеје епископа Хризостома до њене реализације, као и образложење 

аутора у односу на предмет истраживања. 

У дијелу који носи наслов Територија Крње Јеле и Смољане од најстаријих 

времена до 1700. године говори се о извршеним археолошким ископавањима, као и о 

значајнијим историјском догађајима који су утицали на прошлост ширег подручја 

Босанског Петровца и на сам његов настанак. Поглавље Границе и положај села у 

парохији обрађује географију села: Смољане, Капљува, Бравског Ваганца, Јањила и 

Бравска. Парохија је поглавље посвећено смољанској парохији (назив смољанско-

бравска од 1995. године) и њеном становништву (турско доба и прво спомињање 

парохије, српски устанак 1875–78, аустроугарски период, Први свјетски рат, вријеме 

између два рата, Други свјетски рат, вријеме комунистичке власти, Одбрамбено-

отаџбински рат, егзодус становништва и његов повратак на своја огњишта). 

Највеће поглавље монографије, под насловом Парохијски храм у Смољани, 

бави историјатом овог храма, почев од прве дрвене цркве, преко зидане цркве, пратећи 

развој током усташке и комунистичке власти, за вријеме рата од 1992. до 1995. године, 

разоткривање и девастирање од стране муслиманске војске, до обнављања храма 2001. 

Храмови у Бравску и Јањилима садржај су сљедећег поглавља. У посебном поглављу 

дате су Биографије епископа који су значајни за историју храма Светог пророка Илије 

у Смољани (митрополит дабробосански Ђорђе Николајевић, митрополит бањалучко-

бихаћки (1900–1907) и митрополит дабробосански (1907–1920) Евгеније Летица, 

митрополит бањалучко-бихаћки (1908–1926) и бањалучки (1926–1928) Василије 

Поповић, епископ аустралијско-новозеландски (1973–1978), епископ далматински 

(1978–1992) и од 1992. године митрополит дабробосански Николај (Мрђа) и епископ 

бихаћко-петровачки Хризостом (Јевић). 
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Завршни дио монографије посвећен је парохијском свештенству, уз дати 

закључак. 

Монографски приказ Бошка М. Бранковића обогаћен је бројним 

фотографијама које увелико употпуњују слику петровачког краја и његовог 

становништва. Ријеч је о старијим и новијим, појединачним и групним фотографијама 

епископа, свештеника, значајнијих људи петровачког краја и парохијана, Босанског 

Петровца, цркава (у Смољани, Бравском и Јањилима), црквених обреда (литија око 

цркве, освјештавање звона, одликовање добротвора, литургија, троносање...), 

географско-историјских карата. 

Овим дјелом аутор је дао значајан допринос локалној историји српског народа 

и његове цркве. Оно ће вјероватно представљати путоказ осталим истраживачима у 

њиховом раду. 
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Zoran S. Mačkić, Kancelarijsko i arhivsko poslovanje, 

Priručnik za neupućene ili podsjetnik za upućene, 

šesto dopunjeno izdanje, 

Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske, 

Banjaluka 2013, 607 str. 
 

 

Књига архивског савјетника Зорана С. Мачкића Канцеларијско и архивско 

пословање, шесто допуњено издање, представља приручник за неупућене или подсјет-

ник за упућене. Првих пет издања књиге више не могу да се набаве тржишту, те се 

указала потреба за штампањем шестог допуњеног издања. 

Приступи аутора теми канцеларијског и архивског пословања су различити. 

Једни се претежно баве процесом стварања записа, други техникама и методима селек-

ције и административнотехничке обраде акта, трећи методима и организацијом рада... 

Очигледно је да се аутор опредијелио за другачији, свеобухватнији приступ 

овој теми. Он је свим непосредним извршиоцима канцеларијског и архивског 

пословања (администраторима система, евидентичарима, архиварима и др.) разјаснио 

најзначајнија питања са којима се сусрећу у свакодневном манипулисању 

документима. Књига прати документ кроз све фазе његовог животног циклуса и то све 

док се овај још налази код ствараоца, односно док има пословни и доказни значај. 

Живот документа предатог на чување надлежном архиву престаје да буде предмет 

канцеларијског пословања, па самим тим излази и из оквира овог приручника. 

Стање система канцеларијског пословања код нас не заслужује пролазну 

оцјену. Разлози томе вјероватно леже у недовољно развијеној свијести о значају 

функционално уређеног система канцеларијског пословања, недостатку стручно 

оспособљених извршилаца и недостатку адекватног простора и опреме. А какве су 

перспективе? Невеселе. Нагомилавањем документације стање се из дана у дан 

компликује и отежава, а информациона ера намеће и нека нова рјешења. Најгоре што 

може да нас задеси биће спознаја да нисмо примјерено документовали нашу 

дјелатност, права и обавезе, да смо неспособни или неоспособљени за овладавање и 

управљање информацијама и да будућим генерацијама не остављамо вјеродостојне 

доказе нашег дјеловања и рада. А ако још у системе управљања не уведемо и 

електронски облик документа, онда ће ти исти докази да буду и непотпуни. 

Вјерујемо да ће ова књига допринијети функционалном оспособљавању 

службеника и намјештеника у републичкој управи, али и запослених у другим 

секторима. У управи Републике Српске није установљен систем оспособљавања 

службеника и намјештеника. Напори одговорних исцрпљују се прописивањем 

понашања (доношењем прописа), док је функционално оспособљавање службеника и 

намјештеника за њихово провођење сасвим запостављено. Информациона ера намеће 
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другачији приступ проблему. Управљање документом дефинисано је као облик 

остваривања функција државне управе. Али, да ли смо и колико упознати са овом 

темом, шта она суштински значи и, коначно, зашто законима из области републичке 

управе нису дефинисани бар основни правци стратегије управљања документом!? 

Канцеларијско пословање само привидно спада у оперативни ниво пословања. 

Канцеларијско пословање засигурно има већи значај од оног који му се уобичајено 

придаје. Чак би се могло закључити да је канцеларијско пословање најважнија 

споредна дјелатност сваког државног органа, установе, привредног друштва, 

удружења. Реално, у оквиру њега настају, обрађују се, похрањују и дисеминују готово 

све информације. Несхватање овог за нужну посљедицу има неспособност за 

овладавање информацијама, при чему је сасвим свеједно да ли је ријеч о јавном или 

приватном сектору. 

Електронски документи, електронски системи за управљање документима и 

електронске архиве, унаточ различитим отпорима, све више и све брже постају наша 

реалност, а Закон о архивској дјелатности, Закон о електронском потпису, Закон о 

електронском документу и Закон о електронском пословању широм су отворили 

врата увођењу информационих технологија у Републици Српске. 

За електронске системе управљања документима (ДМС) све чешће се користи 

израз "систем за управљање садржајима". Ријеч је о томе да се у оквиру тог система 

организује и управља свим садржајима (електронским документима, скенираним 

сликама, и-мејловима, динамичким садржајима итд.), као и да он обухвата цјелокупни 

животни циклус документа – од његовог настанка па до архивирања. Пошто 

управљање садржајима омогућава аутоматизацију пословних процеса и олакшава 

доношење пословних одлука, може се рећи да је овај систем постао темељ унапређења 

пословања организације. 

У књизи су понуђена рјешења за већину потешкоћа са којима се суочава 

радник писарнице – од устројавања система канцеларијског пословања, конвенцио-

налног или електронског, па до предаје документације надлежном архиву. Дефиниса-

ње проблема резултат је многобројних сусрета аутора са овим радницима, а предло-

жена рјешења плод ауторовог (не)знања или практичног (не)искуства. Аутор опширно 

третира и питања настанка, чувања и сређивања електронских и микрофилмских 

записа о којима, колико нам је познато, код нас није писано. 

Књига Канцеларијско и архивско пословање обима је 607 страница формата 22 

х 22 цм, а садржи 23 поглавља: 

1. Канцеларијско пословање (стр. 15–23), 

2. Системи канцеларијског пословања (стр. 25–28), 

3. Писарница (стр. 29–41), 

4. Општи акти о систему канцеларијског пословања (стр. 43–47), 

5. Систем дјеловодника (стр. 49–61), 

6. Картотечки систем (стр. 63–67), 

7. Пошта (стр. 69–86), 

8. Акт (стр. 87–123), 

9. Предмет (стр. 125–134), 

10. Досије (стр. 135–138), 

11. Евидентирање документације (стр. 139–146), 

12. Листа категорија документарне грађе са роковима чувања (стр. 147–

161), 
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13. Сређивање архивске грађе (стр. 163–175), 

14. Издвајање безвриједног материјала (стр. 177–185), 

15. Чување, одлагање и евидентирање документације (стр. 187–202), 

16. Предаја документације (стр. 203–208), 

17. Доступност документације (стр. 209–220), 

18. Електронски запис (стр. 221–237), 

19. Управљање документацијом (стр. 239–264), 

20. Електронска архива (стр. 265–276), 

21. Стручна обука и усавршавање (стр. 277–278), 

22. Прекршајна и кривична одговорност (стр. 279–286) и 

23. Прилози (стр. 287–607). 

Посљедњи дио књиге – Прилози – доноси: Закон о архивској дјелатности, 

Закон о електронском потпису, Закон о електронском документу, Закон о електрон-

ском пословању, Уредбу о канцеларијском пословању републичких органа управе, 

Упутство о спровођењу канцеларијског пословања републичких органа управе, 

Правилник о поступку одабирања архивске грађе, критеријумима и начину њеног 

вредновања, Правилник о условима чувања документарне грађе, Правилник о општим 

условима чувања документарне грађе у дигиталном облику и посебних услова чувања 

специфичне документарне грађе, Збирка прописа о чувању документарне грађе, 

Правилник о канцеларијском и архивском пословању, Правилник о чувању техничке 

документације, Листу категорија документарне грађе са роковима чувања, Оријен-

тационе листе категорија документарне грађе, Историјску биљешку, Систем 

класификације и одлагања аката, Листу категорија документарне грађе органа 

управе, Листу категорија документарне грађе судова, Листу категорија документар-

не грађе друштава за осигурање, Листу категорија документарне грађе здравствених 

установа, Листу категорија документарне грађе образовних установа, Листу 

категорија документарне грађе у осталим дјелатностима, Упутство о употреби 

печата, штамбиља и жигова, Упутство о условима и начину коришћења јавне 

архивске грађе у Архиву Републике Српске и Правилник о пословној тајни. 
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САРАДЊА АРХИВА ЈУГОСЛАВИЈЕ И 

АРХИВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

 

Архив Југославије у свом дугом трајању од 63 године остварује успешну 

сарадњу са архивима, факултетима, институтима, музејима и другим установама науке 

и културе у Републици Србији, земљама у окружењу као и са бројним научним, 

образовним и културним установама у иностранству. Циљ сарадње је стручно уса-

вршавање, размена искустава, унапређење струке, објављивање зборника докумената 

и друго. С тим у вези Архив је потписао бројне протоколе и уговоре о сарадњи. 

Сарадња се огледа у објављивању заједничких зборника докумената, приређивању 

заједничких изложби архивских докумената и њиховој размени, организовању међуна-

родних научних скупова, трибина и промоција. Само у претходних неколико година 

остварени су пројекти са: Федералном архивском агенцијом Руске Федерације, 

Институтом за славистику Руске академије наука из Москве, Домом руске дијаспоре 

Александар Солжењицин из Москве, Генералном дирекцијом Националног архива 

Народне Демократске Републике Алжир, Центром за македонска истраживања из 

Солуна, страним амбасадама у Београду, а у току је реализација изложбе поводом 70 

година успостављања дипломатских односа Југославије, Србије и Кубе. 

Посебно интензивна стручна и пријатељска сарадња, која траје већ дуги низ 

година, постоји са Архивом Републике Српске. Вишегодишња веза два архива и 

формално је озваничена потписивањем Протокола о сарадњи Архива Републике 

Српске и Архива Југославије 11. марта 2011. у Бањалуци. Протоколом је регулисан 

широк простор сарадње две архивске институције, који подразумева лакши приступ 

информацијама, размену стручњака и стручних публикација, изложбе архивских 

докумената, израду заједничких зборника докумената, приређивање заједничких 

изложби архивских докумената. Овим Протоколом оствариће се и други видови 

сарадње који доприносе учвршћивању и унапређењу постојећих веза. 

У хронологији плодне сарадње Архива Југославије и Архива Републике 

Српске поменућемо само неколико подухвата који су изазвали велику пажњу јавности, 

како у Београду тако и у Бањалуци, у периоду 2007–2012. године. 

Поводом дана Архива Републике Српске и дана града Бањалуке, у Музеју 

Републике Српске 21. априла 2007. отворена је изложба архивских докумената Тито – 

Стаљин, коју су приредили Архив Југославије и Државни архив Руске Федерације. 

Изложба је првобитно била отворена у Москви 23. јуна 2006, а затим у Београду 24. 

октобра исте године. Тако је Бањалука, после Москве и Београда, била трећи град у 

коме је ова изложба постављена и у којем је, као у руској и српској престоници, 

изазвала велико интересовање, иначе карактеристично за однос између југословенског 

и совјетског вође, симбола читаве једне епохе. Изложбу је отворио председавајући 

Председништва БиХ Небојша Радмановић, у присуству градоначелника Бањалуке 

Драгољуба Давидовића и бројних јавних и културних радника Републике Српске. 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. V, број 5, 2013 

570 

Сарадња два архива успешно је настављена и наредне, 2008. године. У оквиру 

обележавања 55-годишњице рада Архива Републике Српске и Дана града Бањалуке, у 

организацији Архива Републике Српске, на Паневропском универзитету Апеирон, 18. 

априла 2008. отворена је изложба Кнез Павле Карађорђевић краљевски намесник 1934–

1941. Почасни гост на отварању била је кнегиња Јелисавета Карађорђевић, која је 

привукла велику пажњу Бањалучана. У присуству високих државних званичника и 

јавних и културних радника Републике Српске изложбу је отворио председник 

Републике Српске Рајко Кузмановић. 

Истог дана промовисана су издања Архива Југославије. Представљене су прве 

две књиге едиције Извори за историју међународних односа – Извештаји 

Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1930. и 1931. годину и 

Водич кроз збирке Архива Југославије. 

Крајем 2009. године, 22. децембра, у Архиву Југославије отворена је изложба 

Земљотрес у Бањалуци 26–27. октобра 1969. ауторке Верице Стошић. Изложбу је 

отворио Небојша Радмановић, српски члан Председништва Босне и Херцеговине. 

Путем архивских докумената, велики број званица имао је прилику да се подсети на 

три разорна земљотреса која су погодила Босанску Крајину 26. и 27. октобра и 31. 

децембра 1969. Земљотресима је била захваћена територија 15 општина, преко 9.000 

км², а погођено је више од 700.000 становника. Презентацију изложбе пратила је 

пројекција документарних филмова о Бањалуци. 

Током 2011. године Бањалучани су могли да виде још једну изложбу Архива 

Југославије, Југословенско-француски односи 1918–1941, аутора Наде Петровић и др 

Гојка Маловића. Изложбу је у Музеју Републике Српске, 16. септембра, отворио 

министар просвете и културе Републике Српске Антон Касиповић. Бележимо и да је те 

године настављена традиција промоција издања Архива Југославије у Бањалуци. Дана 

11. марта у здању Банског двора у Бањалуци представљено је првих пет томова 

Извештаја Министарства иностраних послова Краљевине Југославије од 1930. до 

1934. 

Протеклу 2012. годину обележиле су две изложбе, приређене у Београду и 

Бањалуци, које су изазвале знатну пажњу јавности и на најбољи начин потврдиле 

плодотворност и динамику сарадње два архива. У Архиву Југославије је 2. марта, 

поводом 20 година постојања и рада Народне скупштине Републике Српске 1991–

2011, отворена истоимена изложба архивских докумената, аутора мр Бојана Стојнића, 

Верице М. Стошић и Горана Ћурана, архивиста Архива Републике Српске. Изложбу је 

отворио мр Игор Радојичић, председник Народне скупштине Републике Српске, а 

њеном отварању присуствовали су председница Народне скупштине Републике Србије 

Славица Ђукић Дејановић, министар културе Предраг Марковић, чланови 

дипломатског кора, међу којима и Александар Конузин, амбасадор Руске Федерације у 

Београду, као и бројни државни званичници, јавни и културни радници који су 

пореклом из Босанске Крајине. 

Наредног месеца, 23. априла, отворена је изложба Архива Југославије Иво 

Андрић у дипломатији, поклон граду Бањалуци поводом Дана града Бањалуке (22. 

април) и Дана Архива Републике Српске (20. април). Отварању изложбе у Културном 

центру Бански двор присуствовали су: српски члан Председништва БиХ Небојша 

Радмановић, председник Народне скупштине Републике Српске Игор Радојичић, 

бројне високе званице из политичког, јавног и културног живота града Бањалуке и 
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Републике Српске, колеге из кантоналних архива и Архива БиХ. Изложбу је званично 

отворио председник Скупштине града Бањалуке Слободан Гаврановић. 

У широком дијапазону сарадње два архива значајан је и пројекат припреме 

зборника докумената Школство у Врбаској бановини, који приређују архивисти – 

историчари Архива Југославије и Архива Републике Српске. 

Осим са Архивом Републике Српске, Архив Југославије већ годинама сарађује 

са Удружењем архивских радника Републике Српске преко Редакције часописа 

Гласник, чији је члан др Гојко Маловић, архивиста Архива Југославије. 

Гостовања изложби и промоције нових издања само су део редовних контаката 

и вид свестране сарадње коју остварују два архива. Та сарадња, добро утемељена и 

прожета заједничким циљевима, у будућности ће, без сумње, на најбољи начин 

доприносити прожимању и неговању целокупног културног и духовног простора 

српског народа. 

 

 

Отварање изложбе Народна скупштина Републике Српске 1991–2011, 

Београд, 2. марта 2012. 
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ИЗЛОЖБА АРХИВСКИХ ДОКУМЕНАТА 

"ЖЕЉЕЗНИЦЕ У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ (1918–1941)" 
 

 

Жељезнице су саобраћајне просторне артерије. Прошло је 140 година од када 

су Република Српска и Босна и Херцеговина добиле своју саобраћајну артерију. 

Један од централних јубилеја у Републици Српској 2012, поред обиљежавања 

20 година постојања Републике Српске, свакако је 140 година од изградње прве пруге 

на територији Републике Српске. Била је то пруга нормалног колосијека Добрљин–

Бањалука, данас у Републици Српској а тада у Османском царству, изграђена 24. 

децембра 1872. године. 

Иницијативу за изградњу пруге је, на основу одобрења османске власти, 

покренуо барон Морис Хирш. Та тзв. Оријентална жељезница ("Цариградска 

магистрала" или жељезничка пруга Цариград–Беч), која је требало да повеже Беч и 

Цариград преко Босне, Румелије и Солуна, грађена је из два правца: Солун – Косовска 

Митровица и Добрљин–Бањалука. Прва дионица, пруга Добрљин–Бањалука, у дужини 

од преко 100 км, пуштена је у употребу 24. децембра 1872, а друга дионица, од Солуна 

до Косовске Митровице, 1873. године. Пругу је градило "Друштво за експлоатацију 

жељезница у турској Европи", чији је главни акционар био барон Морис Хирш. 

Жељезнички крак Добрљин–Бањалука није унио никакво побољшање у саобраћајне 

прилике у Босни и Херцеговини јер није имао везу са централном Босном и Сарајевом, 

ни прикључак на угарске жељезнице у сусједној Хрватској, а био је обустављен 14. 

новембра 1875. због великог устанка српског народа у Босни. Његов возни парк, 

депонован у Бањалуци, поново је оживио 1879, након аустроугарске окупације Босне и 

Херцеговине. 

Пругу Бањалука–Добрљин поправила је и пустила у јавну употребу 

аустроугарска војна управа. Са угарском жељезничком мрежом спојена је 1882. године 

(жељезничка пруга Сисак–Добрљин у дужини од 47,7 км). У то вријеме пруга је имала 

назив "Царска и краљевска војна жељезница Бањалука–Добрљин". Била је у 

власништву босанскохерцеговачког земаљског ерара, али су, на основу уговора са 

заједничким Царским и краљевским министарством рата Аустроугарске монархије, 

управа, руковођење и експлоатација препуштени војним властима, односно 

Министарству рата (Жељезнички биро). Експлоатацијом пруге руководила је посебна 

Дирекција за чије је потребе изграђена импозантна зграда у Бањалуци – зграда 

Дирекције Војне жељезнице Добрљин–Бањалука. Пруга је служила аустроугарским 

трупама за вјежбу пионирских војно-жељезничких одреда, а од 1883. и за Царску и 

краљевску жељезничко-телефонску регименту и за цивилни саобраћај, који је до краја 

XIX вијека постајао све интензивнији. На овој прузи саобраћао је и једини оклопни воз 

нормалног колосијека за вријеме аустроугарске владавине, који је служио за обуку 

војне јединице која је њиме управљала. 
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За вријеме аустроугарске окупације почиње интензивна изградња жељезница у 

Босни и Херцеговини. Нова власт гради жељезничке пруге, прво као окупатор а потом 

као привредни експлоататор шумског и рудног богатства окупираних покрајина. Као 

окупатору, жељезнице су јој биле неопходне за превоз и снабдијевање војске, а када се 

власт стабилизовала, почела је изградња пруга у циљу лакше експлоатације природних 

богатстава Босне и Херцеговине. 

*** 

Архив Републике Српске је 24. децембра 2012, поводом 140 година од 

изградње прве пруге на територији Републике Српске и Босне и Херцеговине, 

приредио тематску изложбу архивских докумената "Жељезнице у Краљевини 

Југославији (1918–1941)". Изложба је реализована у сарадњи са Архивом Југославије у 

Београду, Архивом Босне и Херцеговине у Сарајеву и Железничким музејом у 

Београду. Била је отворена у фоајеу Народног позоришта Републике Српске од 24. 

децембра 2012. до 10. јануара 2013. године. Изложбу је отворио проф. др Жељко 

Ковачевић, министар индустрије, енергетике и рударства у Влади Републике Српске. 

Отварању изложбе присуствовао је велики број гостију и посјетилаца, културних и 

научних радника, међу којима и предсједник Академије наука и умјетности Републике 

Српске академик Рајко Кузмановић. 

Кроз архивску грађу и фотографије посјетиоци су имали прилику да виде 

развој жељезница и жељезничког саобраћаја у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца 

(Југославији) од 1918. до 1941. године. Многи оригинални документи, фотографије, 

скице и жељезничке карте Краљевине Југославије, које су посјетиоци имали прилику 

да виде, изложени су по први пут. 

Изложбу под називом "Жељезнице у Краљевини Југославији (1918–1941)" 

прати илустровани каталог. Аутори изложбе и илустрованог каталога "Жељезнице у 

Краљевини Југославији (1918–1941)" су мр Бојан Стојнић и Верица М. Стошић, 

помоћници директора  Архива Републике Српске. 

Изложба садржи 236 каталошких јединица, подијељених у девет тематских 

цјелина: 

1. Стање жељезница у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, 

2. Планови развоја и изградња жељезница у Краљевини Југославији 1919–

1940,  

3. Развој и модернизација жељезничког парка, 

4. Главна средишта жељезница у Краљевини Југославији, 

5. Статистички подаци о жељезничкој имовини, 

6. Развој и стање стручног школовања и оспособљавања жељезничког 

особља, 

7. Социјална обезбјеђења и осигурања жељезничког особља, 

8. Улога и значај вициналних жељезница у саобраћају Краљевине 

Југославије и 

9. Предмети и публикације о жељезницама. 

За потребе изложбе коришћени су архивски документи, фотографије, карте, 

плакати и тродимензионални предмети, који се чувају у фондовима и збиркама Архива 

Републике Српске, Архива Југославије, Архива БиХ и Железничког музеја у Београду, 

али и приватне збирке Браце Плавшића и породице Хладни из Бањалуке. Приликом 

релизације изложбе консултована је и релевантна литература и периодика, статистике, 



ДУШАН ПОПОВИЋ, Изложба архивских докумената  "Жељезнице у Краљевини..."...  

 575 

алманаси и слично. Истраживање архивских докумената за изложбу обавио је тим 

историчара и архивиста из Архива Републике Српске, Архива Југославије и Архива 

Босне и Херцеговине. 

 

 

 



 

 



 

 

УДК 016:930.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЈА 

BIBLIOGRAPHY 



 

 



МАРА ШОВЉАКОВ, Браћа Шијачки у Босни и Херцеговини  

 579 

МАРА ШОВЉАКОВ                                                                                UDK 016 Шијачки 

Футог                                                                                              COBISS.BH-ID 3544600 

marasovljakov@yahoo.com 

 

 

БРАЋА ШИЈАЧКИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 
 

 

Сажетак: Душан и Коста Шијачки, рођени крајем 19. века у Старом Футогу, 

одрасли у Београду, поред професионалног ангажовања истакли су се и националним 

радом. Привржени националној традицији, оставили су јединствен и особен траг 

боравка у БиХ. Душан је пред Први светски рат крчио са београдским новинарима пут 

ка новој југословенској држави. Коста је између два рата грађевинским радом 

остварио до данас најрепрезентативнију зграду у Бањалуци – Банске дворе. 

 

Кључне речи: Шијачки, Футог, Београд, Босна и Херцеговина, Бањалука, 

новинар, градитељ. 

 

 

Породица Шијачки заузима значајно место у прошлости Футога. Отац Милан 

Шијачки, кројач по занимању, отиснуо се у Београд крајем 19. века. Национални, 

економски и политички разлози, мотивисани страхом од мађаризације, довели су до 

пресељења. Уместо бачког сашио је деци србијанско руво. Они су се са својим 

београдским школским друговима сродили и заједно израсли у интелектуалном свету 

у познате личности. Новинар Душан (1882–1958), инжењер Костa (1884–1946) и 

композитор Стеван (1895–1956) су се са својим београдским школским друговима 

сродили и заједно израсли у личности познате у интелектуалном свету. 

Најинтересантнији је новинар, публициста и издавач Душан Шијачки. Оставио 

је иза себе бројне текстове, публикације и рукописе. Посебно је занимљив путопис 

везан за подручје БиХ, настао поводом излета Српског новинарског удружења током 

1907. На челу удружења био је Бранислав Нушић. Путовали су железницом преко 

Босне и Херцеговине у Дубровник, Боку Которску, Црну Гору и Јадранско приморје. 

Шијачки је књигу штампао 1910, посветивши је Србима мученицима, суђеним у 

велеиздајничком процесу у Загребу. Књига је насловљена С Авале под Ловћен, Кроз 

Босну и Херцеговину. Босну и Херцеговину доживљавао је као "праг милог српства". 

Показао се као зналац локалне историје, демографије, међунационалних и верских 

односа. Иако задивљен репрезентативним грађевинама које је подигла аустроугарска 

власт, називао их је Потемкиновим селом. Уочава контраст између менталитета и 

колорит одела, почев од западног бечког одела до убрађених жена Истока. Брујали су 

тада у Сарајеву језици, пољски, чешки, немачки, мађарски, словачки, русински и 

шпански. 

Поред грађевина и бројних сусрета у Сарајеву, Шијачки је оставио занимљив 

запис везан за име мис Аделине Ирби. Указао је на рад једне од највећих добротворки 

српског народа, која је седамдесетих година 19. века отворила читав низ српских 

школа у Хрватској и Далмацији. У време Херцеговачког устанка 1875–1878. помагала 
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је сирочад, отворила је у Сарајеву школу за васпитање српске женске деце. Заслужила 

је за предан рад српске ордене Светог Саве и Таковски крст.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сусрет са Светозаром Ћоровићем у Мостару описан је речима "симпатичан, 

пријатан, вешто перо".
2
 Дознајемо од Шијачког за мостарског домаћина Смаилагу 

Ћемаловића, уредника "Мусавета", органа муслиманских Срба. Међу новинарима су 

били Бранислав Нушић и Стеван Сремац. Београдски књижевни и новинарски свет 

походио је са усхићењем Босну и Херцеговину. Легенду и историјску истину исплео је 

путујући кроз разнолике пределе. Уочавао је географски положај и историјски значај 

места, везујући их за историјске личности, познавао друштвене односе и привредне 

прилике. Добро упућен у сложене политичке и конфесионалне односе, Шијачки је о 

приликама у Херцеговини записао: "Најжалосније је што су Срби са ове позорнице 

српске славе, из ове колевке Српства, у последње време у масама почели исељавати, 

да би с једне стране избегли тешким материјалним приликама, а с друге опростили се 

несносних власти, које немилосрдно прогоне невини народ".
3
 

Остале су као сведочанства ухваћене објективом фотоапарата панораме 

Приједора, Санског Моста, Травника, Сарајева, сарајевски квартови, клисуре, Чајниче, 

Крупа на Уни, Коњиц, Острожац, Прењ планина, Перућац, сељачка кућа у 

Херцеговини, Мостар и бројни погледи, Невесиње, река Буна, Благај, Добој, Маглај, 

Почитељ, водопад Кравица, град Столац, град Љубушки. Ту су још и слике Срба 

сељака из околине Тузле, скице босанских девојака, слика лова са соколима, Сарајка 

девојка, Србин Сарајлија, слика Крајишника, Срби и Српкиње у Херцеговини на 

сабору, Херцеговке, муслимани и муслиманке у Херцеговини, херцеговачки бег, 

херцеговачке војводе 1875, хоџе и кадије, првак босанских Срба Глигорије 

Јефтановић, босанско земљано посуђе, скице чаршије и Српкиња, вођа херцеговачких 

                                                 
1
 Душан М. Шијачки, С Авале под Ловћен, Кроз Босну и Херцеговину, Београд 1910,  стр. 68. и 

69. 
2
 Исто, стр. 98. 

3
 Исто, стр. 122. 

Стеван, Душан и Коста Шијачки, 
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Срба Војислав Шола.
4
 Фотографије су слике тренутка, одраз ухваћеног времена, данас 

прворазредни факат, део прошлости који је постао историја. Стога би ово надахнуто 

штиво, пуно енергије, знања, могло бити српска историјска читанка без премца. 

 

  

Војислав Шола и Глигорије Јефтановић 

Захваљујући стицају околности, и други брат, Коста, оставио је у другом 

контексту, времену и изразу свој траг. Руководио је грађевинским предузећем и 

заслужан је за стварање најлепше грађевине у Бањалуци – Банских двора. 

Коста је рођен 16. јуна 1884. у Старом Футогу, погинуо је у Рашкој 27. маја 

1946, а сахрањен у Београду. У браку је стекао кћи Марију (рођена 1910) и сина 

Љубишу (1913). Није служио војни рок, али га то није омело да учествује у 

балканским и Првом светском рату као редов.
5
 

 

Крупа на Уни 

                                                 
4
 Исто, стр. 114. 

5
 Архив Војводине, Ф 444, Милекићева збирка, а. ј. 676 
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Успешан ученик, завршио је Другу београдску гимназију и положио испит 

зрелости 1904. Приликом полагања матурског испита констатован је одличан успех из 

српског језика са литературом, немачког, француског, руског, математике, историје, 

физике и философске пропедевтике, а врло добар из латинског језика и јестаственице. 

Успех је подразумевао зрелост и спрему за Велику школу, Универзитет у Београду, на 

Политехници. Студије Техничког факултета у Београду завршио је 1908. Државни 

технички испит положио је 1910, стекавши права грађевинског железничког 

инжињера.
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бански двори. Снимљено око 1933. 

 
Напредовао је у служби, од подинжењера прве класе 1911. у Министарству 

грађевина до инспектора друге класе у Секцији за реконструкцију пута Краљево–

Рашка 1921. Означен је као први градитељ савременог пута Краљево–Рашка. После 18 

година државне службе дао је оставку. Приватни биро грађевинског предузимача 

отворио је 1924, са дозволом за рад од Занатске коморе из Министарства трговине и 

индустрије.
7
 Биро Косте Шијачког са ортаком Василијем Бикаром сматран је једним 

од најјачих грађевинских предузимача у Југославији између два рата.
8
 Градио је 

бројне објекте по целој земљи: реконструисао 1928. Општину београдску, подигао 

репрезентативне Банске дворе у Бањалуци 1932. 

Ангажован је у раду Друштва за путеве Србије у Београду, био је члан  

Управног одбора, а априла 1939. председник Одбора за пропаганду.
9
 

За време Другог светског рата интензивно је водио белешке о стању на 

фронтовима, као лични дневник, драматично записујући померања на линијама 

фронтова. У периоду 1943–1944. писао је сабијено на 140 листова. Хартија је 

различитих димензија, што нас упућује на оскудицу хартије, марљивост и радозналост 

човека који је са стрепњом ишчекивао ратни расплет. Педантно је водио забелешке о 

стању на фронтовима, бомбардовање, изјаве Черчила, борбе у Југославији, Италији...
10

 

                                                 
6
 АВ, Ф 444, Милекићева збирка, а. ј. 674 и  675 

7
 Исто, а. ј. 689 

8
 Душан Шијачки, Футог – моје бачко село под Фрушком гором, Нови Сад 2006, стр. 24, 25. 

9
 АВ, Ф 444, Милекићева збирка, а. ј. 680 и 681 

10
 Исто, а. ј. 683 
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Навикао на рад и дисциплину, гушио се од ратне неизвесности и личне немоћи, како 

од наметнуте окупације тако и од присилног мировања. 

После завршетка Другог светског рата професионално је ангажован на 

изградњи пруге Демир Капија – Рашка. Боравио је током 1945. прво у Рашкој а затим у 

селу Рудница, десет км од Рашке. Радио је као инжењер Друге секције за обнову 

пруге. Писао је рођаку др Јовану Милекићу у Суботицу дописнице у којима је истицао 

да пошта успорено стиже, јер су возови ишли неуредно због недостатка или 

"оскудације" угља. Коста се није жалио на прилике, немаштину, оскудицу. Први пут је 

дошао из Рашке у Београд после пола године ради операције, која је била отказана. 

Остао је само 12 дана. Писао је др Јоци Милекићу: "...ја станујем у пустињи, где ни 

новине уредно не добијам", па је дописна карта добијена од рођака из Суботице била 

велико задовољство.
11

 

Снажног духа, тешио је болесног Милекића у децембру 1945. речима: "Знаш и 

сам, да је међу нама било људи који су за време окупације страховали за добар исход. 

Поред свега тога сада се све свршило и ми смо слободни од мрског непријатеља. 

Надајмо се у бога, да ће како тешко ропство тако и болест и друга зла проћи и да ће 

доћи дани, када ћемо уживати не само потпуну слободу већ и потпуно благостање". 

Погинуо је трагично, али нисмо успели да докучимо околности. Нисмо наишли ни на 

новинску белешку. Душан је забележио трагичан моменат смрти брата, кога је уз 

помоћ новца брата Гаврила сахранио. Погибију је обзнанио речима: "Драги мој Јоцо! 

Избезумљен од бола јављам ти тугу моју: Добри мој Коста завршио је свој племенити 

живот несрећним случајем 27.5.1946. у Рашкој. Пренећемо га у Београд. Грли те твој 

чика Душан".
12

 

Коста је сахрањен на Спасовдан 1946. у гробници брата Душана. "Цео 

интелектуални Београд изашао је да ода последњу пошту једној реткој честитости. 

Изванредно топле говоре држали су, остављајући дубок утисак на многобројне 

присутне, школски му друг, Универзитетски професор, инжењер Милан Нежић, 

вишегодишњи председник општине београдске... Љуба Недељковић, инжењер".
13

 

Недељама након Костине смрти Душан је потресен јер је изгубио "правог 

брата".
14

 Братска љубав проткала је живот и рад Шијачких. 

Библиографија радова Душана Шијачког 

 

Извор: Рукописно одељење Матице српске, Посмртни говори – некролози 

 

I. Књиге 

 

1. Душан Шијачки, Авдина споменица, Београд 1907. 
2. Душан Шијачки, Са Авале под Ловћен, путописне белешке с пута по српским 

земљама:1. Кроз Босну и Херцеговину, Београд 1910. 

3. Душан Шијачки, Велики дани и бесмртни нараштаји, Београд 

                                                 
11

 Исто, а. ј. 684 
12

 Рукописно одељење Матице српске (даље: РОМС) 35.321, Душан Шијачки – Јоци Милекић, 

29.5.1946. 
13

 РОМС 35.322, Душан Шијачки – Јован Милекић, 8.6.1946. 
14

 РОМС 35.323, Душан Шијачки – Јован Милекић, Видовдан 1946. 
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4. Душан Шијачки, Из славне прошлости у срећну будућност: успомене једног 

добровољца, Београд 1929. 

5. Душан Шијачки, Наш Највећи краљ, Београд 1931. 

6. Душан Шијачки, Соко пред соколима – наш млади краљ Петар II, Београд 

7. Душан Шијачки, Футог – моје бачко село под Фрушком Гором, Нови Сад 

2006. 

 

II. Часописи
15

 

 

1. Балканска пошта, Демократски лист за политику, новости, привреду, 

књижевност, друштво, војску, Београд 1904/5. 

2. Забавник, недељни илустровани лист за књижевност, уметност и забаву, 

Београд 1908. 

3. Оморика, илустровани породични забавник за књижевност, уметност и 

савремени живот, Београд 1910. 

4. Балкански рат у слици и речи, Београд 1913. 

5. Видовдан, илустровани лист српских ратова, Београд, Женева 1912–1918. 

6. Пашић, илустровани радикални алманах, грађа за педесетогодишњу историју 

Народне радикалне странке и политичку историје Србије, књига 1, Београд 

1924. 

7. Пашић, илустровани радикални алманах, грађа за педесетогодишњу историју 

Народне радикалне странке и политичку историје Србије, књига 2, Београд 

1925. 

8. Пашић, илустровани радикални алманах, грађа за педесетогодишњу историју 

Народне радикалне странке и политичку историје Србије, књига 3, Београд 

1926. 

9. Пашић, илустровани радикални алманах, грађа за педесетогодишњу историју 

Народне радикалне странке и политичку историје Србије, књига 4, Београд 

1927. 

10. Чувајте Југославију, часопис за националну пропаганду, Београд 1935. 

11. Отаџбина, недељни националистички лист, Београд 1926–1928. 

12. Српска стража, Радикални орган Банатске крајине, Београд, Велики Бечкерек, 

Велика Кикинда 1925–1926. 

 

III.  Чланци
16

 

 

1. Душан Шијачки, Слава мишарским победницима, Београдске новине, 1906/12. 

2. Душан Шијачки, Ђорђе Стратимировић, предводитељ војске српске, 

Београдске новине, 1908/14. 

3. Душан Шијачки, Београд некад и сад – Поводом 390 годишњице од пада под 

Турке, Занатлијски савез 1911/14. 

4. Јунаци у перу и мачу – Владислав и Дарко Рибникар, Ратни записи 1915/2. 

5. Душан Шијачки, Бесмртници – Највећег нашег великог доба, Видовдан 1918/1. 

6. Душан Шијачки, Алманах Пашић, Наши бесмртници, Велики војвода Путник 

                                                 
15

 Душан Шијачки уредник 
16

 По избору аутора 
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7. Душан Шијачки, Краљица Наталија највећа добротворка српског народа, 

Жена и свет, 1925/1. 

8. Душан Шијачки, Никола Пашић, Алманах Пашић, 1927/4. 

9. Душан Шијачки, Знаменити зачетник великог дела, Споменица Димитрија 

Давидовића 1838–1938, Београд 1938, стр. 32–39 

10. Душан Шијачки, Пре 50 година мученик је погинуо у Дримоклу – Стојан 

Крстић – Дели Папаз, Глас југа, 1940/1. 

11. Душан Шијачки, Смрт Љубе Давидовића, Глас резервних официра и ратника, 

1940/19. 

 

IV. Расправе и чланци 
 

1. Bibliоgrаfiја rаsprаvа i člаnаkа, knjigа 4, Histоriја, Zаgrеb 1965. 

2. Bibliоgrаfiја rаsprаvа i člаnаkа, knjigа 4, Histоriја, Zаgrеb 1968. 

3. Bibliоgrаfiја rаsprаvа i člаnаkа, knjigа 4, Histоriја, Zаgrеb 1970. 

4. Bibliоgrаfiја rаsprаvа i člаnаkа, knjigа 4, Histоriја, Zаgrеb 1973. 

5. Михаило Бјелица, Хроника српског новинарског удружења, Београд 1988. 

6. Милош Хаџић, Зборник, Нови Сад 1999. 

7. Боривоје Мирисављевић, Балкански рат, лист Дневник, 23.1.2005. 

8. Споменица Димитрија Давидовића, Знаменити зачетник великог дела, Београд 

1938. 

 

 

Mara Sovljakov 

 

Sijacki in Bosnia and Herzegovina 

 

Summary 

 

This article is about the creative work of two brothers from a family Sijacki, who 

grew up in Belgrade, but originally from Futog, place in Backa, with an old borough tradi-

tion. Dusan, from an early age, an independent journalist, was in Bosnia and Herzegovina in 

1907 with the Association of Journalists. Dusan has left behind, along with numerous articles 

and books, an interesting travel book Through Bosnia and Herzegovina. Kosta with his con-

struction company has built the most representative building in Banja Luka, the Ban’s Palace 

which is even today the pride of the city. 
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БИБЛИОГРАФИЈА ЧАСОПИСА 
"ГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ", 1–5 (2008–2012) 

 

 

Одјељење друштвених наука Академије наука и умјетности Републике Српске 

покренуло је 2008. године часопис под називом "Грађа о прошлости Босне". 

Циљ часописа је да се у њему дипломатички и критички анализира архивска 

грађа за средњовјековну историју Босне. 

Приликом изласка првог броја из штампе, 2008. године, проф. др Раде 

Михаљчић је у уводној ријечи, осврћући се на досадашњу традицију кориштења 

изворне грађе, апеловао за опрез приликом употребе исте. 

Главни уредник часописа је академик Рајко Кузмановић, предсједник 

Академије наука и умјетности Републике Српске, а одговорни уредник академик 

Драгољуб Мирјанић, генерални секретар АНУРС-a. 

Уредник часописа је академик Раде Михаљчић. Поред њега, редакцију чине: 

Андрија Веселиновић, Татјана Суботин-Голубовић, Ђуро Тошић и Марко Шуица 

(члан редакције од 2009. године). 

Часопис "Грађа о прошлости Босне" излази једном годишње. 

 

1) Бабић, Борис 

Два писма Дубровчана војводи Сандаљу Хранићу, књ. 3 (2010), стр. 

111‒116. 

2) Вуковић, Тамара 

Писмо Дубровачке општине кнезу Павлу Раденовићу, књ. 3 (2010), стр. 

87‒96. 

3) Вуковић, Тамара 

Два писма Дубровачке општине кнезу Павлу Раденовићу из 1405. године, 

књ. 4 (2011), стр. 67‒74. 

4) Драгичевић, Павле 

Повеља краља Остоје Дубровчанима о исплати заосталих дугова краља 

Твртка, књ. 1 (2008), стр. 111‒121. 

5) Драгичевић, Павле 

Двије дубровачке жалбе поводом продаје соли у Суторини, књ. 2 (2009), 

стр. 99‒109. 
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6) Драгичевић, Павле 

Писмо Сандаљу Хранићу поводом напада његових људи на дубровачки 

брод, књ. 2 (2009), стр. 147‒152. 

7) Драгичевић, Павле 

Повеља краља Твртка I којом укида трг соли у Суторини, књ. 3 (2010), 

стр. 69‒80. 

8) Драгичевић, Павле 

Четири писма о ратницима заробљеним у Косовској бици, књ. 3 (2010), 

стр. 97‒110. 

9) Драгичевић, Павле 

Два писма Дубровачке општине кнезу Раупу, књ. 4 (2011), стр. 57‒66. 

10) Драгичевић, Павле 

Два писма Дубровачке општине војводи Сандаљу поводом куповине 

брода и једне поморске непогоде, књ. 4 (2011), стр. 89‒95. 

11) Драгичевић, Павле 

Први, други и трећи лист депозита војводе Сандаља са припадајућим       

потврдама, књ. 5 (2012), стр. 63‒80. 

12) Ивановић, Милош 

Повеља херцега Стефана Вукчића Дубровчанима, књ. 5 (2012), стр. 

81‒90. 

13) Исаиловић, Невен 

Повеља војводе Хрвоја Вукчића Хрватинића угарском краљу Жигмунду и 

краљици Марији, књ. 1 (2008), стр. 87‒97. 

14) Исаиловић, Невен – Фостиков, Александра 

Писмо краља Стефана Дабише Дубровчанима о овлашћењу Драгоју 

Гучетићу у вези са дугом Новака Маћедола, књ. 2 (2009), стр. 91‒98. 

15) Исаиловић, Невен 

Повеља бана Павла Шубића и његових синова кнезу Хрватину 

Стјепанићу, књ. 3 (2010), стр. 11‒27. 

16) Исаиловић, Невен 

Повеља краља Твртка I Котроманића Шибенику, књ. 4 (2011), стр. 

31‒47. 

17) Исаиловић, Невен 

Повеља бана Пријезде I којом додељује жупу Земуник својој ћерки и 

зету, сину бана Стјепана III Бабонића, књ. 5 (2012), стр. 9‒25. 

18) Јечменица, Дејан 

Два писма бана и краља Твртка I Дубровчанима о Стонском дохотку, 

књ. 1 (2008), стр. 37‒52. 

19) Јечменица, Дејан 

Пет писама краља Твртка I Дубровчанима о Светодмитарском дохотку 

и могоришу, књ. 1 (2008), стр. 53‒74. 

20) Јечменица, Дејан 

Повеља банице Јелисавете и бана Стефана II кнезу Вукцу Хрватинићу, 

књ. 2 (2009), стр. 11‒23. 
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21) Јечменица, Дејан 

Два писма краља Стефана Твртка I о дугу сребреничког цариника 

Драгоја Бенвенутића, књ. 2 (2009), стр. 53‒62. 

22) Јечменица, Дејан 

Стонска повеља бана Стефана II Котроманића, књ. 3 (2010), стр. 29‒46. 

23) Јечменица, Дејан 

Повеља и писмо бана Твртка Општини дубровачкој о разрешењу рачуна 

Климе Држића и Бисте Бунића, књ. 3 (2010), стр. 47‒61. 

24) Јечменица, Дејан 

Повеља бана Твртка кнезу Влатку Вукославићу, књ. 4 (2011), стр. 9‒19. 

25) Јечменица, Дејан 

Повеља бана Твртка кнезу Павлу Вукославићу, књ. 4 (2011), стр. 21‒29. 

26) Јечменица, Дејан 

Писмо бана Стефана II којим позива дубровачке трговце да слободно 

тргују у Босни, књ. 5 (2012), стр. 27‒31. 

27) Михаљчић, Раде 

Повеља краља Стефана Остоје Дубровчанима, књ. 1 (2008), стр. 

123‒135. 

28) Михаљчић, Раде 

Писмо краља Стефана Остоје Дубровчанима о српском дохотку, књ. 2 

(2009), стр. 123‒127. 

29) Михаљчић, Раде 

Исправа о примању краља Стефана Остоје за дубровачког властелина, 

књ. 2 (2009), стр. 129‒145. 

30) Михаљчић, Раде 

Писмо Дубровчана краљу Остоји о царинама на Љутој и Леденицама, 

књ. 3 (2010), стр. 81‒85. 

31) Михаљчић, Раде 

Повеља краља Остоје којом поново потврђује повластице 

Дубровчанима, књ. 3 (2010), стр. 125‒135. 

32) Михаљчић, Раде 

Повеља краља Стефана Твртка Твртковића којом Дубровчанима 

потврђује Сланско приморје, књ. 4 (2011), стр. 75‒88. 

33) Мргић, Јелена 

Повеља бана Стјепана II Котроманића којом даје кнезу Вукославу 

Хрватинићу жупе Бањицу и Врбању, књ. 1 (2008), стр. 11‒22. 

34) Поповић, Раде 

Два писма Дубровчана госпођи Јели и војводи Сандаљу Хранићу, књ. 2 

(2009), стр. 111‒121. 

35) Поповић, Раде 

Писмо Дубровчана војводи Сандаљу Хранићу, књ. 3 (2010), стр. 117‒123. 

36) Поповић, Раде 

Повеља војводе Сандаља и браће му Вукца и Вука којом уступају       

Дубровчанима свој део Конавала, књ. 4 (2011), стр. 97‒109. 

37) Поповић, Раде 

Повеља војводе Иваниша Р. Павловића Дубровчанима, књ. 4 (2011), стр. 

137‒149. 
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38) Порчић, Небојша 

Писмо бана Степана II Котроманића о разрешењу рачуна браће 

Држића, књ. 2 (2009), стр. 25‒34. 

39) Ивана Равић 

Две исправе упућене у Дубровник поводом измирења краља Остоје и 

Павла Клешића, књ. 5 (2012), стр. 39‒48. 

40) Рудић, Срђан 

Повеља краља Стефана Томашевића којом наређује својим људима да не 

ометају дубровачке трговце, књ. 1 (2008), стр. 165‒170. 

41) Рудић, Срђан 

Повеља краља Стефана Томашевића Дубровнику, књ. 2 (2009), стр. 

153‒168. 

42) Рудић, Срђан 

Три потврде кнеза Влатка Поповића о примању дохотка од 

заоставштине кнеза   Браила Тезаловића у Дубровнику, књ. 3 (2010), стр. 

153‒162. 

43) Рудић, Срђан 

Потврда да је Јурај Богишић синовац Браила Тезаловића, књ. 4 (2011), 

стр. 151‒160. 

44) Рудић, Срђан 

Потврда Влатка Поповића и Јурја Богишића да су примили камату од 

заоставштине кнеза Браила Тезаловића, књ. 5 (2012), стр. 99‒102. 

45) Смиљанић, Аранђел 

Повеља војводе Радича Санковића Дубровчанима, књ. 1 (2008), стр. 

75‒86. 

46) Смиљанић, Аранђел 

Повеља кнеза Павла Раденовића Дубровчанима, књ. 1 (2008), стр. 99‒110. 

47) Смиљанић, Аранђел 

Писмо жупана Санка Милтеновића Дубровчанима, књ. 2 (2009), стр. 

35‒44. 

48) Смиљанић, Аранђел 

Писмо Дабижива Чихорића Дубровчанима, књ. 2 (2009), стр. 45‒51. 

49) Смиљанић, Аранђел 

Дубровачко писмо кнезу Петру Павловићу и писмо жупана Ђурђа кнезу 

стонском и властели стонској, књ. 3 (2010), стр. 137‒146. 

50) Смиљанић, Аранђел 

Дубровачко писмо жупану Радосаву Главићу и Радовцу крстјанину, књ. 3 

(2010), стр. 147‒152. 

51) Смиљанић, Аранђел 

Дубровачка потврда кнезу Браилу Тезаловићу о примању новца на добит, 

књ. 4 (2011), стр. 111‒116. 

52) Смиљанић, Аранђел 

Повеља војводе Ђурђа Воисалића којом потврђује баштинске посједе 

браћи Ђурђевићима, књ. 4 (2011), стр. 117‒135. 

53) Смиљанић, Аранђел 

Дубровачко писмо жупану Озрену, књ. 5 (2012), стр. 33‒37. 
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54) Смиљанић, Аранђел 

Дубровачко писмо жупану Толиши, књ. 5 (2012), стр. 49‒53. 

55) Тошић, Ђуро 

Судска парница због наводног убиства двојице фрањеваца у Дубровнику, 

књ. 1 (2008), стр. 137‒146. 

56) Тошић, Ђуро 

Процес херцеговачким мартолосима у Котору, књ. 1 (2008), стр. 

171‒193. 

57) Тошић, Ђуро 

Упутство дубровачком посланику код херцеговачког санџак-бега у 

Пљевљима, књ. 2 (2009), стр. 169‒178. 

58) Ћирковић, Сима 

Писмо бана Стјепана II Котроманића кнезу и Општини дубровачкој о 

дугу дубровачких трговаца, књ. 1 (2008), стр. 23‒35. 

59) Ћирковић, Сима 

Писмо краља Стефана Твртка I о уступању куће у Дубровнику, књ. 2 

(2009), стр. 63‒69. 

60) Ћирковић, Сима 

Повеља Радоње Куделиновића Дубровнику о заоставштини требињског  

свештеника, књ. 3 (2010), стр. 63‒67. 

61) Фостиков, Александра 

Повеља краља Стефана Томашевића Дубровнику о дугу краља Твртка II, 

књ. 1 (2008), стр. 147‒158. 

62) Фостиков, Александра 

Повеља краља Стефана Томашевића Дубровнику о дугу његовог оца 

краља Томаша, књ. 1 (2008), стр. 159‒164. 

63) Фостиков, Александра – Исаиловић, Невен 

Повеља краља Стефана Дабише о овлашћењу Драгоју Гучетићу у вези са 
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ИЗ РАДА УДРУЖЕЊА АРХИВСКИХ РАДНИКА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (април 2012 – март 2013) 
 

 

Дана 23. априла 2012. у Малој вијећници Банских двора свечано је промовисан 

четврти број научно-стручног часописа "Гласник Удружења архивских радника 

Републике Српске". Часопис су промовисали главни и одговорни уредник Душан 

Поповић и чланови Редакције мр Бојан Стојнић, мр Фикрет Миџић и Зоран 

Пејашиновић. 

Часопис је издат у 500 примјерака, од којих 100 у тврдом повезу. 

И четврти број "Гласник" је задржао свој већ препознатљив изглед и 

структуру, а садржи сљедеће рубрике: "Архивистика" (7 прилога), "Историографија" 

(22), "Објављивање архивске грађе" (5), "Објављивање информативних средстава" (2), 

"Прикази и осврти" (11), "Библиографија" (2), "Из рада Удружења" (1) и "In memori-

am" (1), а окупио је 30 сарадника из Босне и Херцеговине и Србије. 

У сарадњи са Народном и универзитетском библиотеком Републике Српске 

израђена је аналитичка библиографија 35 научних и стручних радова објављених у 4. 

броју "Гласника". 

Часопис је обима 608 страница и, као и претходна три броја, доступан је у pdf 

формату на сајту Удружења www.uarrs-arhivisti.org . 

Удружењe je 19–21. априла 2012. у Бардачи код Српца организовало семинар 

"Електронско пословање". Свих 48 учесника једнодушно су семинар оцијенили као 

актуелан и веома интересантан и користан. 

Изванредна изложба "Народна Скупштина Републике Српске 1991–2012", 

промовисана 24. октобра 2011. у холу Народне скупштине Републике Српске, обишла 

је прво Београд (12.2.2012), а након тога и низ градова у Ре-публици Српској: 

Мркоњић Град (19.3.2012), Градишку (2.4.2012), Добој (17.4.2012), Бијељину 

(3.5.2012), Приједор (4.6.2012), Пале (11.6.2012), Фочу (12.6.2012), Челинац (24.7.2012) 

и Требиње (21.9.2012). Изложба је резултат заједничког напора Архива Републике 

Српске и Удружења архивских радника Републике Српске. 

На 28. сједници Управног одбора, одржаној 21. августа 2012. године, донесена 

је одлука о учешћу Удружења у програму обиљежавања 60-годишњице организоване 

архивске дјелатности у Републици Српској. Програмом је предвиђено организовање 

научног скупа "Привреда Бањалуке и Босанске Крајине у настанку и развоју 

капитализма 1878–1941", приређивање три изложбе архивских докумената 

("Жељезнице у Краљевини Југославији 1918–1941", "Јован Дучић у дипломатији" и 

"Архивско благо Републике Српске") и издавање чак шест књига ("Љекарска комора 

Врбаске бановине 1918–1941" мр Бојана Стојнића и Верице Стошић, "Штампарије, 

књиговезнице, књижаре и папирнице у Босанској Крајини 1879–1941" мр Бојана 

Стојнића, "Канцеларијско и архивско пословање" Зорана С. Мачкића, "Бањалука 

http://www.uarrs-arhivisti.org/
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центар Врбаске бановине" Небојше Радмановића и Верице Стошић, "Власи у Босни и 

Херцеговини под турском влашћу" мр Горана Ђурана и "Сјећање на Шпанију 1945–

1991 – Шпански грађански рат у југословенској историографији и мемоаристици" мр 

Владана Вуклиша). 

 
Чланови Удружења у посјети Белом двору 

 У оквиру стручне екскурзије организоване у сарадњи са Архивом Републике 

Српске, чланови Удружења посјетили су 27–29. септембра 2012. Архив Србије, Архив 

Југославије и Историјски архив у Пожаревцу, те обишли Бели двор и Опленац. У току 

посјете Пожаревцу, 29. септембра 2012. године, директорка Историјског архива у 

Пожаревцу Јасмина Николић и директор Архива Републике Српске Душан Поповић 

потписали су протокол о сарадњи ове двије установе. 

Прва од наведених књига, чију су рецензију потписали др Ђорђе Микић и др 

Гојко Маловић, свечано је промовисана 16. јануара 2013. у Малој вијећници Банских 

двора. Књигу су промовисали главни и одговорни уредник "Гласника" Душан 

Поповић, члан Редакције Зоран Пејашиновић и аутори мр Бојан Стојнић и Верица 

Стошић. Издавање књиге финансијски су потпомогли Министарство науке и 

технологије Републике Српске и Комора доктора медицине Републике Српске. 

У понедељак 24. децембра 2012. у фоајеу Народног позоришта Републике 

Српске свечано је отворена изложба архивских докумената "Жељезнице у Краљевини 

Југославији 1918–1941". Изложбу је отворио др Жељко Ковачевић, министар 

индустрије, енергетике и рударства у Влади Републике Српске. Изложба је приређена 

поводом 140-годишњице изградње жељезнице пруге Бањалука–Добрљин, а у оквиру 

програма обиљежавања 60-годишњице организоване архивске дјелатности у 

Републици Српској. Изложбу су заједнички приредили Архив Републике Српске и 

Удружење архивских радника Републике Српске. Аутори изложбе су мр Бојан Стојнић 

и Верица Стошић. 

У складу са овлашћењем из Закона о архивској дјелатности, Комисија за 

стручне испите и признавање стручних архивских звања је организовала полагање 
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стручних архивских испита. Дванаест лица је положило испит за раднике на 

пословима заштите јавне документарне грађе ван архива, док је једно лице стекло 

звање архивисте. 

Изборна скупштина Удружења одржана је 3. децембра 2012. Након што су 

констатовали да је у протеклом мандату дао изузетан допринос јачању и афирмацији 

Удружења, скупштинари су једногласно одлучили да Душану Поповићу повјере још 

један предсједнички мандат. 

За чланове Управног одбора изабрани су мр Бојан Стојнић, Верица Стошић, 

Гордана Вукша, Љубица Ећимовић и Силвана Вуковић, а за чланове Надзорног одбора 

Вело Шурбат, Верица Јосиповић и Милена Велић. Будући представници Удружења у 

Управном одбору Архивистичког удружења БиХ биће мр Бојан Стојнић, Зоран С. 

Мачкић и Љубица Ећимовић. 

На изборној скупштини је усвојен и програм рада Удружења, у којем је посе-

бан акценат стављен на издавачку и изложбену дјелатност, организовање стручних 

архивских испита и семинара те сарадњу са струковним удружењима у окружењу. 

На конститутивној сједници Управног одбора одржаној 7. децембра 2012. 

године, за предсједника Управног одбора једногласно је изабран мр Бојан Стојнић, а 

за секретара Удружења Зоран С. Мачкић. 

На истој сједници донесена је одлука о избору чланова Редакције "Гласника", 

која је сада значајно ојачана. За главног и одговорног уредника изабран је Душан 

Поповић, а за чланове Редакције Душан Вржина, мр Жељко Вујадиновић, мр Горан 

Ђуран, др Горан Латиновић, мр Фикрет Миџић, мр Зоран Пејашиновић, мр Жељко 

Савановић, мр Бојан Стојнић, Верица Стошић, мр Братислав Теиновић и Маријана 

Тодоровић Билић. За секретара Редакције је реизабран Зоран С. Мачкић. 

 


