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VIŠE RADA, MANJE POSLA? 

UKRATKO O PERSPEKTIVAMA MPLP  

U NAŠEM KONTEKSTU 

 

 

Apstrakt: Ovaj rad predstavlja sumarnu prezentaciju, odnosno kraće hipo-

tetsko razmatranje mogućnosti primjene modela More Product, Less Process (MPLP) 

u našem kontekstu. MPLP, istraživačko-teorijski proizvod američkih arhivista Marka 

Grina (Mark A. Greene) i Denisa Majznera (Dennis Meissner), predstavlja set prijed-

loga kojima se želi unaprijediti praksa sređivanja i obrade arhivske građe, posebno 

velikih savremenih fondova, sa primarnim ciljem što veće dostupnosti dokumentar-

nog fundusa istraživačima. Kroz tekst koji je pred vama, autor predstavlja osnovne 

stavke MPLP, kritičke osvrte na model, kao i sopstveno razmatranje datih elemenata 

s posebnim fokusom na kontekst naših arhivskih ustanova i uslova rada. 

 

Ključne riječi: MPLP (More Product, Less Process), sređivanje, obrada, ra-

cionalizacija, planiranje, timski rad. 

 

 

Sređivanje i obrada predstavljaju jedan od osnovnih arhivskih poslova, od 

kojih zavisi čitav niz drugih poslova, takođe jednako bazičnih, a koji uopšteno spa-

daju pod nazivnike upotrebe, prezentacije i objavljivanja arhivske građe. Ipak, ostaje 

evidentna činjenica da u profesionalnoj literaturi, i regionalnoj i međunarod-noj, 

postoji manjak tekstova koji obuhvatno tretiraju ovu problematiku. U arhivskim 

ustanovama na prostoru bivše Jugoslavije, u procesu obuke kadrova za poslove 

sređivanja i obrade, upotrebljavaju se uglavnom publikacije udžbeničkog tipa, od-

nosno priručni tekstovi tehničko-instruktivnog karaktera, koji ponavljaju ustaljene 

normative arhivskog poslovanja. Ovi normativi su već duži niz decenija suštinski 

nepromijenjeni. Međutim, uslovi arhivskog poslovanja, posebno od 1990-ih godina, 

značajno su se mijenjali u pravcu otežanih okolnosti, koje podrazumijevaju manjak 

sredstava, prostora i kadrova sa jedne, naspram uvećanog obima akumulirane doku-

mentarne građe i njenih korisnika sa druge strane. Uprkos ovim drastičnim promje-

nama, zadržani su ustaljeni načini obavljanja poslova sređivanja i obrade koji potiču 

iz formativnog perioda arhivske službe, čija je glavna karakteristika bila, suprotno 

današnjoj, značajno ograničen obim raspoložive arhivske građe. 
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Savršeno je jasno da klasične metode sređivanja i obrade – papir po papir, 

kutija po kutija, fond po fond, sve do analitičkog inventara kao krune obavljenog 

posla – koji su se primjenjivali u vremenu kada su arhivski fondovi, iz današnje per-

spektive, bili relativno manjeg obima, sa uobičajeno slabim stepenom kancelarijske 

urednosti čiji je vrhunac predstavljala upotrebljivost djelovodnika, danas izgledaju 

kao jedan romantičan, starinski ideal, isprekidan stalnim poremećajima prioriteta u 

poslovanju. Dok posmatramo ono što se predstavlja kao posljedica uslova u kojima 

smo primorani da radimo, naime, manji broj urednih naspram velikog broja nesređe-

nih arhivskih fondova sa nepreglednim količinama neregistrovanih, teško dostupnih 

ili nedostupnih informacija, postavljamo sebi dva pitanja. Prvo, da li krivica pada 

isključivo na uslove rada ili možemo takođe govoriti o rezultatima zastarjelog načina 

poslovanja? Drugo, ako dio krivice zaista leži u načinima rada, nije li došlo vrijeme 

za nova promišljanja, pa samim tim i za nove napise na temu sređivanja i obrade? 

Ono što je, međutim, danas pred čitaocem, ne predstavlja rezultat temeljnih 

promišljanja, dugotrajnih istraživanja, pa čak ni jasnog autorskog stava u odnosu na 

datu temu. Radi se tek o jednom od početnih koraka u tom pravcu, koji nastaje na 

osnovu čitanja jednog notorno važnog, ali u našoj profesionalnoj sredini nepoznatog 

teksta. Kako nismo ni prvi ni posljednji koji se suočavamo sa pomenutim problem-

ima, u poziciji smo da pokušamo izvuči određene inspiracije, ideje i rješenja iz tuđih 

iskustava, koje, u ovom slučaju, dolaze sa engleskog govornog područja. U vodećem 

američkom arhivskom časopisu, The American Archivist, 2005. godine arhivisti 

Mark Grin (Mark A. Greene) i Denis Majzner (Dennis Meissner) objavili su tekst 

"More Product, Less Process: Revamping Traditional Archival Processing" (u slo-

bodnom prevodu: "Više rezultata, manje rada: revizija tradicionalnog sređivanja i 

obrade"), kojim su pokušali arhivistima ponuditi prvi sveobuhvatan izazov klasičnim 

"načinima na koji sređuju fondove i zbirke, posebno velike savremene fondove i 

zbirke". Njihov tekst rezultat je temeljnog istraživanja, a praćen je implementativnim 

projektima kojima se model, od tada poznat pod skraćenicom "MPLP", stavljao u 

neposrednu arhivsku praksu. Pet godina nakon prvog članka autori su objavili i tekst 

"More Application while Less Appreciation: The Adopters and Atagonists of MPLP" 

(u slobodnom prevodu: "Više primjene uz manje posvećenosti: usvojitelji i nepri-

jatelji MPLP-a"), kojim su prikazali neke rezultate u primjeni, uz odgovor na 

pozitivne i negativne kritičke osvrte. Kroz tekst koji je pred vama autor predstavlja 

osnovne stavke MPLP-a, kritičke osvrte na model, kao i sopstveno razmatranje datih 

elemenata, s posebnim fokusom na kontekst naših arhivskih ustanova i uslova rada u 

smislu njihove primjenljivosti.
1
 Suprotno nekim kritičkim viđenjima, MPLP se ne 

                                                 
1
 S obzirom na činjenicu da se ovaj rad zasniva na predstavljanju, rekapitulaciji i promišljanju dva 

teksta o kojima je riječ, naučni aparat se smatrao suvišnim. Svi napisi koji se napominju u ovom radu 

navedeni su u literaturi. Onima koji ne čitaju engleski, fusnote bi bile beskorisne, a onima koji čitaju 

na engleskom, toplo preporučujem čitanje navedenih radova. Naravno, da bih preduhitrio moguće 

kritike kako je ovaj tekst samo jedno puko prepričavanje strane literature, odmah ću da priznam da se 
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posmatra kao model koji propisuje nove striktne normative, što i nije bila namjera 

Grina i Majznera, nego kao poziv na promišljanje postojećih normativa. 

Primarni motiv za poziv na promišljanja i promjene proističe iz jednog pro-

stog razloga – dodao bih, globalno vidljivog – da već decenijama unazad "sređivanje 

i obrada zaostaju za preuzimanjem". Rezultat je ono što se na engleskom jeziku nazi-

va backlog – neobavljen posao, zaostatak ili, bolje rečeno, talog. Ovaj talog čine 

arhivski fondovi koji su nimalo ili nedovoljno sređeni i često potpuno neobrađeni, 

zbog čega su nedostupni istraživačima, odnosno nepregledni i efektivno neupotre-

bljivi. U mnogim slučajevima takvi fondovi zauzimaju neprihvatljivo velik udio u 

prostorijama arhivskih ustanova, a često su i neregistrovani, te kao takvi potpuno 

nepoznati ne samo istraživačima nego i samim arhivistima. Autori ukazuju da se i u 

starijoj arhivskoj literaturi upozoravalo na apsolutan i relativan rast takvih skupina 

građe, te da one slabe arhivsku struku i njen profesionalni ugled. Ovakva strahovanja 

su potvrđena određenim anketnim brojkama. Nekoliko savremenih istraživanja 

ukazivalo je na ozbiljne probleme. Američka Asocijacija istraživačkih biblioteka 

(ARL) 1998. godine objavila je da nesređene kolekcije čine u prosjeku jednu trećinu 

arhivskog fundusa u depoima njenih članica. Iste godine je jedno istraživanje poka-

zalo kako trećina imalaca kongresnih kolekcija (fondova i zbirki sa provenijencijom 

u kancelarijama državnih i saveznih zastupnika), među njima čuva najmanje jednu 

četvrtinu nesređenih, dok je za 13% imalaca taj udio veći od polovine. Agregacijom 

anketnih podataka iz ranih 2000-tih, Grin i Majzner su izračunali da je 59% arhivskih 

ustanova priznalo kako je njihov backlog "ozbiljan problem", dok je 88% njih sa-

glasno da "prihvatljiva" količina nesređene građe iznosi manje od četvrtine ukupnog 

fundusa. Iz naše vizure, možda takav stav ne bi predstavljao pretjeran problem da u 

više od polovine ustanova nije istovremeno rečeno kako istraživačima ne omogućav-

aju pristup nesređenim fondovima i zbirkama. 

Gdje leži suština problema? Grin i Majzner su krenuli "od radne hipoteze da 

poduhvati sređivanja traće ograničena sredstva zato što arhivisti provode previše 

vremena radeći stvari koje ne trebaju raditi, ili koje se, u najmanju ruku, ne trebaju 

uvijek raditi." Umjesto propisivanja novih normativa, autori su postavili cilj u 

promjeni perspektive: da se "postavljaju bolja pitanja, da se bolje sagledavaju 

posljedice određenih odluka koje arhivisti donose svaki dan, da se razumije i prim-

jenjuje realna administrativna ekonomika u nizu postavljenih zadataka, te da se 

napravi razlika između onoga što zaista mora da se uradi od onoga za što samo vjeru-

jemo da mora da se uradi." Jedan tekst iz 1982. godine, u kojem autorka (Megan 

Desnoyers) postavlja naslovno pitanje o tome kada je fond zapravo sređen, problem 

vidi u univerzalnom standardu koji se primjenjuje na cjelokupnu arhivsku doku-

mentaciju, a čiji su kriterijumi postavljeni na pretjerano visok nivo: "Rezultat je 

obično mala količina predivno sređenih cjelina koje su dostupne za korištenje i og-

                                                                                                                                          
radi upravo o tome, jer smatram da je predstavljanje krucijalnih ideja iz inostrane literature – koje bi 

nam inače ostale nepoznate – jedan podžanr kojem treba dati više prostora u našoj stručnoj literaturi. 
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roman talog nesređenih kolekcija koje su nedostupne dok čekaju na uzimanje u rad." 

Mislim da nije pretjerano ustvrditi kako ova rečenica donekle opisuje našu situaciju. 

Tradicionalan pristup sređivanju, formulisan u radu sa fondovima starijim od sredine 

XX vijeka, pokazuje se kao neefikasan u radu sa sve većom količinom dokumentac-

ije nastale od kasnih 1950-ih do danas. Ako je conditio sine qua non moderne 

arhivske profesije što veća dostupnost relevantnih informacija sa najoptimalnijim 

načinima čuvanja i pronalaženja, onda se tradicionalni normativi za sređivanje i 

obradu moraju zamijeniti novim. MPLP, ukratko, preporučuje perspektivu "odozgo 

na dole": prvo moramo intelektualno da ovladamo svim fondovima i zbirkama, to 

jest, da znamo šta imamo i šta svaka cjelina predstavlja; zatim moramo da usta-

novimo nužan minimum sređivanja, obrade i uslova čuvanja koji bi se primijenio na 

sve fondove i zbirke, čime bi se oni, u uslovnom smislu, učinili dostupnim; sav do-

datan rad primjenjivao bi se ne na čitave fondove, nego samo na one cjeline za koje 

smo utvrdili posebnu potrebu. U suštini, MPLP kao glavni cilj postavlja što optimal-

niju dostupnost materijala, kao idealni minimum propisuje intelektualno ovladavanje 

informacijama na nivou fondova i zbirki, a kao operativni metod predviđa fleksibilan 

i diferenciran rad u mjeri koju određuju jasno definisane potrebe i nužnosti. 

Naravno, tekst Grina i Majznera nije bio prvi koji je unosio inovacije u napise 

o arhivskom sređivanju, niti je njime unesena revolucija u svakodnevni arhivski 

posao. MPLP je prevashodno obuhvatio stavove koji su duži niz godina cirkulisali 

profesionalnim kanalima, da bi ih sažeo u jednom setu decidnih formulacija, koje su 

zbog svog urgentnog tona privukle posebnu pažnju. Ne tražeći zasluge za original-

nost, Grin i Majzner su možda najveći teorijski uticaj prepoznali u priručniku za 

sređivanje i obradu kojeg su 1981. za potrebe arhivske ustanove Instituta za the-

nologiju Masačusetsa (MIT) napisale Keren Linč (Karen T. Lynch) i Helen Semjuels 

(tada Slotkin) (Helen W. Samuels – Slotkin). Svoj "adaptabilan pristup" Linč i 

Semjuels su definisale kroz prevazilaženje tradicionalnog načina sređivanja i obrade, 

kojim se predviđao unificiran tretman građe, a koji se u praksi pokazao kao prespor u 

davanju traženih rezultata. Autorke su došle do zaključka da klasično sređivanje na 

nivou predmeta i spisa oduzima previše vremena, te da ga treba izbjegavati "osim 

kada se ukaže jasna korist koja bi proizišla iz takvog rada". Priručnik je dao nekoliko 

preporuka: provoditi sređivanje dovoljno za optimalnu upotrebu, fokusirati se na 

cjeline koje će se više upotrebljavati, ne obavljati ništa automatski nego kao dio šireg 

plana i koordinacije, te konačno, raditi u timovima. 

Dvije decenije kasnije, Grin i Majzner svjedoče sporim promjenama starih 

navika, barem kada je riječ o postupcima sređivanja. Prema jednom istraživanju, 

68% anketiranih arhivista "ponekad, obično ili često" slažu pojedine spise unutar 

većih cjelina, što podrazumijeva rad na nivou pojedinačnih akata. Autori traže 

promjenu ukupne perspektive. Odozgo na dole, poštujući provenijenciju i prvobitni 

red (tamo gdje ga ima), sređivanje bi trebalo da polazi od fonda kao cjeline, u kojem 

se sređivanje u obaveznom smislu obavlja na nivou serija ili arhivskih jedinica. 
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Spuštanje na niže nivoe i intervencije u okviru fascikli, dosijea, predmeta i pojedi-

načnih spisa preporučuju se samo onda kada se ukaže jasna potreba, koja proizilazi iz 

intenzivnog korištenja. Anketni odgovor istraživača na pitanje da li bi prihvatili 

slabiju sređenost unutar fondova ukoliko bi to značilo veću dostupnost, tek u 26% 

slučajeva je negativan. Naravno, ostaje nam da sami sebi ponovimo upozorenje koje 

smo u više navrata imali prilike čuti: glavni korisnici arhivske građe smo mi arhi-

visti. Najveći procenat upotrebe arhivske građe sa naše strane otpada na pomoć 

neakademskim korisnicima, fizičkim i pravnim licima koja traže informacije i 

dokaze sadržane u dokumentarnom materijalu. U tom smislu, kao osnovni razlog za 

mikrosređivanje određenih cjelina trebalo bi uzeti visok stepen potražnje određenih 

vrsta informacija od strane neakademskih korisnika. 

Grin i Majzner takođe predlažu da se u potpunosti napusti ono što se u litera-

turi na engleskom jeziku naziva "čupanje korova" (weeding), to jest izlučivanje po-

jedinačnih materijala za koje se utvrdi da su informaciono bezvrijedni ili duplikati. 

Oni tvrde da je u praksi dokazano kako je ovaj postupak gotovo beskoristan jer štedi 

izrazito malo prostora, ako se uzme u obzir količina vremena koja je potrebna za 

detaljan rad na nivou pojedinačnih spisa. To radno vrijeme bi se moglo korisnije 

upotrebiti u poslovima koji donose efikasniju uštedu prostora. Što se tiče našeg 

arhivskog konteksta, čini mi se da nemamo dovoljno empirijskih podataka da bismo 

mogli unaprijed prihvatiti ili odbaciti njihove tvrdnje, mada se, iz ličnog iskustva, 

može uzeti kao logična pretpostavka da je makro pristup u identifikovanju suvišnih 

cjelina daleko efikasniji od "čupanja korova". Ostaje nam kao pitanje za provjeru, 

koliko je uklanjanje pojedinačnih spisa uopšte efikasno u smislu uštede prostora i u 

kojim uslovima uloženo radno vrijeme opravdava taj postupak. Jedno moguće rješen-

je leži u prethodnom planiranju koje zasnivamo na perceptivnoj obradi uzoraka: 

ukoliko se za posebne vrste serija materijala utvrdi visok stepen duplikata, oportuno 

je pristupiti njihovom odstranjivanju. Ako je, na primjer, evidentno da iz djelovodnih 

spisa ne možemo izlučiti više od desetine ukupnog materijala – koje bismo pritom 

morali čitati – dok iz završnih računa možemo ukloniti većinu lako prepoznatljive, 

striktno finansijske dokumentacije iza koje ostaju informaciono bogati narativni 

izvještaji, logično je da bi samo drugi zadatak trebalo uzeti u razmatranje. 

Za razliku od sređivanja, kojim se i dalje manipuliše pojedinačnim spisima, 

arhivska obrada je u većini slučajeva odignuta od najnižeg nivoa. Izrada onoga što se 

kod nas naziva analitičkim inventarima sada je rijetkost. Ipak, Grin i Majzner upozo-

ravaju kako arhivisti i u domenu obrade i dalje pate od tradicionalizma i uniformnos-

ti. Iako se danas rijetko sastavljaju inventari koji zadiru ispod nivoa serija i jedinica, 

njihova izrada je, smatraju, i dalje opterećena pretjerano deskriptivnim detaljima. 

Naravno, deskriptivnost ne bi trebalo da predstavlja problem ukoliko je ispunjen os-

novni uslov u obradi fondova i zbirki koji je već naznačen kod Teodora Šelenberga 

(Theodore R. Schellenberg), naime, onaj o izradi i objavljivanju osnovnih informaci-

ja o svakom fondu i svakoj zbirci. To je, uostalom, vodeća želja istraživača. Na an-

ketno pitanje sa ponuđenim odgovorima koji predstavljaju radne prioritete, daleko 
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najveći broj korisnika bi htio da vidi redovno ažurirane, osnovne informacije o svim 

arhivskim cjelinama u jednoj ustanovi, čak i kada bi to značilo da većina tih cjelina 

nikada neće proći kroz detaljinu obradu. Obrada "odozgo na dole" predstavlja 

uspostavu intelektualne kontrole nad ukupnošću arhivskih cjelina u našem posjedu. 

Intelektualna kontrola, uostalom, predstavlja jednu od osnovnih obaveza arhivskih 

ustanova. Svako fizičko i pravno lice bi trebalo da bude u mogućnosti da zna koje se 

sve arhivske cjeline – označene provenijencijom, vremenskim rasponom, količinom, 

osnovnim sadržajem i uslovima dostupnosti – nalaze među zidovima jedne arhivske 

ustanove. Konačno, savremeni alati za kompjutersku primjenu standardizovane 

obrade, bilo komercijalni kao "Scope" ili otvorenog koda kao "Access to Memory", 

sada olakšavaju proces arhivske obrade i čine diferencirane stope opisa izrazito lakim 

poslom, pored kojih tradicionalna želja za unificiranim inventarima postaje, ako ne 

teško izvodljiva, onda barem nepotrebna. 

Kako MPLP predlaže napuštanje rada na nivou spisa kao jedinstvenog 

standarda, tako se sugeriše i napuštanje konzervacionih i tehničkih postupaka na 

najnižem nivou, kao što su uklanjanje metalnih spajalica, izdvajanje kiselog papira i 

prepakivanje građe. Argumentacija Grina i Majznera protiv uklanjanja metalnih spa-

jalica donekle je razumljiva. Postavlja se pitanje, zašto bismo napuštali sređivanje i 

obradu na nivou spisa, a zadržali tehničke postupke koji tretiraju građu papir po pa-

pir. Štaviše, autori upozoravaju kako ne postoje dokazi da metalne spajalice u opti-

malnim mikrobiološkim i mikroklimatskim uslovima dovode do oštećenja papira. 

Detaljnu konzervaciju potrebno je sprovoditi samo na vidno oštećenoj građi, a za svu 

ostalu dovoljno je obezbijediti optimalne uslove čuvanja. Povrh toga, korisnici nisu 

zainteresovani za količinu rđe, obim prljavštine ili način pakovanja, sve dok dobiju 

ono što im je potrebno. Ono sa čim se, međutim, ne slažem, barem kada su naši 

uslovi u pitanju, jeste argumentacija protiv prepakivanja građe. Iako brojke kojima 

raspolažu pokazuju kako disproporcionalno velik dio radnog vremena otpada na 

promjenu ambalaže, čini mi se da kod nas obavljanje ovakvog posla ima vidljive 

prednosti, koje, naravno, nemaju veze sa uniformnošću ili estetikom. Klasični regis-

tratori za istu dužnu metražu građe zauzimaju više kubne metraže nego što je to 

slučaj sa kutijama. Hipotetski govoreći, u prostoriji depoa od 30 kvadratnih metara, u 

kojem se police pomjeraju po visini, razlika između registratora i ambalaže veličine 

papira (kutije ili povezi) donosi razliku od oko 30 dužnih metara zauzetog prostora. 

Ako tome dodamo činjenicu da stvaraoci često predaju građu u polupraznim registra-

torima, vrijeme uloženo u prepakivanje donosi korisne, vidljive i trajne rezultate. 

Ovom prilikom neću ulaziti u pitanje kvantifikacije procesa rada, iako se au-

tori detaljno bave ovom problematikom. Dovoljno je napomenuti kako u zaključku 

predviđaju da se primjenom MPLP-a može utrostručiti standardna brzina sređivanja i 

obrade, mada su naknadno mogli primijetiti kako arhivisti slabo pribjegavaju toj vrsti 

mjerenja rezultata rada, dok ni jedna institucija nije prihvatila predložene norme. 

Takođe ću preskočiti neka razmatranja koja se odnose na problematiku raspoređivan-
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ja posla između sređivanja i opsluživanja, što zavisi od izbora između fizičkog 

preuređivanja arhivskih cjelina i njihove tematsko-predmetne indeksacije. Obje ove 

stavke ostavio bih za neka buduća razmatranja. U nastavku nam ostaje da se 

osvrnemo na prijem MPLP-a, odnosno na naknadna pitanja koja su pojavila nakon 

prvog teksta iz 2005. godine. 

Uprkos početnim nerazumijevanjima, MPLP je postao jedna od 

najzastupljenijih tema u profesionalnim diskusijama u Sjevernoj Americi. Ono sa 

čim se autori mogu konkretno pohvaliti jeste rezultat jedne ankete koji nam stavlja 

do znanja da je 58% onih koji su primijenili model u svom poslovanju imalo 

poboljšan učinak u radu sa korisnicima, nasuprot 4% onih čiji su radni rezultati po-

goršani. Ipak, Grin i Majzner su u više navrata morali odgovarati na određene kritike. 

Prva, ona najslabija, proizlazila je upravo iz neshvatanja suštine. Često se ukazivala 

potreba da se objašnjava kako MPLP nije set konkretnih formula i naloga, nego 

poziv na fleksibilno preispitivanje postojećih normi, iza kojeg stoji tendencija za 

promjenom profesionalnog mentaliteta. Takođe, bilo je potrebno ukazati na jednu 

očiglednu stvar, naime, da ne postoji opasnost od napuštanja intelektualne kontrole 

na nivou spisa, jer takvu vrstu kontrole arhivisti odavno ne posjeduju, ako su je ikada 

i posjedovali. Srodan je i argument o povećanoj opasnosti od krađe, kao da izrada 

popisa određenih stvari sprečava njihovo otuđenje. Prateći isti fokus, daleko važnija 

kritika odnosila se na pitanje kontrole osjetljivih informacija, kojom se propagira 

upozorenje da gubitak detaljnog uvida u pojedinačne komade arhivskih materijala 

može dovesti do njihove zloupotrebe od strane korisnika, jer, tobože, više ne znamo 

šta im dajemo na uvid. Grin i Majzner su iznijeli kontraargument da odgovornost pri 

upotrebi ne leži isključivo na arhivistima, nego se dijeli sa korisnicima, a oni su ti 

koji snose kaznenu odgovornost za moguće zloupotrebe. Dodao bih još nešto. 

Naime, provenijencija je najčešće dovoljan element na osnovu kojeg se mogu od-

ređivati uslovi dostupnosti. Prosto rečeno, nije potrebna pretjerana mudrost da znamo 

koje serije sadrže "osjetljive lične informacije". Ali čak i da ne znamo, to nije pri-

hvatljiv razlog za odbijanje pristupa. Mi nikada ne možemo znati svaku konkretnu 

informaciju koju spisi sadrže, ali možemo obavezati korisnike na poštivanje određe-

nih uslova upotrebe za određene vrste informacija. Naravno, ne bih se složio sa 

Grinom i Majznerom da mi kao arhivisti "nismo dužni da štitimo reputaciju trećih 

lica", ali to ne mijenja ukupnu argumentaciju u korist što veće uslovne dostupnosti 

arhivske građe, koja bi se primjenom MPLP-a ostvarila. 

Prilikom prvog čitanja, na marginama prve stranice sam zabilježio jedno za-

pažanje koje je bilo ponovljeno i u potonjim kritičkim osvrtima na MPLP, naime, da 

glavnu krivicu za dokumentarni talog ne treba tražiti u sređivanju, nego u zastarjelim 

modelima vrednovanja i izbora arhivske građe za trajno čuvanje. Taj problem je 

pojačan i dominantnim modelom životnog ciklusa, u kojem se ograđujemo od nužnih 

intervencija u kancelarijsko poslovanje stvaralaca, a kojim bi se postavili uslovi za 

efikasnije provođenje selekcije materijala. Iako je ovo zapažanje tačno, ono ne 

umanjuje značaj problema koji leži u načinima provođenja sređivanja i obrade. 
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Suština je u tome da su Grin i Majzner u obimnoj savremenoj literaturi o vredno-

vanju i selekciji prepoznali elemente koje bi sada trebalo prenijeti u manjkava 

razmišljanja o sređivanju i obradi. Njihovi kritičari, upozoravaju oni, "zapravo 

zanemaruju punu moć vrednovanja tako što ga shvataju isključivo kroz prizmu 

mikrovrednovanja", koje se uzda u negativnu selekciju van arhiva i "čupanje korova" 

unutar njega. Odgovor je, međutim, u pristupu "odozgo na dole", kojeg zagovaraju 

modeli kao što su makrovrednovanje (macroappraisal) i dokumentaciona strategija 

(documentation strategy) u postupcima vrednovanja i selekcije. Dodao bih da bi taj 

pristup trebalo primijeniti paralelno, kako u selekciji tako i u sređivanju i obradi. 

Sistematična obrada fondova od višeg ka nižim nivoima, uz razvijene metode ma-

nipulacije većim količinama arhivskog materijala, nosi strukturalne sličnosti sa 

ukupnim postupcima koji su predviđeni makrovrednovanjem. Štaviše, vjerujem da će 

uspostavljanje intelektualne kontrole nad arhivskim cjelinama, praćene obradom od 

viših ka nižim cjelinama, omogućiti bolju identifikaciju i razumijevanje funkcija, 

odnosno funkcionalnu analizu. 

Za kraj, izrazio bih jedno bitno neslaganje, a zatim i jednu bitnu saglasnost sa 

tvorcima MPLP-a. Ono sa čim se ne slažem odnosi se na poslovnu logiku kojom 

autori žele pravdati svoj model. Marika Sajfor (Marika Cifor) i Džejmi Li (Jamie A. 

Lee) upozoravaju da uvođenje elementa finansijske efikasnosti poslovanja, koje je 

skopčano sa pitanjima produktivnosti, opasno podsjeća na elemente neoliberalne 

ideologije. Poziv za povećanje efikasnosti ni u kom slučaju ne smije osporiti profe-

sionalni konsenzus o lošem položaju arhivskih ustanova. Samo zato što možemo 

bolje da obavljamo svoj posao, ne znači da ga sada ne obavljamo dovoljno dobro. 

Grinu i Majzneru zamjeram na insinuaciji da je bolje poslovanje ujedno preduslov za 

traženje boljih uslova i veće podrške. Arhivisti su odgovorni isključivo društvu kao 

cjelini, dok svakodnevno odgovaraju zahtjevima korisnika. U čemu je onda saglas-

nost? Upravo u konstantnom stavljanju korisnika u centar pažnje, pri čemu je krajnji 

cilj povećanje dostupnosti informacija iz arhivskog materijala. Ukoliko se odlučimo 

na primjenu MPLP-a kao modela, to će biti mjerilo uspjeha koje ćemo najviše uzi-

mati u obzir. 
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More Labor, Less Work? 

A Short Contemplation on MPLP in Our Context 

 

Summary 

 

This paper is a summary presentation of a seminal text "More Product, Less 

Process: Revamping Traditional Archival Processing" published by US archivists 

Mark A. Greene and Dennis Meissner in 2005. The text presented a model, MPLP, 

which suggested several ways in which archival processing practices could be di-

rected towards greater efficiency and user orientation. Five years later the authors 

published a follow-up piece, which summarized some practical results of the MPLP 

implementation and responded to critical commentary. In this text, the author ex-

plains the basics of MPLP, relays the main critical arguments, and contemplates on 

the possibilities of putting the model into practice within our own archival and insti-

tutional context. 
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О ОДНОСИМА БОСНЕ И ОСМАНЛИЈА (1386–1463)
 

 

 

Апстракт: У раду се, на основу доступних извора и консултоване лите-

ратуре, идентификују и анализирају најзначајније карактеристике фаза и нивоа 

у односима Османског царства и средњовековне босанске државе у периоду од 

1386. до 1463. године. Наводе се османски упади, као најчешћи вид контаката 

између Османлија и средњовековне Босне. Посебно тежиште ставља се на дру-

ге видове односа који су утицали на промену политичких, друштвених и исто-

ријских околности. Наглашене су промене и последице додира Османског цар-

ства са средњовековном босанском државом. Констатује се да је долазак 

Османлија и освајање средњовековне Босне представљало прекретницу у исто-

рији простора Босне и Херцеговине. 

 

Key words: Bosnia, Ottomans, XIV-XV centuries, Ottoman Empire, medieval 

Bosnian State. 

 

 

Први контакти између средњовековне босанске државе и Османлија 

започели су у другој половини XIV века. Њихов однос најчешће је приказан 

кроз османске походе и ратне сукобе као однос браниоца са освајачем. Истина, 

прва и најважнија карактеристика Османлија јесте пљачка, пустошење и одво-

ђење заробљеника. Међутим, та два света су се међусобно преплитала.
1
 

Однос Босне и Османлија не чине само пљачкашки походи Османлија и 

покушаји средњовековне босанске државе да заустави ширење Османског цар-

ства. Прво као суседи средњовековне босанске државе, а потом настањени на 

територији коју су од ње освојили Османлије су долазиле у додир са владарима 

средњовековне Босне, обласним господарима, властелом и локалним становни-

штвом. Близина и моћ Османлија условили су пораст њиховог утицаја на деша-

                                                 

 Рад је проистекао из мастер рада Босна и Османлије (1391–1463), који је одбрањен на 

Oдељењу за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду 2014. године пред 

комисијом у саставу: проф. др Радивој Радић, проф. др Јелена Мргић и доц. др Марко Шуица, 

ментор. 
1
 В. Ћоровић, Хисторија Босне, Београд 1940, репринт издање, Бања Лука – Београд 1999 (= В. 

Ћоровић, Хисторија Босне), 324; К. Јиречек, Историја Срба, I–II, Београд 1952, репринт изда-

ње, Београд 2004 (= К. Јиречек, Историја Срба), I, 324; С. Ћирковић, Историја средњовековне 

босанске државе, Београд 1964 (= С. Ћирковић, Историја Босне), 157–158. 

mailto:ostrailic2@gmail.com
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вања у средњовековној босанској држави. Османлије су временом постале фак-

тор који је одлучивао о спољнополитиком положају и унутрашњополитичким 

дешавањима средњовековне Босне. Слабљење централне власти у средњове-

ковној босанској држави, политичка нестабилност изазвана османским напади-

ма и несређеним стањем у Угарској приморавали су властелу да имовину у 

облику депозита склања на сигурније просторе. Пораст османског утицаја огле-

дао се у свим сферама живота. Очигледан пример је употреба османског новца 

у пословним активностима, што потврђује присуство акчи у заједничком депо-

зиту војводе Сандаља Хранића, његове супруге Катарине и таште, банице Анке 

почетком XV века.
2
 

Први османски упади у средњовековну босанску државу догодили су се 

за време владавине краља Стефана Твртка I (бан 1353–1377, краљ 1377–1391), а 

радило се о најмање два османска напада, 1386. и 1388. године.
3
 О исходу 

првог османског упада нема више података, док се за други сукоб, који се дого-

дио код Билеће, зна да су Османлије поражене од стране војводе Влатка Вуко-

вића. Претпоставља се да је иницијатор оба османска упада у Босну био Ђурађ 

II Страцимировић Балшић (1385–1403) због сукоба око приморских жупа Кона-

вли, Требиње и Драчевица, које је краљ Стефан Твртко I преотео Балшићима.
4
 

                                                 
2
 Њихов заједнички депозит формиран је почетком маја 1406. године, а затворен 23. јануара 

1413. године. У току постојања заједничког депозита војвода Сандаљ је у више наврата улагао 

и подизао новац. У јануару 1407. године војвода Сандаљ је у депозит уложио 13.460 акчи, два 

месеца касније још 8.564 акче. Заједнички депозит је увећан за још 12.000 акчи, колико је у 

њега уложио војвода Сандаљ у јануару 1409. године. Прве акче из депозита су изузете у марту 

1410. године. У покладу је 30. октобра 1413. године било још 24.247 акчи. - Љ. Стојановић, 

Старе српске повеље и писма, I–1, I–2, Београд – Сремски Карловци 1929–1934 (= Љ. Стојано-

вић, Повеље и писма), 362, бр. док. 368; исти, нав. дело, 366–369, бр. док. 373 и 374; П. Драгиче-

вић, Први, други и трећи лист депозита војводе Сандаља са припадајућим потврдама, Грађа о 

прошлости Босне (= ГПБ), 5, 2012, 63–80; исти, Четврти, пети и шести лист депозита војводе 

Сандаља са припадајућим потврдама, ГПБ, 6, 2013, 45–63.  
3
 Вести Мавра Орбина које се односе на битку код Билеће о 18.000 османских и 7.000 војника 

које су предводили војводе Влатко Вуковић и Радич Санковић не треба дословно прихватити, 

али је значајан део његовог сведочанства који се односи на помен још једног сукоба са Осман-

лијама после 1386. године, а пре битке код Билеће 1388. године. Његове вести о сукобу на 

Рудинама између 1386. и 1388. године потврђују и византијски извори. - М. Орбин, Краљев-

ство Словена, Зрењанин 2006
 
(= М. Орбин, Краљевство Словена), 154 (коментари С. Ћирковић 

388); В. Ћоровић, Хисторија Босне, 324; К. Јиречек, Историја Срба I, 324; И. Божић, Дубров-

ник и Турска у XIV XV веку, Београд 1952 (= И. Божић, Дубровник и Турска), 8–9; С. Ћирковић, 

Историја Босне, 157–158; Ђ. Тошић, Босна и Турци од Косовске до Ангорске битке, Зборник за 

историју Босне и Херцеговине (= З БиХ), I (= Ђ. Тошић, Босна и Турци), 85–88; М. Шуица, 

Приповест о српско-турским окршајима и ''Страх од Турака'' 1386. године, Историски часопис 

(= ИЧ), LIII, 2006, 93–121 (= M. Шуица, Страх од Турака), 99, 118; Б. Бабић, Напади Османлија 

деведесетих година XIV вијека, Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, 

година I, број 1, 2009, 131–135. 
4
 Историјат сукоба краља Стефана Твртка I и Балшића започео је око поменутих приморских 

жупа које су зетски великаши држали од ''расапа'' жупана Николе Алтомановића 1373. године 
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До контакта између Османлија и Босне дошло је 1389. године у бици на Косо-

ву. Краљ ''Срба и Босне'' Стефан Твртко I послао је одред војске, највероватније 

под командом војводе Влатка Вуковића.
5
 

После ових упада па до краја XIV века Османлије су још најмање два 

пута извршиле упад у средњовековну босанску државу, што потврђује конти-

нуитет њихових упада од средине девете деценије па до краја XIV века. До 

првог од њих дошло је непосредно после Тврткове смрти у време почетка вла-

давине краља Стефана Дабише (1391–1395) крајем 1391. или почетком 1392. 

године. Казивање аутора ''Хронике о турским султанима'' о овом сукобу очи-

гледно је претерано у оном делу где аутор овог дела, могуће романизовани Грк, 

насталог крајем XVI века или почетком XVII века, наводи да је султан Бајазит I 

(1389–1402) поред одвођења заробљеника и богатог плена заузео многе градо-

ве. О овом сукобу другачије се говори у повељи краља Стефана Дабише где 

стоји ''победисмо војску турачку''. 
6
 Други османски упад догодио се у време 

владавине краљице Јелене (1395–1398) 1398. године. У овом нападу суделовао 

је кнез Стефан Лазаревић (кнез 1389–1402, деспот 1402–1427) као османски 

вазал. Временски услови нису погодовали Османлијама. Биограф Стефана 

Лазаревића наводи да је било веома хладно време и велики снег, због чега је 

део нападачке војске страдао. Поред тога, Константин Филозоф наводи да је 

кнез био окривљен за губитак војске, али да му се кривица није могла доказати. 

Поред наведених вести поменути извор не доноси више појединости. Нема 

помена о месту сукоба.
7
 

                                                                                                                                          
до почетка 1377. године, када су освајањем бана Твртка ушле у састав средњовековне босанске 

државе, а кулминирао када је краљ Твртко 1385. године дошао у посед Котора. - С. Ћирковић, 

Историја Босне, 157–158. 
5
 Ради потпуније слике о овом Твртковом потезу треба додати да је за исто време у коме се ова 

битка требала догодити краљ дао ултиматум далматинским градовима. Стефан Твртко је исход 

битке приказао као српску, своју победу, што се види из писма Трогиру и одговора Фирентин-

ске општине. Међутим, Твртков осећај стрепње и несигурности потврђују његове одлуке о 

додатном наоружавању и утврђивању градова. - В. Ћоровић, Хисторија Босне, 328; К. Јиречек, 

Историја Срба, I, 324–325; С. Ћирковић, Историја Босне, 159; Х. Иналџик, Османско царство, 

класично доба 1300–1600, више издања, Београд 2003 (= Х. Иналџик, Османско царство), 23; 

Историја српског народа, II, доба борби за очување и обнову државе (1371–1537), уредник 

друге књиге Јованка Калић, Београд 1982 (= ИСН II), 43–44; М. Шуица, Страх од Турака, 119. 
6
 М. Динић, Државни сабор средњовековне Босне, Београд 1955 (= М. Динић, Државни сабор), 

24; С. Ћирковић, Историја Босне, 271; Ђ. Тошић, Босна и Турци, 88; Ј. Мргић-Радојчић, Доњи 

Краји. Крајина средњовековне Босне, Београд 2002 (= Ј. Мргић-Радојчић, Доњи Краји), 78; Ђ. 

Тошић, Гласинац у земљи Павловића, Земља Павловића. Средњи вијек и период турске владави-

не (= Земља Павловића), Бања Лука – Српско Сарајево 2003, 77–90, 82; Р. Радић, ''Хроника о 

турским султанима'' као извор за историју Босне. Земља Павловића, 2003, 327–343 (= Р. 

Радић, ''Хроника о турским султанима''), 323, 334; Ј. Мргић, Северна Босна 13–16. век, Београд 

2008 (= Ј. Мргић, Северна Босна), 87–88. 
7
 К. Филозоф, Житије деспота Стефана Лазаревића, Стара српска књижевност у 24 књиге, 

Београд 1984 (= К. Филозоф, Житије деспота Стефана Лазаревића), 90–91; В. Ћоровић, 

Хисторија Босне, 354; М. Динић, Државни сабор, 28–29, 34; ИСН, II, 58–59; Ђ. Тошић, Босна и 
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Османски упади стварали су страх код становништва. Појава и пустоше-

ње Османлија ширило је страх међу становништвом, које због тога није било 

спремно да пружи отпор. У страху од Османлија становништво је тражило азил 

на сигурнијим просторима како би заштитили живот, слободу и имовину. 

Дубровачко гостопримство је било безусловно за властелу али не и за обично 

становништво, пред чијим све чешћим молбама су градске зидине остале затво-

рене.
8
 Одвођење у заробљеништво била је карактеристична појава за обе стране 

у сукобу Османског царства и средњовековне босанске државе, сходно њиховој 

снази и моћи, као и исходу сваког појединачног сукоба. Тако је 8. марта 1393. 

године продан роб Баулсин по цени од 18 дуката, који је заробљен приликом 

сукоба са Османлијама. Вероватно се радило о сукобу са почетка владавине 

краља Стефана Дабише.
9
 Османлије су одводиле заробљенике из Босне и у доц-

нијим походима. Бургундски витез Бертрандон де ла Брокијер (крај XIV века – 

1459) забележио је један такав случај. Путујући из Једрена долином реке Мари-

це дошао је до Пловдива (Филипопоља), где је срео групу од 25 заробљеника. 

Брокијер наводи да су тих петнаест мушкараца и десет жена Османлије зароби-

ле у Босни и да су их повели у Једрене како би их продали као робље. Вероват-

но су били заробљени приликом османског похода крајем 1432. или почетком 

1433. године.
10

 

Однос Босне и Османлијa одразио се и на привредне активности. Осман-

ски пљачкашки походи негативно су утицали на трговину у областима које су 

биле изложене њиховим нападима. Османско угрожавање трговачких каравана, 

у склопу ширих концепција политике стварања нестабилног подручја, поред 

опадања трговине довело је до ограђивања крамара од одговорности у случају 

евентуалних османских напада. Поједини крамари би на сами помен доласка 

Османлија напуштали пратњу каравана. Учестала појава ових дешавања довела 

је до тога да је у поједине трговачке уговоре уграђивана клаузулa о ослобађању 

одговорности крамара у случају османског напада на трговачки караван. Поред 

тога, другим одредбама уговора била је предвиђена обавеза да се заповедници 

каравана врате назад са караваном ако не би могли безбедно да стигну на одре-

                                                                                                                                          
Турци, 90; Р. Радић, ''Хроника о турским султанима'', 333; E. Kurtović, Veliki vojvoda bosanski 

Sandalj Hranić Kosača, Sarajevo 2009 (= E. Kurtović, Sandalj Hranić Kosača) 102. 
8
 М. Шуица, ''Страх од Турака'', 99, 118; Dž. Dautović, Metus Turchorum – Strah od Turaka u 

srednjovjekovnoj Bosni, u: Osmansko osvajanje Bosanske kraljevine, Sarajevo 2014, 75–103 (= Dž. 

Dautović, Metus Turchorum), 81. 
9
 М. Динић, Из Дубровачког архива, књига III, Београд 1967 (= М. Динић, Из Дубровачког архи-

ва, III), 62, бр. 159. 
10

 Бертрандон де ла Брокијер, Путовање преко мора, Београд 1950 (= Б. Брокијер, Путовање 

преко мора), 124–125; В. Ћоровић, Хисторија Босне, 445; С. Ћирковић, Историја Босне, 266; P. 

Živković, Tvrtko II Tvrtković, Bosna u prvoj polovini XV stoljeća, Srajevo 1981 (= P. Živković, Tvr-

tko II Tvrtković), 171, 173; Р. Радић, Босна у спису Бертрандона де ла Брокијера, Земља Павло-

вића, (2003), 327–343 (= Р. Радић, Босна у спису Бертрандона де ла Брокијера); Ј. Мргић, 

Северна Босна, 122. 
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диште због опасности од Османлија. Упади Османлија нису се увек негативно 

одразили на број трговаца у градским насељима средњовековне босанске држа-

ве. Истина, ради се о изузетку, па је тако број дубровачких трговаца у Подзво-

нику у периоду између 1425. и 1428. године порастао. Негативан утицај осман-

ских упада на привредне активности у средњовековној босанској држави огле-

да се и у дубровачком обраћању војводи Стефану Вукчићу Косачи (1435–1466). 

У захтеву да их војвода Стефан ослободи плаћања царина у Дријевима послед-

ње рате за 1438. и прве рате из 1439. године навели су као разлог за то што није 

било трговине у том периоду због османске опасности.
11

 

Почетком XV века наступио је краткотрајни период релативно мирних 

односа између средњовековне босанске државе и Османског царства. Главни 

разлог за то је османски пораз од Монгола у бици код Ангоре 1402. године. 

Изостанак османских напада није значио и прекид односа Босне са Османлија-

ма. Поједине фрагментарне вести су доказ да су поједини контакти између њих 

постојали. Османлије су биле на директан и/или индиректан начин тема која је 

у средњовековној босанској држави била значајна. Потврда постојања односа 

између Османлија и поданика једног од обласних господара у средњовековној 

босанској држави постоји из периода септембар–октобар 1399. године. Власте-

лин кнеза Павла Раденовића, жупан Озрен Копијевић, упутио је крајем септем-

бра 1399. године писмо Дубровчанима о доласку звечанског кефалије Фериза у 

Дубровник. Властелину кнеза Павла Раденовића Дубровчани су захвалили у 

писму од 3. октобра исте године.
12

 

Поред писма жупану Озрену Копијевићу, заинтересованост за Османли-

је у Босни потврђује преписка Дубровчана и обласних господара у Босни. У 

њиховој међусобној преписци Османлије су биле један од њених најчешћих 

повода. Дубровчани су 8. априла 1400. године писали војводи Хрвоју Вукчићу 

Хрватинићу (1380–1416). Повод за дубровачко обраћање овом обласном госпо-

дару био је инцидент на царини у Дријевима. Дубровчани су се правдали да 

нису задржали османско посланство у Дријевима. Ово писмо недвосмислено 

указује на посредничку улогу краља Стефана Остоје (1398–1404, 1409–1418) у 

успостављању дипломатских односа између Османлија и Ладислава Напуљ-

                                                 
11

 M. Динић, Дубровачка средњовековна караванска трговина, Југословенски историски часо-

пис (= ЈИЧ), 1937, 119–146, у: исти, Српске земље у средњем веку, историјско-географске сту-

дије, Београд 1978, 305–330; Д. Ковачевић-Којић, Градска насеља средњовјековне босанске 

државе, Сарајево 1978, стр. 55, 58–61, 351; P. Živković, Tvrtko II Tvrtković, 201; Ђ. Тошић, Трг 

Дријева у средњем вијеку, Сарајево 1987 (= Ђ. Тошић, Трг Дријева), 146; Ј. Мргић, Северна 

Босна, 114; Dž. Dautović, Metus Turchorum, 92–93, 96. 
12

 Вероватно је повод доласка кефалије Фериза у Дубровник било питање слободе трговине 

дубровачких трговаца на територији под ингеренцијом кефалије Звечана. - Љ. Стојановић, 

Повеље и писма, I–1, 477, бр. док. 495; А. Смиљанић, Дубровачко писмо жупану Озрену, ГПБ, 

5, 2013, 33–37 (= А. Смиљанић, Дубровачко писмо жупану Озрену). 
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ског, као и постојање контаката између Босне и Османлија у том периоду.
13

 

Дубровчани су о информацијма које су поседовали о Османлијма извештавали 

обласне господаре средњовековне Босне. Дубровачка општина је упутила 30. 

новембра 1400. године писмо кнезу Павлу Раденовићу. Повод за писмо биле су 

оптужбе родоначелника Павловића да су његови људи пребегли на дубровачку 

територију. Поред низа других података ово писмо доноси обавештење кнезу 

Павлу Раденовићу о предстојећем сукобу Османлија са Монголима. Дубровча-

ни су сматрали да ће те информације које су добили од Млечана бити од кори-

сти родоначелнику Павловића, јер би евентуални султанов сукоб са Монголима 

ослабио османски притисак на средњовековну босанску државу.
14

 

До поменутог сукоба је дошло у бици код Ангоре 1402. године, али ни у 

време међувлашћа у Османском царству није дошло до прекида директних и 

индиректних контаката између Босне и Османлија. За босанске великаше 

Дубровчани су вршили посредничку улогу у покушајима да се пронађе заро-

бљена властела из Босне коју су Османлије заробиле у бици на Косову 1389. 

године. Напори на овом пољу су интензивирани после битке код Ангоре. На 

основу дубровачких писама из марта 1403. године сазнајемо за којим се велика-

шима трагало. Радило се о Влађу и Стипану Златоносовићу, непознатим рођа-

цима војводе Хрвоја, сином Мирка Радојевића, Боровином Вукашиновићем и 

Михочем Милошевићем. Дубровчани су обећали босанским великашима да ће 

уложити максималне напоре да сазнају за судбину заробљене властеле. Не зна-

мо у потпуности тачно како се завршила дипломатска активност Дубровника у 

покушају проналажења потенцијално преживеле босанске властеле.
15

 

                                                 
13

 На ову посредничку улогу краља Стефана Остоје и везе Ладислава Напуљског није могао да 

благонаклоно гледа Жигмунд Луксембуршки (1387–1437), под чијом се врховном влашћу 

Дубровник тада налазио. Сходно томе, одговорност за заустављање посланстава би требало 

тражити у боравку Дмитра Краљевића, једног од синова краља Вукашина Мрњавчевића, који је 

боравио у Дубровнику ради подизања поклада. Не би требало занемарити да је он био поданик 

Жигмунда Луксембуршког и да је као такав могао имати удела у спречавању веза између 

Османског царства и Ладислава Напуљског, супарника његовог сизерена. - Љ. Стојановић, 

Повеље и писма, I–1, 448–449, бр. док. 550; А. Фостиков, Писмо дубровачког кнеза и општине 

војводи Хрвоју Вукчићу Хрватинићу, Стари српски архив (= ССА), II, 2003, 185–192; С. Ћирко-

вић, Поклад краља Вукашина, Зборник ФФ у Београду, XIV–1, 1979, 153–163; Ђ. Тошић, Трг 

Дријева, 120; исти, Босна и Турци, 94; D. Lovrenović, Na klizištu povijesti (Sveta kruna ugarska i 

sveta kruna bosanska) 1387–1463, Zagreb–Sarajevo 2006 (= D. Lovrenović, Na klizištu povijesti), 69, 

190–191. 
14

 Љ. Стојановић, Повеље и писма, I–1, 246–247, бр. док. 260; Т. Вуковић, Писмо дубровачке 

општине кнезу Павлу Раденовићу, ГПБ, 3, 2010, 87–96. 
15

 У периоду од 1389. године средњовековна босанска држава је водила дипломатску активност 

да пронађе и ослободи заробљену властелу. Протовестијар краља Стефана Твртка I Трипе Бућа 

тим поводом је склопио уговор са фирентинским трговцем Тадејом Јакубом, који касније није 

реализован. После битке код Ангоре и пораза Османлија ови напори су интензивирани. Босан-

ски великаши су се с тим обратили Дубровчанима. У писмима Златоносовићима и кнезу Мирку 

Радијевићу од 16. марта, као и војводи Хрвоју од 17. марта 1403. године, Дубровчани су обећа-
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Консолидовање стања у Османском царству и унутрашње размирице у 

Босни отворили су пут новом уплитању Османлија. Претходно, један од обла-

сних господара у средњовековној босанској држави је учествовао у борбама за 

престо у Османском царству. Вазал Жигмунда Луксембуршког и зет деспота 

Стефана Лазаревића, војвода Сандаљ Хранић Косача учествовао је у борбама 

са принцом Мехмедом против принца Мусе.
16

 

До прекретнице у односима између средњовековне босанске државе и 

Османлија дошло је после османско-угарског сукоба у Лашви 2. јула 1415. 

године. Сукобу је претходила оптужба угарског краља на рачун свог поданика 

херцега Хрвоја да се придружио ''друштву душмана крста Христовог''. Поред 

постојања одређених контаката између херцега и Османлија, нема сумње да ове 

оптужбе Жигмунда Луксембуршког не треба дословно прихватити. Овде се 

првенствено ради о реторичкој прозивци од стране угарског краља на рачун 

свог вазала због његовог нелојалног држања. Након што је пао у немилост 

Жигмунда Луксембуршког херцег Хрвоје Вукчић Хрватинић одлучио је, као 

последњу могућност у циљу заштите и очувања свог положаја, да у помоћ 

позове Османлије. Дипломатску активност у остварењу намера херцега Хрвоја 

обавио је његов протовестијар Михаило Кабужић. Херцегов протовестијар је 

путовао у Скопље или/и Једрене, где је добио османску подршку за свог сизе-

                                                                                                                                          
ли да ће се код византијског цара Манојла II Палеолога (1391–1425), чији долазак су очекивали 

по повратку са путовања по Западу, ангажовати да би дошли до информација о заробљеној вла-

стели. Византијски цар није скренуо у Дубровник, али су Дубровчани наставили активности на 

том пољу. Милош Милишевић је по уговору од 21. марта преузео обавезу да се приликом 

боравка у Константинопољу покуша прикупити податке о заробљеној босанској властели. У 

писму господару стратешки важног острва Лезбос Франческу II Гатилузију (1384–1404) од 17. 

априла 1403. године Дубровчани су га молили да обавести Франка Томе Вицијановића ако 

поседује информације о било ком српском или босанском властелину. Франко Вицијановић се 

вратио са пута 1404. године, а Марин Кабужић и Никола Петров Пуцић су однели потом два 

писма, данас непознате садржине, краљу Стефану Остоји у Подвисоки. - Љ. Стојановић, Пове-

ље и писма, I–1, 454, 481, 482, 484–485, бр. док. 466, 499, 500, 504; М. Динић, Из Дубровачког 

архива, III, 82–83, бр. 191–192; П. Драгичевић, Четири писма о ратним заробљеницима у 

Косовској бици, ГПБ, 3, 2010, 97–110; М. Динић, За историју рударства у средњовековној 

Србији и Босни I део, Београд 1955 (= М. Динић, За историју рударства I), 38–39. 
16

 К. Филозоф, Житије деспота Стефана Лазаревића, 116–117; В. Ћоровић, Хисторија Босне, 

410; К. Јиречек, Историја Срба, I, 345; P. Živković, Tvrtko II Tvrtković, 61; ИСН, II, 89; А. Весе-

линовић, Држава српских деспота, 1995, 2006 (= А. Веселиновић, Држава српских деспота), 

116, 119; исти, Граница између Србије и Босне у XV веку, у: Босна и Херцеговина од средњег 

века до новијег времена, Београд 1995, 87–100, 91; С. Мишић, Хумска земља у средњем веку, 

Београд 1996 (= С. Мишић, Хумска земља), 81; Историја Мађара, приредили П. Рокаи, З. Ђере, 

Т. Пал, А. Касаш, Београд 2002 (= Историја Мађара), 133; Историја Османског царства, при-

редио Р. Мантран, Београд 2002 (= Историја Османског царства), 69; Ј. Мргић-Радојчић, Доњи 

Краји, 89–91; иста, Северна Босна, 104–105. 
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рена. После овог сукоба средњовековна босанска држава постала је трибутар 

Османског царства.
17

 

Трибутаран однос према Османлијама подразумевао је плаћање годи-

шњег трибута и слање помоћних војних одреда султану приликом њихових 

похода.
18

 Нашавши се у трибутарној зависности према Порти у Босни су поку-

шали да нађу кривца за такав положај. Војвода Хрвоје Вукчић Хрватинић опту-

жен је да је довео Османлије у Босну. То се десило у периоду врло нестабилних 

политичких прилика у којима је свако био против сваког за свој интерес. У сло-

женим околностима тог времена често је долазило до промене страна. У борби 

за остварење личних интереса била је допуштена употреба готово свих средста-

ва. Поступци херцега Хрвоја нису се битније разликовали од потеза његових 

савременика. Османлије су у Босну упадале и пре Хрвојевог позива, а за њихо-

ву помоћ обраћали су им се и други великаши из Босне. На трибутаран однос 

према Османлијма били су приморани босански краљеви и њихова властела. 

Висина трибута којег је требало исплатити Османлијма и величина помоћних 

војних одреда зависила је од ранга личности. Додатни фактор који је утицао на 

односе са Османлијма била је близина односно удаљеност од Османлија. Сва-

како да је већу количину новца и бројније помоћне војне одреде био дужан да 

исплати и пошаље сениор него његова властела. Османски вазали су на више 

начина настојали да обезбеде новац за исплату трибута. Поред редовних прихо-

да, повећавали су намете својим поданицима и страним трговцима и жртвовали 

део својих (регалних) права. Када нису имали других могућности, посезали су 

за позајмљивањем новца. Плаћање годишњег трибута и слање помоћних војних 

одреда нису били једини видови издатака према Османлијма. Значајне количи-

не новца одлазиле су на подмићивања како би се Османлије придобиле за одре-

ђену ствар. У ту сврху издвајан је новац који је даван, или су њиме куповани 

дарови за султана, везире, провинцијске намеснике, војне заповеднике, осман-

                                                 
17

 Угри су поражени од Османлија у бици код Лашве 1415. године. Поред великог дела погину-

лих, значајан део угарских великаша завршио је у османском заробљеништву: Иван Горјански, 

Иван Моровићки (ослобођен 1419. године), Ладислав Тетеш и други. - С. Ћирковић, Две године 

босанске историје, 1414–1415, Историски гласник, 3–4, 1953, 29–42; H. Šabanović, Početak tur-

ske vladavine u Bosni (pitanje turske vlasti u Bosni do pohoda Mehmeda Osvajača), Godišnjak istorij-

skog društva BiH, VII, 1955, 37–51; С. Ћирковић, Историја Босне, 242; P. Živković, Tvrtko II 

Tvrtković, 70–71; Историја Мађара, 134; Ј. Мргић-Радојчић, Доњи Краји, 93; D. Lovrenović, 

Мodeli ideološkog isključivanja: Bosna i Ugarska kao ideološki protivnici na osnovi različite konfesi-

je kršćsanstva, Prilozi, Sarajevo 2004, 9–57 (= D. Lovrenović, Мodeli ideološkog isključivanja), 20–

21, 48; isti, Bitka u Lašvi 1415. godine, Raukarov zbornik, Zagreb 2005, 275–295, 288–291; isti, Na 

klizištu povijesti, 173, 174–175, 198–199, 208, 209–210; Н. Исаиловић, Михаило Кабужић, дубро-

вачки одметник – босански дипломата, ИЧ, LVI, 2008, 389–406, 395–396; J. Мргић, Северна 

Босна, 106–107, 108–109; E. Kurtović, Sandalj Hranić Kosača, 202–203. 
18

 М. Спремић покушао је да прикаже османске трибутаре. - М. Спремић, Турски трибутари у 

XIV и XV веку, Историјски гласник (= ИГ), 1–2, 1970, 58–98, у: исти, Прекинути успон. Српске 

земље у позном средњем веку, Београд 2005, 275–327. 
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ске посланике и друге достојанственике Османског царства. Поред тога, време-

ном је долазило до промене износа трибута. То је у пракси, готово у правилу, 

подразумевало његово повећање. Због оскудних извора не може се са сигурно-

шћу утврдити тачан износ трибута који је исплаћиван, као ни прецизно бројно 

стање помоћних одреда које је требало слати Османлијма. Трибутаран однос 

представљао је прелазни период од првих пљачкашких османских упада до 

пада средњовековне босанске државе под власт Османског царства.
19

 

Османлије су битно утицале на унутрашња дешавања у средњовековној 

босанској држави. Успеху Османлија при уплитању у унутрашња дешавања у 

Босни, поред њихове снаге и моћи, допринела је слабост и подељеност у сред-

њовековној босанској држави. Зависно од тренутка, увек се неко од босанских 

феудалаца одлучивао да позове Османлије како би уз њихову помоћ променио 

однос снага у своју корист. Османски утицај евидентан је приликом смена на 

престолу. У неколико наврата Османлије су покушале да свог експонента 

поставе као краља Босне, или да на други начин остваре свој утицај. После 

победе над угарском војском у долини Лашве Османлије су потврдиле Стефана 

Остоју као краља Босне. Међутим, остаје отворено питање зашто су Османлије 

жртвовале свог експонента, јер је Стефан Твртко II (1404–1408, 1421–1443) 

морао да одустане од својих претензија.
20

 Смене на престолу Османлије су 

користиле како би извршиле упад у средњовековну босанску државу. Тако је 

било после смрти краља Стефана Остоје и доласка на власт његовог сина Сте-

фана Остојића (1418–1421), када су османске трупе упале у Босну у другој 

половини септембра 1418. године. Поред смене на престолу, напад Османлија 

био је у вези са сукобом Павловића и Косача.
21

 

Османлије су накнадно иступале одлучније у покушајима да остваре 

свој утицај на промене владара Босне. Османски експонент био је Радивој 

Остојић, који се са Османлијама појавио у Босни као противкраљ први пут 

1432–1435, а потом и 1443–1446. године. Вести Бертрандона де ла Брокијера о 

                                                 
19

 Врло ретко је долазило до умањења износа тибута. Такав пример имамо из нешто каснијег 

временског периода. Ферманом и бератом из средине 1707. године султан Ахмед III (1703–

1730) умањио је износ трибута Дубровачкој републици. Уместо 12.500 дуката годишње, 

Дубровчани су од тада исплаћивали исту суму, али не једном годишње већ сваке три године. - 

Г. Елезовић, Турско-српски споменици Дубровачког архива, Београд 1932, 61–62, 66, 67–68; М. 

Спремић, Турски трибутари, 36, 40; Ј. Mrgic, Transition from Late Medieval to Early Ottoman Set-

tlement A Case Study on Northern Bosnia, Sϋdost-Forschaungen (= SOF), 65–66, 2006/2007, 50–85, 

53. 
20

 С. Ћирковић, Историја Босне, 242; P. Živković, Tvrtko II Tvrtković, 70–71; D. Lovrenović, 

Мodeli ideološkog isključivanja, 20–21; isti, Na klizištu povijesti, 200. 
21

 У тим сукобима страдао је жупан Озрен Копијевић. - Љ. Стојановић, Повеље и писма, I–1, 

477, бр. док. 495; А. Смиљанић, Дубровачко писмо жупану Озрену, 35; И. Божић, Дубровник и 

Турска, 47; С. Ћирковић, Историја Босне, 246, 256; Историја Османског царства, 71–72; Д. 

Маликовић, Павловићи и Турци, Земља Павловића, 2003, 171–201 (= Д. Маликовић, Павловићи 

и Турци, 176, 177–178. 
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аудијенцији код султана Мурата II потврђују да је Радивој Остојић био осман-

ски експонент. Османлије су по Брокијеровом сведочењу довеле у аудијенцију 

крајем фебруара или почетком марта једног властелина из Босне, који је тврдио 

да њему припада краљевина. Тврдње Радивоја Остојића нису биле без основа 

јер је он био син бившег краља Стефана Остоје. Обећање Радивоја Остојића о 

признању османског суверенитета у замену за подршку при задобијању трона 

није представљало радикалан заокрет у спољној политици средњовековне 

Босне, јер је краљ Стефан Твртко II био султанов вазал.
22

 

Османским мешањем у унутрашње сукобе долазило би до промене у 

односу снага између сукобљених страна. Османлије су утицале на промене у 

хијерархијској структури властеле и потврду њених поседа. Пораст османског 

утицаја уочљив је у повељи војводе Сандаља Хранића и браће му Вукца и Вука 

од 24. јуна 1419. године о уступању свог дела Конавала Дубровчанима. У увод-

ном делу повеље браћа Хранић наводе од кога је све осигурана њихова башти-

на. У новонасталим околностима није била довољна потврда баштине само од 

државног сабора средњовековне босанске државе и владара Угарске. Додатну 

гаранцију требало је обезбедити од владара Османског царства. Поред русага 

босанског и угарских краљева, Хранићи су навели да су им баштински поседи 

потврђени од османских султана. Османлијама је то била прилика да ојачају 

свој интерес.
23

 

Османска подршка није била безусловна. Поред тога, њена главна 

карактеристика јесте њена краткотрајност. Османлије су се постављале зависно 

од ситуације. После убиства кнеза Павла Раденовића 1415. године Османлије 

су подржале његове наследнике Петра и Радослава Павловића и на тај начин 

осујетиле намере краља Стефана Остоје и војводе Сандаља Хранића са сауче-

сницима да поделе баштинске поседе овог властеоског рода.
24

 На позив угро-

                                                 
22

 Б. Брокијер, Путовање преко мора, 116–117, 172, напомена 177; H. Šabanović, Početak turske 

vladavine, 40; P. Živković, Tvrtko II Tvrtković, 163–164, H. Šabanović, Bosanski pašaluk, postanak i 

upravna podjela, Sarajevo 1982 (= H. Šabanović, Bosanski pašaluk), 27; Р. Радић, Босна у спису 

Бертрандона де ла Брокијера, 94; D. Lovrenović, Na klizištu povijesti, 254–255. 
23

 Константна дубровачка настојања да дођу у посед Конавала делимично су остварена 1419. 

године, када су им Хранићи продали свој део Конавала. Павловићи су свој део ове приморске 

жупе уступили Дубровчанима 1426. године. - Љ. Стојановић, Повеље и писма, I–1, 293–297, бр. 

док. 314; исти, нав. дело, 326, бр. док. 334 и 371–372, бр. док. 378; исти, нав. дело, 592, бр. док. 

601, 602, 606; Р. Поповић, Повеља војводе Сандаља и браће Вукца и Вука којом уступају 

Дубровчанима свој део Конавла, ГПБ, 4, 2011, 97–109; М. Динић, Државни сабор, 48; С. Ћирко-

вић, Историја Босне, 247–248; E. Kurtović, Sаndalj Hranić Kosača, 266. 
24

 Ђ. Тошић, Писмо дубровачког посланика Ивана Гундулића о убиству кнеза Павла Раденови-

ћа, Земља Павловића, 2003, 357–366; К. Јиречек, Историја Срба I, 347; М. Динић, За историју 

рударства I, 39, 40–41; С. Ћирковић, Две године, 38–39, 40–41; исти, Историја Босне, 243; 

исти, Русашка господа. Босански великаши на путу еманципације, ИЧ, XXI, 1974, 5–17, у: исти, 

Работници војници, духовници, друштва средњовековног Балкана, Београд 1997, 306–317 (= С. 

Ћирковић, Русашка господа), 316; P. Živković, Tvrtko II Tvrtković, 73; isti, Prvi ugarsko-turski 
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женог Сандаљевог наследника Стефана Вукчића Косаче (1435–1466) Османли-

је су интервенисале против војводе Радослава Павловића средином 1435. годи-

не. Османску војску предводио је Исак-бегов син Барак, који је у јулу те године 

упао у Босну са 1.500 коњаника. Долазак Османлија убрзао је стварање савеза 

између краља Стефана Твртка II и Стефана Вукчића Косаче.
25

 Османску подр-

шку Стефан Вукчић Косача је изгубио неколико година касније. Након осман-

ског упада 1438. године био је приморан да Радославу Павловићу врати све 

што је од њега освојио. Осећајући страх од Османлија, Косача је наредио ста-

новништву у Дријевима да се повуку из трга.
26

 Скоро две године касније, због 

неизмирених обавеза Радослава Павловића, султан је доделио Стефану Вукчи-

ћу Косачи Требиње и Врм, уз обавезу да измири дуг који Павловић није могао 

или није хтео да исплати Османлијама. Поред тога, Али-бег је са војском у 

Босни крајем 1440. године, а заробљене су Османлије продавале средином 

1442. године.
27

 Честе промене османског држања додатно су исцрпљивале 

финансијске могућности краља и феудалаца у средњовековној босанској држа-

ви. Једна од страна у сукобу би била ускраћена за османску подршку јер није 

имала довољно средстава да задобијену подршку задржи и због промене осман-

ских интереса. У честим променама османског држања био је сталан само 

њихов интерес, који су готово увек успевали да остваре. Поступке и циљ 

Османлија Дубровчани су настојали да предоче војводи Сандаљу Хранићу. 

Узалуд су били дубровачки апели завађеним босанским великашима, којима су 

указивали да међусобни сукоби и тражење османске помоћи доводе до обо-

стране пропасти сукобљених страна и само до успеха Османлија. Поједини 

великаши, као што је то био Стефан Вукчић Косача, схватили су то, што се 

види из његове преписке са Млетачком републиком. Међутим, тада је било 

готово немогуће зауставити Османлије.
28

 

Однос Босне и Османлија не може се посматрати изоловано у односу на 

општа политичка дешавања тог времена. Спољна политика средњовековне 

                                                                                                                                          
sukob na tlu Bosne (''Dobojska bitka'' 1415. godine), Značenja, 3–4, 1983, 149–157; 156–157; Đ. 

Tošić, Vojvoda Petar Pavlović. Prilog istoriji Bosne početkom XV vijeka, JIČ, 1–2, 2001, 35–46; П. 

Рокаи, Павловићи и Угарски краљеви, Земља Павловића, 2003, 161–169; Д. Маликовић, Павло-

вићи и Турци, 175–176; Ј. Мргић, Северна Босна, 109–110. 
25

 В. Ћоровић, Хисторија Босне, 448; С. Ћирковић, Стефан Вукчић Косача и његово доба, Бео-

град 1964 (= С. Ћирковић, Стефан Вукчић Косача), 13, 24; исти, Историја Босне, 267–268; С. 

Мишић, Хумска земља, 99. 
26

 H. Šabanović, Početak turske vladavine, 41; isti, Bosanski pašaluk, 28, 30; С. Мишић, Хумска 

земља, 90; Ђ. Тошић, Трг Дријева, 145. 
27

 М. Динић. Из Дубровачког архива III, 109, бр. 224; С. Ћирковић, Стефан Вукчић Косача, 42, 

52, 55; исти, Историја Босне, 274, 275–276. 
28

 И. Божић, Дубровник и Турска, 47–48; С. Ћирковић, Стефан Вукчић Косача, 241; Историја 

Босне, 291, 322–333; М. Спремић, Турци и Балканско полуострво у XIV и XV веку, ЈИЧ, 1–2, 

1966, 37–48, у: исти, Прекинути успон. Српске земље у средњем веку, Београд 2005, 261–274. 

269; ИСН, II, 393. 
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босанске државе с временом је све више зависила од утицаја Османлија. Тако 

ни сукоби између средњовековне босанске државе и државе српских деспота 

око Сребренице нису могли проћи без османског мешања. Напад Османлија на 

деспота Стефана Лазаревића покушао је да искористи краљ Стефан Твртко II 

1425. године како би покушао поново доћи у посед Сребренице, верујући да се 

река Дрина не може прећи у то доба године. После османског повлачења 

деспот Стефан је кренуо у противнапад и поразио војску краља и његових 

великаша. Ситуација се у Босни додатно закомпликовала, о чему сведочи поку-

шај војводе Сандаља да осигура својој породици азил у Дубровнику, када се 

крајем те године појавила османска војска.
29

 Сукоби између Босне и деспотови-

не око Сребренице и директно и/или индиректно уплитање Османлија наста-

вљено је у наредном периоду. Са првим падом државе српских деспота под 

власт Османлија дошло је до успостављања османске власти у Подрињу и 

источној Босни. Под власт султана Мурата II (1421–1444, 1446–1451) дошли су 

Сребреница, Теочак и Тишница.
30

 Победу хришћанске коалиције у ''Дугом 

походу'' искористио је краљ Стефан Томаш (1443–1461) и освојио Сребреницу 

у мају 1444. године. Претходно је ову тврђаву са рударском вароши за деспота 

Ђурђа Бранковића (1427–1456) заузео његов војвода Петар Ковачевић.
31

 Повре-

                                                 
29

 Питање Сребренице представљало је једну од кључних тачака у комплексним односима 

Босне и државе српских деспота у првој половини XV века. Херцег Хрвоје је, између осталих 

поседа, 1410. године Сребреницу уступио Жигмунду Луксембуршком, јер га је угарски краљ 

прогласио вицекраљем Босне. Сребреница је у лето 1410. године уступљена од стране Жигмун-

да Луксембуршког деспоту Стефану Лазаревићу. У првој половини XV века је долазило до 

честих промена врховних господара Сребренице. О односима Босне и Деспотовине на више 

нивоа посебно упућујемо на доле наведени рад Ј. Мргић о односима Последња два Котромани-

ћа и деспотовине. - К. Филозоф, Житије деспота Стефана Лазаревића, 122–123; Љ. Стојано-

вић, Повеље и писма, I–2, 7, бр. док. 627; М. Динић, Вести Еберхарда Виндекеа о Босни, ЈИЧ, 

3–4, 1935, 352–367; В. Ћоровић, Хисторија Босне, 410; К. Јиречек, Историја Срба I, 345; М. 

Динић, За историју рударства I, 58–59; С. Ћирковић, Историја Босне, 257; P. Živković, Tvrtko 

II Tvrtković, 61, 113; А. Веселиновић, Граница између Србије и Босне у XV веку, у: Босна и Хер-

цеговина од средњег века до новијег времена, Београд 1995, 87–100 (= А. Веселиновић, Граница 

између Србије и Босне), 92; Историја Мађара, 133; Историја Османског царства, 69; Ј. Мргић-

Радојчић, Доњи Краји, 89–91; D. Lovrenović, Modeli ideološkog isključivanja, 27, 29; isti, Na kliziš-

tu povijesti, 145, 149–150, 167–170; J. Mrgić, Transition from Late Medieval, 53; иста, Северна 

Босна, 104–105, 113–114; иста, Последња два Котроманића и Деспотовина, у: Пад српске 

деспотовине 1459. године, Београд 2011, 195–201 (= Ј. Мргић, Последња два Котроманића), 

196–197. 
30

 Г. Елезовић, Турски извори за историју Југословена. Два турска хроничара из 15. века, 1. 

Ашик паша заде, 2. Дурсун бег, Братство, 26, 1932, 50–125. (= Г. Елезовић, Два турска хронича-

ра 1. Ашик паша заде 2. Дурсун бег), Ашик паша заде, 68; М. Динић, За историју рударства I, 

74–75; С. Ћирковић, Историја Босне, 271; H. Šabanović, Bosanski pašaluk, 31; ИСН, II, 241–249: 

A. Веселиновић, Држава српских деспота, 140–141; J. Mrgić, Transition from Late Medieval, 54; 

иста, Северна Босна, 123; иста, Последња два Котроманића, 197. 
31

 У наредном периоду као врховни господари Сребренице смењивали су се краљ Стефан 

Томаш и деспот Ђурађ Бранковић, да би краљ зауео Сребренцу 1458. године. Османлије су, 
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мену османску одсутност у средњовековној босанској држави краљ и феудалци 

су покушали да искористе. Поред наведених примера из 1425. године и ''Дугог 

похода'', најдаље се отишло после смрти деспота Лазара Бранковића (1456–

1458). Краљ Стефан Томаш је, поред Сребренице, заузео још 11 деспотових 

градова, које је са леве обале реке Дрине држао деспот Лазар и поделио их са 

својим великашима.
32

 Недуго после тога Стефан Томаш је уз одобрење Угарске 

оженио свог сина кћерком преминулог деспота. На тај начин отпочела је крат-

котрајна владавина деспота Стефана Томашевића у Смедереву, које је он пре-

дао Османлијама 1459. године.
33

 

Османска улога евидентна је и приликом сукоба војводе Радослава 

Павловића са Дубровачком републиком око Конавала, као и рата херцега Сте-

фана Вукчића Косаче са Дубровчанима. За време сукоба, који је у историогра-

фији познат под називом ''Конаваоски рат'', обе зараћене стране су покушавале 

да обезбеде подршку Османлија. На напад војводе Радослава Павловића 

Дубровчани су, поред ангажовања најамника, изводили и дипломатске припре-

ме у оквиру којих су настојали да овом сукобу дају шири контекст. Истицали 

су да је војвода Радослав Портин, а они вазали Жигмунда Луксембуршког. 

Нагласили су да би се мир између њихових сизерена требао односити и на њих 

као вазале.
34

 У периоду рата херцега Стефана Вукчића Косаче против Дубро-

                                                                                                                                          
између осталог, крајем 1459. и почетком 1460. године заузеле Сребреницу. К. Јиречек, Истори-

ја Срба I, 369; М. Динић, За историју рударства I, 44, 76, 84–85, 86; С. Ћирковић, Историја 

Босне, 279; 316 Ј. Мргић, Северна Босна, 123, 124–125, 131. 
32

 Краљ је за себе поред Сребренице задржао Зво(р)ник и још један град данас непознатог име-

на. Осталих девет градова поделио је својим великашима. Пет градова доделио је војводи Тврт-

ку Станчићу, а четири је уступио војводи Твртку Ковачевићу. За задржавање дотадашњих 

деспотових градова у свом и поседу својих великаша краљ је вероватно морао преузети обавезу 

да султану исплати трибут у одговарајућем износу. - М. Динић, За историју рударства I, 44, 

84–85; С. Ћирковић, Историја Босне, 316; исти, ''Верна служба'' и ''вјера господска''. Везе лич-

не зависности у босанској држави, З ФФ У БГ, VI–2, 1962, 95–112, у: исти, Работници, војни-

ци, духовници, друштва средњовековног Балкана, Београд 1997, 318–335. D. Lovrenović, Na kli-

zištu povijesti, 300; Ј. Мргић, Северна Босна, 131. 
33

 В. Ћоровић, Хисторија Босне, 527, 529; Б. Ферјанчић, Деспоти у Византији и јужнословен-

ским земљама, Београд 1960, 197; А. Веселиновић, Држава српских деспота, 89, 92, 149; Ђ. 

Тошић, Последња босанска краљица Мара (Јелена), З БиХ, 3, 2002, 29–60, 31, 34–35; D. Lovre-

nović, Na klizištu povijesti, 329–330; Ј. Мргић, Последња два Котроманића, 199; Н. Исаиловић, 

Брачни планови Котроманића и државна политика Босне половином XV века, у: Пад српске 

деспотовине, 203–214, 208, 210, 211–212. 
34

 О питању Конавала погледати напомене 4 и 23 овог рада. Најсликовитији пример о томе како 

су у то време у средњовековној Босни и суседству схватали Османлије јесте предлог о откупу и 

подели територија војводе Радослава Павловића од Порте. Према тадашњем предлогу, за посе-

де Павловића султану је требало исплатити 70.000 дуката. Дубровачки предлог је подразумевао 

да се купљени део подели сразмерно учешћу у његовој отплати (краљ Стефан Томаш 40.000 

дуката, војвода Сандаљ 20.000, а они 10.000 дуката). Османски утицај у Конаваоском рату био 

је много већи од замисли сукобљених страна и њихове перцепције османске моћи. Посреднич-

ка улога султана Мурата II видљива је кроз деловање његовог изасланика на терену Али-бега 
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вачке републике улога Османлија није била занемарљива.
35

 Херцег је од султа-

на Мехмеда II добио дозволу за напад на Дубровник и поред дубровачких 

покушаја да се изборе код Османлија за спречавање херцегових намера.
36

 

Доминантан утицај Османлија у овом сукобу потврђен је дубровачким предло-

гом о откупу херцегових поседа.
37

 Поред промене османског држања, највећим 

делом за време овог сукоба они су били уз херцега Стефана. Кроз маску 

посредничке улоге Османлије су све више и више учвршћивале свој утицај и 

власт.
38

  

                                                                                                                                          
Хазнадара, који је разоткрио намеру Радослава Павловића да преко свог посланика Остоје 

Паштровића фалсификованим исправама и дипломатским потезима обезбеди Портину подр-

шку. Сукоб је завршен 1432/1433. године, а обе стране су задржале оно што су поседовале пре 

рата. - Љ. Стојановић, Повеље и писма, I–1, 231, бр. док. 231; исти, нав. дело, 512–513, бр. док. 

592; исти, нав. дело, 617–627; бр. док. 607 и 608; исти, нав. дело, 631–332 бр. док. 610; В. Ћоро-

вић, Хисторија Босне, 440; К. Јиречек, Историја Срба I, 358–359; И. Божић, Дубровник и Тур-

ска, 55; М. Динић, Државни сабор, 40, 42; С. Ћирковић, Историја Босне, 264–265; P. Živković, 

Tvrtko II Tvrtković, 154, 157, 158, 160–161; ИСН, II, 233, Д. Маликовић, Павловићи и Турци, 186, 

188; П. Рокаи, Павловићи и угаски краљеви, 167; D. Lovrenović, Na klizištu povijesti, 248–249, 

252; Ј. Мргић, Северна Босна, 118–119; E. Kurtović, Sandalj Hranić Kosača, 309–310, 324. 
35

 Повод за рат били су неспоразуми херцега и Дубровника око херцегових активности у 

Новом. Краљ Стефан Твртко I имао је од оснивања Новог проблеме са Дубровчанима, због чега 

је био приморан да забрани продају соли на том тргу 2. децембра 1382. године. Кршења древ-

них прописа, по којима је продаја соли на том простору била допуштена на четири трга (Дрије-

ва, Дубровник, Котор и Свети Срђ), дешавала су се и после Тврткове забране, а пре него што је 

херцег Стефан отворио кумрек солски у Суторини. Дубровчани су 15. новембра 1397. године 

упутили писмо војводи Сандаљу и његовој жени Јелени јер су наводно Сандаљеви људи дове-

зли со под Нови и ту је продавали. Истим поводом Дубровчани су се жалили и почетком 1403. 

године. - Љ. Стојановић, Повеље и писма, I–1, 253–254, бр. док. 269 и 270; П. Драгичевић, Двије 

дубровачке жалбе поводом продаје соли у Суторини, ГПБ, 2, 2009, 95–109; И. Божић, Дубров-

ник и Турска, 107, 114; С. Ћирковић, Стефан Вукчић Косача, 121–122; E. Kurtović, Sandalj Hra-

nić Kosača, 114. 
36

 Херцег Стефан је обећао султану 5.000 дуката и да ће приморати Дубровчане да плаћају три-

бут Порти. Дубровчани су своје намере покушавали остварити преко краља Стефана Томаша и 

деспота Ђурђа Бранковића, које су покушали да придобију како би се они заузели за њих код 

Османлија. - В. Ћоровић, Хисторија Босне, 489–490; С. Ћирковић, Вести Брољо да Лавело као 

извор за историју Босне и Дубровника, ИЧ, књига XII–XIII, 1962–1963, 167–188, 172–173; исти, 

Стефан Вукчић Косача, 135; исти, Историја Босне, 293–295; 296–297; Ф. Бабингер, Мехемед 

Освајач и његово доба, Нови Сад 1968, 59; Х. Иналџик, Османско царство, 33; С. Мишић, Хум-

ска земља, 94–95; Историја Мађара, 156; Историја Османског царства, 90. 
37

 Према њиховом предлогу, за поседе херцега Стефана би они, краљ Стефан Томаш и деспот 

Ђурађ, Османлијама требали исплатити 200.000 дуката (султану 150.000 а везирима 50.000 

дуката). Дубровчани су имали и других предлога са истим намерама, а сличне предлоге о поде-

ли територија супарничке стране имао је и херцег Стефан у покушају да склопи споразум са 

Млетачком републиком. - Љ. Стојановић, Повеље и писма, I–2, 118–121, бр. док. 697; исти, нав. 

дело, 133–135, бр. док. 713; С. Ћирковић, Историја Босне, 301; исти, Русашка господа, 316. 
38

 Отежавајућа околност за херцега Стефана био је раздор у његовој породици, а посебно побу-

не његовог сина Владислава. Олакшавајућа околност за херцега биле су поделе у табору њего-

вих противника. Сукобљене стране су склопиле мир 1454. године, а да притом нека од најва-
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И поред трибутарних обавеза према султану, у појединим периодима 

краљ и властела у средњовековној босанској држави признавали су врховну 

власт Угарске. Појава двоструког, а у појединим периодима вишеструког 

вазалства, општа је карактеристика периода који је обухваћен темом овог рада. 

До приближавања Угарској и признавања врховне власти круне светог Стефана 

најчешће је долазило у периодима када је Османско царство било захваћено 

грађанским ратовима, побунама анадолских емирата или када је средњовековна 

Босна била ван примарне зоне интереса Османлија.
39

 Притисак Османлија с 

временом је бивао све већи, па га је средњовековна босанска држава све теже 

подносила. Забиљежени су појединачни покушаји да се набави оружје неоп-

ходно за супростављање Османлијама. Ту се није радило о спровођењу систе-

матских планова, него о повременим појединачним потезима који нису могли 

дати адекватне резултате.
40

 

Да би покушали да се супротставе све већем османском притиску, вла-

дари Босне су се за помоћ обраћали папама, угарским краљевима и другим 

европским владарима. Понашање Угарске у систему вишеструких релација 

између Босне, Угарске и Османлија били су условљени и фазама у процесу 

односа Угарске и Османског царства. Поједини угарски владари су у првој 

половини XV века, а и касније, организовали неколико похода против Осман-

лија. Поводи и узроци ових угарских похода били су вишеструки, од одбране 

властитих сениорских права и заштите оданих те уклањања неверних вазала, до 

покушаја да се одбрана јужних граница, угрожених од Османлија, помери што 

даље од државне територије Угарске. Жигмунд Луксембуршки је крајем XIV и 

у првим десенијама XV века организовао неколико похода. Један од његових 

                                                                                                                                          
жнијих питања због којих је сукоб избио нису ни поменута. - Љ. Стојановић, Повеље и писма I–

2, 72–75; бр. док. 669; В. Ћоровић, Хисторија Босне, 506–507; С. Ћирковић, Стефан Вукчић 

Косача, 208; исти, Историја Босне, 304–306; С. Мишић, Хумска земља, 98–99. 
39

 Приближавање Босне и Угарске иза 1425. године догодило се у склопу поново оживљене 

идеје о покретању крсташког рата против Османлија, до које је дошло после посете византиј-

ског цара Јована VIII Палеолога (1425–1448) Жигмунду Луксембуршком од 22. јуна до 24. јула 

1424. године. Стефан Твртко II и босански феудалци, иако су били османски вазали, признава-

ли су врховну власт угарских краљева Алберта V Хабзбуршког (1437–1439) и Владислава I 

Јагелонца (1440–1444). Примарни циљ Османлија тада је био усмерен на освајање државе срп-

ских деспота. - М. Динић, За историју рударства I, 74–75; С. Ћирковић, Историја Босне, 271; 

P. Živković, Tvrtko II Tvrtković, 111; А. Веселиновић, Држава српских деспота, 140–141; Исто-

рија Османског царства, 87–88; Ј. Мргић, Северна Босна, 113, 123; иста, Последња два Котро-

манића, 197. 
40

 Поједини представници рода Павловића у више наврата су предузимали активности чији је 

један од могућих циљева могла бити припрема за одбрану од Османлија. Војвода Петар Павло-

вић је 1419. у Дубровнику купио барут за топове, док су 1444. године Дубровчани послали мај-

сторе за топове. Поклисарима овог властеоског рода дозвољено је да 1458. године из Дубров-

ника извезу товар сумпора неопходног за производњу барута. - М. Благојевић, Државност 

земље Павловића, Земља Павловића, 2003, 113–144, 119; Dž. Dautović, Metus Turchorum, 97–98, 

99. 
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циљева био је да се домогне круне оних које је у време похода називао јерети-

цима и неверницима. Наравно, радило се о речнику ратних термина који је 

замењиван односом заштитничке улоге сениора и верношћу и оданошћу вазала 

у мирнодопским условима.
41

 Други видови угарских акција односили су се на 

формирање територијално-управне јединице, Бановине Усоре, како би се 

одбрана угарских граница померила јужно од река Саве и Дунава. Ова твореви-

на се први пут спомиње у угарским изворима 1412. године. Први војвода Усор-

ске бановине био је бивши бан Мачванске бановине Иван Моровићки, а после 

њега постављен је Иван Горјански, брат Платина Николе Горјанског.
42

 Смрт 

Жигмунда Луксембуршког 1437. године означила је крах његове балканске 

политике, која се заснивала на појасу ''тампон држава'' који се све више сужа-

вао.
43

 

Владарски покушаји да добију помоћ са Запада нису дали очекиване 

резултате. Османски захтеви су из године у годину повећавани. Вододелницу у 

односима Босне и Османлија од првог османског упада 1386. године до похода 

из 1463. године представља 1448. година. Поред османске провале у Босну из 

марта 1448. године и победе над малобројном војском Јаноша Хуњадија на 

Косову у октобру те године, Османлије су додатно учврстиле свој положај, моћ 

и утицај у средњовековној босанској држави. Османлије су те године освојиле 

Ходијед , који је као њихво упориште постао средиште новоформиране терито-

ријално-управне јединице Османског царства. Босанско крајиште, ''вилајет 

                                                 
41
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Ћирковић, Историја Босне, 207; исти, Сугуби венац. Прилог историји краљевства у Босни, З 
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Усоре, ЈИЧ, 1–2, 2000, 43–65, 37; Историја Мађара, 132; D. Lovrenović, Modeli ideološkog isklju-

čivanja, 22, 23–24, 48, 51; isti, Na klizištu povijesti, 140–141; Ј. Мргић, Северна Босна, 96, 97–98, 

101–102. 
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loškog isključivanja, 27–29; isti, Na klizištu povijesti, 145, 149–150, 167–170; J. Mrgić, Transition 

from Late Medieval, 53; иста, Северна Босна, 104–105. 
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ске, који је сабор прихватио у марту 1435. године. Према том предлогу угарска војска се делила 

на два дела. Део војске био је намењен за одбрану северних граница од хусита, а други део за 
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Ходијед'', постао је прва трајнија територија Османлија на просторима средњо-

вековне Босне.
44

 На челу овог серхата налазио се војвода скопског намесника. 

Више појединости о босанском серхату доноси попис Вилајета Ходијед и 

пограничног подручја Старе Рашке из 1455. године. Први познати војвода овог 

крајишта био је Скендер-бег, чији помен датира од 24. новембра 1455. године. 

На основу катастарског пописа области познати су детаљи о територијалном 

обиму и другим карактеристикама овог срхата.
45

 

На крају је дошло до пада средњовековне босанске државе под власт 

Османског царства. Као година пада средњовековне Босне под османску власт 

сматра се 1463. година, односно да се то десило после похода султана Мехмеда 

II Освајача (1444–1446, 1451–1481) те године, заузимања значајног дела Босне 

и погубљења краља Стефана Томашевића (1461–1463).
46

 Талас исељавања је 

тада достигао максимум. Бивше краљице Катарина и Мара (Јелена), гост Радин 

Бутковић, дипломата Прибислав Вукотић, учени људи као Јурај Драшковић 

(1445–1520), те други моћнији људи и масе обичног становништва били су 

међу онима који су уточиште пронашли ван простора средњовековне босанске 

државе.
47

 Овај султанов поход није представљао дефинитивно покоравање про-

стора средњовековне босанске државе од стране Османлија, али је означио 

почетак последње фазе тог процеса. У наредних неколико година и деценија 

Османлије су освојиле преостале делове херцегове области, а потом у сукобима 

са Угарском и делове угарских територијално-управних јединица на простору 

средњовековне босанске државе, управног дистрикта Сребреника и Јајачке 

бановине.
48

 Са постојањем делова Босне ван османске власти после 1463. годи-

                                                 
44

 H. Šabanović, Početak turske vladavine, 48–49; isti, Bosansko krajište, 181; isti, Bosanski pašaluk, 

35; J. Mrgić, Transition from Late Medieval, 54; иста, Северна Босна, 104–105. 
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luk, 194; J. Mrgić, Transition from Late Medieval, 54; иста, Северна Босна, 125. 
46
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хроника, Стара српска књижевност у 24 књиге, Београд 1986, 139–140; В. Ћоровић, Хисторија 
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З БиХ, 2, 1997, 73–117, 93, 104; исти, Краљица (Мара) Јелена, 45, 49; Dž. Dautović, Metus Tur-
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не, а после краљевог погубљења, нису престајале ни комбинације коме би тре-

бала да припадне краљевска круна Босне. Група босанске властеле је за оства-

ривање тих намера тражила млетачку помоћ, која је изостала. У неколико 

наврата Османлије и Угарска, свако из својих интереса, постављали су поједи-

не личности за краљеве Босне. Османлије су то чиниле два пута, прво поста-

вљањем Матије Шабанчића, а потом Матије Војсалића. Угарски краљ Матија 

Корвин, да би неутралисао утицај свог највећег опонента Николе Илочког, 

поставио га је за краља Босне. Овакве комбинације биле су у оптицају крајем 

XV века у преговорима између поменутог угарског краља и Хабзбурговаца.
49

 

Падом средњовековне босанске државе под власт Османлија отворено је 

ново поглавље у историји односа Османског царства према просторима Босне и 

Херцеговине. До тога је довео читав низ односа између Босне и Османлија: 

османски војни походи су довели до њиховог утицаја на готово све сфере 

живота средњовековне Босне – на унутрашњу и спољну политику средњове-

ковне босанске државе, привредне активности, свакодневни живот. Османлије 

су свој циљ остваривале плански и постепено. У почетном периоду, након 

освајања, они су задржавали локалне институције како би лакше били прихва-

ћени, а потом су успостављали своју власт. Своје практичне циљеве остварили 

су системом истималета, прилагођавања, налазећи за то упориште у нормама 

ханефитске правне школе ислама, примењујући систем иџме, усаглашеног 

мишљења.
50

 Хронолошки гледано, то се одвијало у неколико интервала, од 

првог нама данас познатог османског упада 1386. године до прве прекретнице у 

односима Босне и Османлија после битке 1415. године и успостављања трибу-

тарног односа. Настављено је тако до 1448. године и још једне прекретнице – 

освајањем Ходиједа и формирањем територијално-управне јединице Осман-

ског царства, те ушло у нову фазу освајањем 1463. године. Следећи период је 

започео 1463. године а завршио се 1527/1528. године освајањем преосталих 

градова Јајачке бановине, када је започело ново раздобље, и тако до 1580. годи-

не и формирања Босанског беглербеглука а онда даље. Долазак Османлија и 

успостављање њихове власти нису значили само формалну промену врховног 

господара. Најуочљивија од свих промена јесте процес исламизације.
51

 Овај 

процес, који у почетку није био присилног карактера, није значио само проме-

ну вероисповедања. Главни мотиви за исламизацију су били економске и безбе-

дносне природе. Преласком на нову веру људи би сачували полажај, имање и 
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статус и имали би лакше обавезе према држави. Успостављањем османске вла-

сти и преласком на ислам није дошло само до формалне промене врховног 

господара и вере, него до много далекосежнијих последица.
52

 Са овим проме-

нама мењао се начина живота, исхране и одевања људи. Османски продори и 

освајања, како на другим просторима тако и у средњовековној босанској држа-

ви, довели су до вишеструких миграција и промене етничке структуре станов-

ништва. Део становништва је пред османским притиском пронашао уточиште 

на тада сигурнијим просторима у суседству или се повлачио заједно са угар-

ском војском. Са походима и успостављањем османске власти део становни-

штва је одведен у заробљеништво, а део је досељен како би био постављен за 

чиновнике нове власти. Османско освајање средњовековне босанске државе 

означило је прекретницу у историји простора Босне и Херцеговине. 
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Ostoja Railic 

 

About the Relationships between Bosnia and Ottomans  

from 1386 to 1463 

 

Summary 

 

The medieval Bosnian state came into contact with the Ottoman Empire in 

the second half of XIV century. Their mutual connection, based on unequal power 

relation of world - out of the numerous Balkan countries that the Ottomans intended 

to conquer, commenced with the attack of the Ottomans in 1386. Until 1463, which 

is considered to be a year of occupying the territory of the medieval Bosnia, their 

relationship passed through several phases and levels, with interference and influence 

of other factors – Hungarian, Serbian state of Despots, Dubrovnik Republic. Vodo-

delnica (in the period from 1386 to 1463) represented the establishment of the Otto-

man territorial unit on the territory of the medieval Bosnian borderland in 1448. The 

arrival of the Ottomans, and strengthening their conquest of the medieval Bosnia left 

its mark on every aspect of life – migration of the population, food, way of dressing 

and other aspects of life. The Ottoman conquest represented a turning point in the 

history of the territory (spaces) of Bosnia and Herzegovina.  
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СРПСКО РУКОПИСНО НАСЉЕЂЕ 

О МАНАСТИРУ ГНИОНИЦИ 
 
 

Апстракт: Историјат манастира Гнионице до данас је готово у потпу-

ности непознат. Народно предање сачувало је само помен о имену манастира и 

претпоставку о мјесту његовог постојања. У раду су сабрана и анализирана 

постојећа народна предања о овом манастиру, а на основу нових, до сада непо-

знатих историјских података, историјат манастира стављен је у реалне историј-

ске оквире. Представљени су и анализирани подаци из рукописног Поменика – 

Проскомидије манастира Ораховице (XVI в.) и рукописне књиге Паренесис 

Јефрема Сирина из 1629. године. 

 

Кључне ријечи: Манастир Гнионица, Поменик – Проскомидија манасти-

ра Ораховице, Паренесис Јефрема Сирина. 

 

 

Увод 
 

Честа страдања Српске Цркве и народа, као и систематска затирања 

историјских података, довела су до тога да је веома тешко реконструисати 

историјат и континуитет живота у манастирима који су, преживјевши ратна 

страдања, опстали до данас или су у скорије вријеме обновљени. Подаци из 

турских пописа, до којих је дошла Олга Зиројевић, свједоче о некадашњем 

постојању многих манастира који су данас у потпуности непознати усљед 

непознавања чињеница о њима или пак усљед неочувања сјећања на њих. 

''Пажљивим ишчитавањем турских дефтера (а користили смо све оне нама 

доступне, који покривају подручје јурисдикције обновљене Пећке патријарши-

је унутар њених доста прецизно утврђених граница), пронашли смо велики број 

сасвим непознатих манастира. Тачније, у периоду до бечког рата (1683) њихов 

број је знатно премашао број познатих манастира.''
1
 

На још теже околности наилазимо приликом покушаја проналаска исто-

ријских података о манастирима, који живе у народном предању, а чији су 

остаци заборављени и/или нестали. Иако се народна предања често квалифику-

                                                 
1
 Олга Зиројевић, Манастири у светлу турских пописа, Саопштења 20–21 (1988/89), Београд 

1989, 231. 
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ју с научне стране као непоуздан историјски извор, управо захваљујући живом 

народном предању, односно анализи и поређењу народних предања и оскудних 

историјских података, пронађени су и идентификовани темељи храма и конака 

манастира Ступље у Горњим Вијачанима и манастира Осовице код Кобаша. 

Ове чињенице свједоче да народно предање у својој основи неријетко садржи 

податке који су културно-историјски релевантни, па је стога потребно на њих 

обратити пажњу. 

Један од манастира о којем и данас постоје народна предања, а поуздани 

и конкретни историјски подаци о његовом постојању још увијек нису познати, 

јесте манастир Гнионица. У старим шематизмима с краја XIX и почетком XX 

вијека о овоме манастиру објављено је неколико података, запретаних народ-

ним предањем, који доносе информације о локацији на којој је манастир посто-

јао, али не и информације о времену оснивања манастира и његовом страдању. 

Међутим, на основу радова писаних од стране аутора који су поријеклом из 

краја о ком пишу и који су добри познаваоци историје и топономастике свога 

краја а нису имали увида у текстове писане у шематизмима, видимо да су оста-

ци манастира и подаци о њима као и дио народног предања ишчезли. 

 

Народно предање и историјски подаци о манастиру Гнионици 

 

Кратко вријеме владавине српског краља Драгутина простором Усоре и 

Соли, крајем XIII и почетком XIV вијека, дало је повода да се у народном пре-

дању ктиторство православних манастира од Дрине на истоку до Врбаса на 

западу везује управо за Немањиће, односно за краља Драгутина и његове сино-

ве Владислава и Урошица.
2
 Међутим, званични историјски подаци о већини 

манастира на овим просторима потичу с краја XV и почетка XVI вијека. 

Податке о манастиру Гнионици, који се налазио у истоименом селу, у 

данашњој општини Вукосавље код Модриче (у непосредној близини старог 

града Добора), налазимо на неколико мјеста, и то у: Шематизму Митрополије 

дабробосанске за 1882. годину, Првом шематизму Митрополије бањалучко-

бихаћке и у монографији Марка Љ. Ружичића Гнионица кроз вијекове. Нове, до 

сада непознате историјске податке о манастиру Гнионици пронашли смо у 

Поменику – Проскомидији манастира Ораховице из XVI вијека и рукописном 

Паренесису Јефрема Сирина са податком из 1629. године. Управо подаци из 

наведених дјела употпуњују знања о историјату манастира Гнионице. 

У Шематизму Митрополије дабробосанске за 1882. годину, у дијелу 

који се односи на православне манастире Сарајевске архидијецезе, под редним 

бројем 11 наведено је: ''Гњионица, била је не далеко од босанскога Брода у селу 

                                                 
2
 Уп. Јелена Мргић-Радојчић, Доњи краји, Крајина средњовековне Босне, Београд 2002, 144–

145. 
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истога имена; године 1854. неки Мухарем-бег пренио је камење од развалина 

тог манастира и употребио га на зидање моста преко 'Жупан ријеке'.''
3
 

Нешто опширније податке налазимо записане неколико година касније у 

Првом шематизму Митрополије бањалучко-бихаћке, гдје је у опису манастира 

под редним бројем 7 записано: ''Развалине манастира Гњионице леже не далеко 

од босанског Брода, у селу истог имена, међу брдима, испод којих тече ријека 

названа 'Калуђеровача', на којој и даље мељу три млина названа 'доњи, горњи и 

средњи калуђер'. Уз горе поменуту ријеку по сата далеко, од манастирских раз-

валина лежи једно мјесто (рушевина), које се зове 'манастирска пивница'. У 

манастир брдом води пут прозван 'деспотов' због тога, што је истијем путем 

добојски Деспот Вук, чешће силазио к’ манастиру. Године 1854. неки Турчин 

Мухарем-бег пренио је камење од развалина манастира Гњионице и употребио 

га је при зидању моста преко 'Жупан ријеке’.''
4
 

За потпуно разумијевање цитираних текстова битно је напоменути да су 

подаци у оба шематизма унесени онако како су их приређивачима доставили 

локални свештеници или угледни људи, односно да су ти подаци били дио 

њихових тадашњих сазнања и народног предања о Гнионици. 

У другом наведеном тексту важно је примијетити да народно предање 

помиње добојског деспота Вука, који је често, путем прозваним ''деспотов'', 

долазио до манастира. Овај дио предања очигледно сеже до времена када је 

манастир постојао, што нам оставља могућност да изнесемо претпоставке о 

времену у којем је живио наведени деспот Вук. Помен његовог имена могао би 

се довести у везу са личношћу кнеза Стефана Вука III Котроманића, сина Вла-

дислава Котроманића и Јелене Шубић. Дошао је кратко на власт након побуне 

коју је подигао против свога брата бана Твртка Котроманића 1366. године. 

Међутим, већ сљедеће године Твртко је враћен на власт. Титула Твртка Котро-

манића из 1366. године гласила је: господин бан Твртко, син господина кнеза 

Владислава, а синовац великога и славнога господина бана Стјепана, милошћу 

Божјом господин многим земљама, Босне и Соли и Усоре и Доњим крајима и 

Подрињу и хумски господин.
5 

Судећи по географском положају данашњег села 

Гнионица, несумњиво је јасно да је оно припадало поменутим предјелима који 

су били под управом Котроманића. У овом случају помен ''Деспота Вука'' у 

народном предању могао би бити доведен у везу са временом владавине поро-

дице Котроманић, која је била у родбинским везама са Немањићима. Овоме у 

                                                 
3
 Цитирани текстови наведени су у потпуности према оригиналу, укључујући и правописне 

одлике и називе који се у њима појављују. Шематизам Православне Митрополије и архидије-

цезе дабро-босанске за годину 1882, Сарајево, Земаљска тискарна 1882, 11. 
4
 Први шематизам православне српске митрополије Бањалучко-Бихаћке за годину 1901, уредио 

Алекса Јокановић, конз. савјетник, у Бањалуци, издање и штампа књижаре С. Угреновић 1903, 

94–95. 
5
 Јелена Мргић, Северна Босна 13–16. век, Историјски институт, посебна издања, књига 55, 

Београд 2008, 76–77. 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. IX, број 9, 2017 

50 

 

прилог иде и опис владавине Твртка Котроманића и његове благонаклоности 

према православним хришћанима. Наиме, Твртко је, по свједочењу западних 

историчара, био захваћен заблудама и шизмом грчком, одродивши се далеко и 

много од врлине и вјере предака, јеретицима је пружио уточиште и заштиту, а 

католике је злостављао на који год је начин могао.
 6

 

Пошто се у непосредној близини локалитета за који се вјерује да је на 

њему постојао манастир, на око пет километра ваздушне линије, налазе остаци 

старог града Добора, потребно је сагледати постојање манастира у контексту 

историје овога града, који је заузимао стратешки важан положај у долини рије-

ке Босне. Уз одобрење краља Твртка, град Добор, на темељима старије утврде, 

оснива бан Иван Хорвати 1387. године.
7
 Три године након Тврткове смрти, 

године 1394, Добор је први пут разорен од стране угарског краља Жигмунда.
8
 

Ако су тачна народна предања о постанку манастира у вријеме када је просто-

рима Усоре и Соли владао краљ Драгутин, и да је манастир постојао за вријеме 

владавине шизмом грчком захваћеног краља Твртка Котроманића, онда може-

мо закључити да је манастир највјероватније страдао у вријеме када је угарски 

краљ Жигмунд разорио Добор 1394. године. У Жигмундовој пратњи био је и 

острогорски надбискуп Јован Канижаји,
9
 који је вјероватно био задужен да 

искоријени заблудјеле шизматике и јерес грчку и утврди вјеру римокатоличку. 

Помен ''добојског Деспота Вука'' народно предање повезује и са деспо-

том Вуком, ванбрачним сином слијепог Гргура Бранковића, који је деспотску 

титулу добио од Матије Корвина, највјероватније 1471. године.
10

 Занимљиво је 

да се деспот Вук Гргуревић у својим писмима султану Бајазиту II из 1482. пот-

писује и као ''капетан босанских градова''.
11 

Међутим, данас не постоје историј-

ски подаци о владавини Вука Гргуревића на овом простору. 

Поред наведених народних предања, у Шематизму се не говори ништа 

о томе када је манастир страдао и ко га је разрушио. Уз констатације да је 

камен којим је манастир био саграђен 1854. године однио Турчин Мухарем-бег, 

а на основу навода да ''развалине манастира Гњионица леже не далеко од 

босанског Брода'', може се закључити да су остаци манастира, и поред тога што 

је један дио уклоњен од стране Мухарем-бега, у вријеме када је Шематизам 

штампан и даље били видљиви. На исти закључак наводи нас и податак да су у 

то вријеме били видљиви још неки од манастирских објеката који су се налази-

                                                 
6
 Уп: D. Farlati, J. Coleti, Illyricum sacrum, tomus IV, Venetis 1751–1819, p. 61  

 https://books.google.ba/books?id=s5m6iCgNWRIC&printsec=frontcover&hl=en#v=one-

page&q&f=true (7.12.2016) ] 
7
 Јелена Мргић, Северна Босна 13–16. век, 85. 

8
 Исто, 89–90. 

9
 Исто, 90. 

10
 Андрија Веселиновић, Држава српских деспота, Завод за уџбенике и наставна средства, Бео-

град 2006, 93. 
11

 Јелена Мргић, Северна Босна 13–16. век, 150. 
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ли уз ријеку Калуђеровачу: ''[...] по сата далеко, од манастирских развалина 

лежи једно мјесто (рушевина), које се зове, 'манастирска пивница'.''
12

 

Да су неки од ових података данас заборављени, као и да остаци мана-

стира и пивнице више нису видљиви, свједочи нам монографија Гнионица кроз 

вијекове аутора Марка Љ. Ружичића, који је поријеклом управо из Гнионице и 

добро познаје народно предање и чињенице у вези са манастиром у своме селу. 

У наведеној монографији не наилазимо на помен предања о добојском деспоту 

Вуку, о развалинама манастирске пивнице, чије су се рушевине налазиле уз 

ријеку Калуђеровачу, о одношењу камена од стране Мухарем-бега. Изоставља-

ње ових података наводи нас на закључак да су временом нестали материјални 

докази, те да су и предања о њима заборављена. 

Међутим, у Ружичићевој монографији наилазимо на другачије народно 

предање, које је садржајније и као такво доноси прецизније податке о помену-

тој рјечици Калуђеровачи и локацији на којој се налазио храм манастира Гнио-

нице: ''Ријека Калуђеровача је добила име по истоименом православном мана-

стиру Калуђер (siс!), који су, по црквеном предању, градили Немањићи. [...] 

Манастир се налазио на малом узвишењу званом Црквиште, са десне стране 

ријеке Калуђероваче. На истој парцели је до 1992. године била породична кућа 

Милана (Саве) Старчевића, коју је непријатељска војска 1992. године запалила 

током напада на Гнионицу. Од куће је остао само камени темељ јер он није 

могао изгорјети. Турци су га (манастир, прим. Д. Г.), за вријеме вишевјековне 

владавине на овим просторима, потпуно разрушили.''
13

 На другом мјесту аутор 

још прецизније описује сам локалитет на којем се налазио манастир: ''Многима 

је већ познато да је у Гнионици, на брежуљку препуном љутог камена, а поред 

рјечице Калуђероваче, с једне стране и Гавриног врела с друге стране, које мје-

штани зову Црквиште, постојао српски православни манастир Калуђер са пра-

тећим објектима, који је уништен за вријеме турске владавине. Манастир је 

мировао на брежуљку изнад рјечице Калуђероваче и хладног извора питке 

воде, који је извирао испод цркве''.
14

 

Везивање за Немањиће одговара већ поменутом општеприхваћеном 

народном предању ових крајева да су сви овдашњи манастири немањићке заду-

жбине. У наводима из Шематизма име Калуђер било је повезано и са три мли-

на који су постојали на ријеци Калуђеровачи, а носили су назив Горњи, Доњи и 

Средњи калуђер. Ова имена (ријеке и млинова) не говоре ништа друго осим да 

се ради о ријеци покрај које су живјели монаси – калуђери, а која је, као и 

поменути млинови, по калуђерима добила име Калуђеровача. Веома драгоцјен 

је ауторов прецизан опис мјеста на којем се налазио манастир у селу Гнионици 

– локалитет на малом узвишењу званом Црквиште – са десне стране ријеке 

                                                 
12

 Први шематизам православне српске митрополије Бањалучко-Бихаћке за годину 1901, 95. 
13

 Марко Љ. Ружичић, Гнионица кроз вијекове, Мала књига, Нови Сад 2012, 30. 
14

 Исто, 364. 
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Калуђероваче, а као још прецизнија одредница наведени су остаци куће поме-

нутог Милана Старчевића и извор воде који се налази испод темеља храма. 

Овај извор аутор помиње у дијелу монографије о врелима која извиру у селу 

Гнионици узводно од ријеке Калуђероваче, наводећи га као Црквено врело на 

Црквишту са десне стране ријеке Калуђероваче.
15

 

Из свега наведеног очигледно је да се досадашња сазнања о манастиру 

Гнионици заснивају на народном предању и опису локалитета Црквиште. Оно 

што је из ових података јасно и недвосмислено јесте да је манастир под нази-

вом Гнионица постојао у истоименом селу на локалитету Црквиште, који се 

налази на узвишењу са десне стране ријеке Калуђероваче. 

Предање сликовито описује ''одлазак цркве'' из села Гнионица, припови-

једајући да су ''Турци из мржње према Србима и непоштовања српске право-

славне вјере, уводили коње и другу стоку и затварали у цркву. Због тога се 

црква једног дана дигла у ваздух и побјегла из Калуђероваче. Отишла је са тога 

мјеста, негдје гдје нема неправде. Црква је, прича се, као птица, лагано летјела 

ваздухом само је један камен из свог темеља изгубила на раскршћу гдје се 

данас налази кућа Ристе Башића, Пере (Јове) Петровића и Бошка (Николе) 

Јошавца, код извора Чолинац. Гнионичани су то раскршће дуго звали Разбије-

ни Камен''.
16

 

 

Опширни попис Босанског санџака из 1604. године 

 

Доласком Османлија формирана је нахија Добор која је, судећи према 

попису села која су јој припадала, обухватала доста широк географски простор. 

Међу селима нахије Добор наведен је попис села Горња Гнојница и мезре
17 

Горња Гнојница и Васиљево поље, за које се сматра да су били у саставу дана-

шњег села Гнионица, у којем, као ни у цијелом попису нахије Добор, нема 

помена о постојању манастира.
18 

Поједини историчари, на основу непомињања 

неких манастира у турским пописима, као нпр. манастира Тавне у пописима 

прије 1578. године,
19 

сматрају да ти манастири нису ни постојали прије доласка 

Турака односно прије њиховог првог навођења у пописима. Насупрот оваквим 

тврдњама стоји мишљење Олге Зиројевић, која закључује да ''постоји читав низ 

манастира, чак познатих, о којима у турским пописима нема речи, што нисмо у 

                                                 
15

 Исто, 37. 
16

 Исто, 364. 
17

 Мезра (од аг. тazrа' i таzrа "а = обрадиво земљиште) – веће обрадиво земљиште; старо сели-

ште, напуштено или расељено село. Уп: Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine, sv. III, 

Obradila Amina Kupusović, Bošnjački institut Zurich, Odjel Sarajevo, Orijentalni institut, 2000, 587. 
18

 Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine, sv. 1/2, Obradio Adem Handžić, Sarajevo 

2000, 364–365, 369. 
19

 Уп. Adem Handžić, Tuzla i njena okolina u XVI vijeku, ''Svjetlost'' izdavačko preduzeće, Sarajevo 

1975, 111. 
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стању да објаснимо''.
20

 Међутим, изостанак помена појединих манастира у тур-

ским пописима могао би се можда оправдати чињеницом да, ''prema osmanlij-

skim zakonima, ona svećena lica koja se miješaju sa pastvom (парохијски свештени-

ци, прим. Д. Г.) nisu oslobođeni poreza, dok ona lica koja su unutar manastira i posve-

ćena su samo vjeri (монаси, прим. Д. Г.) ne plaćaju poreze, iako obrađuju zemlju uz 

manastire, kao sredstvo za izdržavanje.''
21

 Изузетак је био у случају када свештена 

лица која живе унутар манастира обрађују рајинску земљу. Тада је вриједило 

правило да плаћају све порезе.
22

  

Да је манастир Гнионица постојао као организован општежитељни 

манастир у XVI вијеку, дакле и прије настанка Опширног пописа Босанског 

санџака, али и након њега, у другој четвртини XVII вијека, несумњиво свједоче 

поуздани историјски извори који су дио српског рукописног насљеђа. Ови 

историјски извори нам казују да је манастир Гнионица изграђен или обновљен 

на старијим темељима најкасније у XVI вијеку. 

 

Поменик манастира Ораховице из XVI вијека 

 

Истражујући поменике српских манастира, наишли смо на поуздан, до 

сада необјављен податак којим се потврђује постојање манастира Гнионице 

крајем XVI вијека и наводе имена неколико јеромонаха и монаха који су били 

чланови братства манастира Гнионице. Наиме, у Поменику славонског мана-

стира Ораховице, који се данас налази у Музеју СПЦ у Загребу, на страницама 

9а и 22а записана су имена упокојених јеромонаха и монаха који су припадали 

братству манастира Гнионица. Протојереј др Радослав Грујић је својевремено 

датовао настанак овог Поменика уопштено на крај XVI вијека.
23

 Он је сматрао 

да су имена записана средњим уставом писана крајем XVI вијека, а разна друга 

писана полууставом и брзописом током XVII све до пред крај тога вијека. Вла-

димир Мошин, на основу водених знакова, прецизније датује овај Поменик у 

осму/девету деценију XVI вијека. Тачније, Мошин његов настанак везује за 

временски период 1570–1585. године, када су у поменик почела да се уписују 

прва имена.
24

 Имена у ораховичком Поменику од самог почетка нису уписива-

на редом, што је могуће закључити на основу именима неисписаних листова 

(6б, 7а, 8а и 8б), који су првобитно сигурно били празни јер су данас на њима 

                                                 
20

 Олга Зиројевић, нав. дјело, 234. 
21

 Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine, sv. 1/1, Obradio Adem Handžić, Sarajevo 2000, 

(Ahmed S. Aličić) Uvod, str. XXXI 
22

 Уп. исто 
23

 Радослав Грујић, Србуље у бившем Вараждинском генералату и Славонији, приредила Татја-

на Суботин-Голубовић, СКД Просвјета, Загреб 2016, 307. 
24

 Уп. Владимир Мошин, Стари рукописи Срба у Хрватској од XIII до XX стољећа, Загреб 

1970, 34. 
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исписана имена лаика, а ти листови су предвиђени за јеромонахе. На исти 

закључак наводе и полупразни листови (1б, 3а, 3б, 4а). 

У првом запису који помиње манастир Гнионицу, а који се налази на 

листу 9а, поред имена многих јеромонаха, уз која не стоји наведено име мана-

стира, наведена су и четири јеромонаха, а поред њих је написано книѡнїца. 

Помени г[оспод]и Іер[о]монаха ѡсїфа 

Помени г[оспод]и Іер[о]монаха ѳеѡд[о]сїа  

Помени г[оспод]и Іер[о]монаха данїила  

Помени г[оспод]и Іер[о]монаха силивестра  

Овако написано име манастира не треба да збуњује јер се у поменицима 

врло често могу наћи имена манастира која су погрешно написана, одн. написа-

на у различитим фонетским облицима, што је једним дијелом зависило и од 

тадашњих језичких норми, али и од познавања језичких стандарда писара, 

односно оног који је уписивао податке у поменике. 

На листу 22а, међу именима монаха, записано је и пет монаха, поред 

којих стоји запис монастїръ гниѡнїца. 

  
м

он
ас

тї
ръ

 г
н
иѡ

н
їц

а 
Помени г[оспод]и мѡнаха  михаила  

Помени г[оспод]и мѡнаха  дамаскїна  

Помени г[оспод]и мѡнаха  миноу  

Помени г[оспод]и мѡнаха  макарїа  

Описујући ораховички Поменик Радослав Грујић уз горе наведена имена 

и запис монастїръ гниѡнїца  ставља погрешну напомену, закључујући да се ради о 

манастиру Гомионици.
25

 На листу 22а налази се још неколико монашких имена 

за која је Грујић, по нашем мишљењу, погрешно закључио да су имена братије, 

како је у напомени такође погрешно навео, манастира Гомионице. У Поменику 

су имена наведена овако: 

Помени г[оспод]и мѡнахь
26

 ромона
27

  

м
он

ас
тї

ръ
 

гн
иѡ

н
їц

а 
 

  Помени г[оспод]и мѡнаха  никанора  

Помени г[оспод]и мѡнаха  еѵлогїа
28

 

                                                 
25

 Уп: Радослав Грујић, нав. дјело, 310, наводи у фусноти бр. 7 
26

 Очигледно да је грешком писара умјесто слова ''а'' написано ''танко јер'', које се јавља у номи-

нативу једнине. Овом грешком нарушена су правила конгруенције. 
27

 Код Грујића написано савременим ћириличним словима ''Романа'', уп: Радослав Грујић, нав. 

дјело, 310. 
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Помени г[оспод]и мѡнаха  михаила
29

 

Помени г[оспод]и мѡнаха  дамаскїна
30

  

Помени г[оспод]и мѡнаха  миноу
31

 

Помени г[оспод]и мѡнаха макарїа  

Помени г[оспод]и мѡнаха  вениамина
32

 

Помени г[оспод]и мѡнаха  севес иана  

Помени г[оспод]и мѡнаха макариꙗ  

Помени г[оспод]и мѡнаха  маѯима  

Помени г[оспод]и мѡнаха михаила
33

 

Помени г[оспод]и мѡнаха василїꙗ 

На основу претходног записа закључили смо да манастиру Гнионици 

припадају они монаси чија имена обухвата запис, у овом случају монастїръ 

гниѡнїца, а у претходном книѡнїца. Код првог записа, гдје се помињу имена 

јеромонаха, Грујић је закључио да Книоници припадају само они чија имена 

обухвата запис Книоница, а не сви јеромонаси уписани на том листу. У другом 

наведеном случају Грујић није слиједио ту логику и сва имена наведена на ово-

ме листу приписује братству, како је погрешно закључио, манастира Гомиони-

це. Имена монаха Романа, Никанора и Евлогија написана су истим мастилом и 

рукописом као и сва имена до монаха Венијамина, што би могло навести на 

закључак да се ради о монасима истог манастира. Међутим, запис на маргини 

не обухвата та имена. Име монаха Венијамина и имена осталих написана испод 

њега написана су другим мастилом и другом руком. 

Ове записе, као ни већину записа који се налазе у поменицима, није 

могуће прецизно датовати. Сигурно је да имена гнионичке братије нису у поме-

ник уписана прије 1570–1585. године. Међутим, пошто се наведена имена 

односе на упокојене, а у поменик су прва имена уписана након 1570–1585. 

године, на основу датовања настанка овог Поменика имена гнионичких монаха, 

односно вријеме у којем су живјели, може се тражити у другој половини XVI 

вијека. Овај закључак је могућ и под условом да су имена уписана у поменик 

                                                                                                                                          
28

 Код Грујића написано савременим ћириличним словима ''Евтонија'', уп: исто. 
29

 Код Грујића написано савременим ћириличним словима ''Милана'', уп: исто.   
30

 Код Грујића написано савременим ћириличним словима ''Дамиана'', уп: исто. 
31

 Код Грујића написано савременим ћириличним словима ''Леина'', уп: исто. 
32

 Код Грујића написано савременим ћириличним словима ''Вениатше'', уп: исто. 
33

 Код Грујића написано савременим ћириличним словима ''Милана'', уп: исто. Сматрамо да је 

врло могуће да су ова имена погрешно уписана приликом приређивања Грујићевог рукописа и 

да се не ради о његовом погрешном читању имена из Поменика. 
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крајем посљедње деценије XVI или најкасније почетком прве деценије XVII 

вијека. 

 

Рукописни Паренесис Јефрема Сирина  

Манастир Гнионица 1629. године 
 

Поред наведених података из Поменика манастира Ораховице, још једна 

од књига српског рукописног насљеђа – Паренесис Јефрема Сирина
34

 – садржи 

веома драгоцјен податак који до сада није доведен у везу са манастиром Гнио-

ницом, а свједочи о постојању манастира у XVII вијеку. Ова рукописна књига 

налази се у Јерусалиму, у библиотеци Јерусалимске патријаршије. Опис срп-

ских рукописних књига библиотеке Јерусалимске патријаршије објавила је, у 

Археографским прилозима 1980. године, Видосава Недомачки.
35 

Књига је заве-

дена под сигнатуром ПБЈ 10. Име писара, вријеме и мјесто настанка рукописа 

нису познати, а на основу водених знакова настанак књиге датован је у трећу 

четвртину XVI вијека.
36

 Већина записа на овој рукописној књизи била је обја-

вљена у Старим српским записима и натписима Љ. Стојановића и код других 

аутора који су описивали јерусалимске рукописе. Међутим, Видосава Недомач-

ки, поред тога што је исправила раније грешке које су у објављивању записа са 

ове књиге направљене, пронашла је и објавила и неколико записа који до тада 

нису били објављени. Управо међу необјављеним записима налази се помен 

манастира Гнионице.
37

 ''Рукопис је оштећен на свим маргинама, а посебно су 

јако оштећени лл. I, 1 и од 420 до краја, где су многе рупе, те су уништени 

делови текста и записа'',
38

 а управо на посљедњим, оштећеним листовима нала-

зио се запис о манастиру Гнионици од којег су остали само фрагменти. На дну 

листа 4386 налази се запис: гнїѡничка лѣт[а]  (7137 = 1629)
39 

На листу 439а остаци записа: гн ѡн.40 

Иако су записи оштећени и фрагментирани, из њих се може закључити 

да је ова књига била у Гнионици 1629. године. Да ли је она тада била купљена 

за потребе манастира или је раније и написана у Гнионици, за сада није могуће 

                                                 
34

 Наслов ове рукописне књиге наводимо према подацима које је дала Видосава Недомачки: О 

српским рукописима у библиотеци грчке православне патријаршије у Јерусалиму, Археограф-

ски прилози 2, 1980, 86–87. Међутим, у тексту описа рукописне књиге Недомачки на стр. 87 

ставља и наслов ''Паренесис или Поученија Јефреме Сирина'', тако да се на основу њеног описа 

не може са сигурношћу тврдити који је прави наслов књиге. 
35

 Видосава Недомачки, нав. дјело, 71–118. 
36

 Исто, стр. 86. 
37

 Уп. исто, стр. 87. 
38

 Исто, стр. 86. 
39

 Исто, стр. 87.  
40

 Исто  
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утврдити. У случају да је ова књига преписана у манастиру Гнионици, овај 

помен манастира, на основу водених знакова, можемо датовати у трећу четвр-

тину XVI вијека. На књизи се налази још неколико записа, на основу којих је 

дјелимично могуће реконструисати историјат ове рукописне књиге која је била 

и у посједу манастира Рмња. Године 1735. ''од монаха светогорца''
41

 књигу 

откупљује свештеник из једног села у Лици. Овај свештеник 1765. године књи-

гу продаје гомионичком јеромонаху Михаилу, који је у то вријеме полазио на 

ходочашће у Свету гору и Свету земљу.
42 

 

Ова рукописна књига и наведени записи свједоче о постојању општежи-

тељног манастира Гнионице и библиотеке у њему у трећој деценији XVII вије-

ка, односно након помена из XVI вијека, али ова књига свједочи и о постојању 

манастира у континуитету у XVI и XVII вијеку. 

Наша је претпоставка да су манастир Гнионица и његово братство стра-

дали у исто вријеме и на исти начин као и већина манастира тога краја. За 

коначно рушење и гашење монашког општежића у Гнионици можемо узети 

вријеме Великог бечког рата. Страхоте и искушења ове ратне стихије и страда-

ње многих манастира описао је 1696. године на једном Панагирику који је при-

падао манастиру Ступље, ''грешни скитач Стефан Раваничанин'', како сам себе 

назива. По овом запису рушења манастира Гнионице могли бисмо тражити у 

времену прије 1696. године: 

''[...] И у та времена манастири многи опустјеше и сагорјеше од прокле-

тих и безбожних агаренских чеда. И тада манастири Ступље и Липље сагорје-

ше и опустјеше коначно. И у та времена војева безбожни цар турски Мехмед, 

војева са западним ћесаром Леополдом бечким. И таква скрб, биједа и нужда 

каква није била никада, нити се у записаном обрјете таква. Рат и свим земљама 

запуштење би: угарским, српским, бугарским, босанским, херцеговачким. И до 

самога Солуна и Конастантина града, хришћанима велика бијаше, Србима нај-

више велика биједа, глад и пљењење и мјеста и(...) и многим манастирима 

коначно запуштање и сагорјење; и светим многим тјелесима од мијеста својих 

преношење, другим и сагорјење. И светим и свештеним сасудима и одеждама 

од поганских и нечистих руку разграбљење. Авај, оци и братијо, авај, такве 

скрби! Највише убогим иноцима у то вријеме – скиташе се од мјеста до мјеста 

у земљи угарској и њемачкој. Од Њемаца и од Угара, и од самих тобожњих 

хришћана прогон и хуљење, злобно понашање, одметницима их називајући. 

[...].''
43

 

                                                 
41

 Исто  
42

 Исто  
43

 МСПЦ ОРГ З I 59, запис на задњој унутрашњој корици 
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Закључак 

 

Имајући у виду да су подаци које смо објавили први несумњиви исто-

ријски докази о постојању манастира Гнионице у конкретном времену, сматра-

мо да ће се у наредном временском периоду открити још поузданих чињеница 

које ће употпунити сазнања о манастиру Гнионици. Помен десет упокојених 

монаха манастира Гнионице у XVI вијеку свједочи о немалом, активном и 

организованом, општежитељном манастиру и сарадњи гнионичких монаха са 

братством манастира Ораховице. Помен рукописне књиге из 1629. године 

успоставља континуитет општежитељног живота у овом манастиру и показује 

неколико веома важних детаља. С обзиром на то да су Поуке Преподобног 

Јефрема Сирина поучно штиво које се у општежитељним манастирима чита у 

монашкој трпезарији за вријеме обједа, може се претпоставити да је гнионички 

манастир и у то вријеме највјероватније имао бројно братство. Осим тога, 

поред ове књиге манастир је засигурно посједовао и све друге књиге које типик 

прописује за општежитељне манастире, односно за богослужбену и ванбого-

службену употребу. Податак да се ова књига налазила и у манастиру Рмњу, 

нажалост без прецизне временске одреднице, нуди закључке о могућој сарадњи 

два манастира или кретању гнионичких монаха у вријеме страдања њиховог 

манастира. 

Сумирајући народно предање и све наведене податке, сажет историјат 

манастира Гнионице изгледао би овако: 

1. На основу народног предања: 

- Народно предање као осниваче манастира Гнионица препознаје 

Немањиће, односно краља Драгутина (крај XIII и почетак XIV). 

- Друго народно предање помиње манастир у вријеме ''добојског 

деспота Вука''. Овај помен би се могао смјестити у временски 

оквир крајем XIV вијека. 

- Манастир је највјероватније страдао и запустио око 1394. године. 

2. На основу историјских података: 

- Први историјски доказ о монашком животу у Гнионици налазимо 

у Поменику манастира Ораховице – XVI вијек; 

- Помен манастира из 1629. године сачуван је у рукописној књизи 

Паренесис Јефрема Сирина (ПБЈ10) 

- Манастир бива срушен и напуштен највјероватније у вријеме 

Великог бечког рата, односно прије 1696. г., и до данас није обно-

вљен. 

Ако би се спровела детаљнија археолошка испитивања на локалитету 

Црквиште у селу Гнионици, могло би се доћи до фрагмената који би употпуни-

ли досадашње историјске чињенице и оправдали постојање народних предања. 
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Резултати ових истраживања могли би дати одговоре на многа питања. Такође, 

основа темеља манастирског храма, уз помоћ компаративне методе – поређе-

њем са основама истих или сличних већ датованих храмова, помогла би у пре-

цизнијем одређивању времена изградње манастира. У исту сврху од велике 

користи би били евентуално пронађени остаци керамике и др. 

Имајући у виду да је сваки манастир морао да има књиге без којих не би 

било могуће одржавање свакодневног богослужбеног поретка, истраживање 

српског рукописног насљеђа могло би донијети резултате у проналажењу руко-

писних и штампаних књига које су засигурно постојале и биле дио манастирске 

библиотеке. Претпоставку да данас постоје још неке од књига манастира Гнио-

нице темељимо на добро познатим чињеницама да су монаси, који су били при-

нуђени да напусте своје манастире, углавном са собом носили светитељске 

мошти и богослужбене књиге. Засигурно су тако поступили и гнионички мона-

си, ако су успјели да пред најездом Турака напусте своју свету обитељ и тако 

сачувају од скрнављења непроцјењиво духовно благо, односно богослужбене 

књиге, мошти и друге богослужбене предмете. 
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БИЉЕШКЕ О ДЈЕЧИЈИМ ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 

''ЉЕТОПИСУ'' МУЛА МУСТАФЕ БАШЕСКИЈЕ 

 

 

Апстракт: Сарајевски љетописац Мула Мустафа Башескија оставио је 

у свом дјелу свједочанство о свакодневном животу становника Сарајева и уже 

градске околине у другој половини XVIII вијека. У овом раду ћемо пажњу 

обратити само на његове записе о заразним болестима, и то онима које су пога-

ђале дјечију популацију у граду Сарајеву. 

 

Кључне ријечи: Сарајево, дјеца, оспице, заушци, велики кашаљ, куга. 

 

 

Друга половина XVIII вијека у историји Османског царства прожета је 

покушајима Порте да се опадање његове моћи заустави или макар успори. У 

спољној политици ове деценије обиљежене су исцрпљујућим ратовима с Руси-

јом и Аустријом, везаним првенствено за рјешавање Источног питања. С друге 

стране, у самом Царству је владала унутрашња криза, избијале су буне и нере-

ди, а све је било попраћено девалвацијом аспре и дубоким економским посрта-

њем. Оно се првенствено рефлектовало на разрезивање нових пореза (таксит), 

повећање административног апарата, појаву повлаштених локалних угледника 

– ајана и ''кварење'' класичног тимарског система увођењем процеса читлучења. 

Усљед слабости централне власти и у Босанском пашалуку су избијали немири 

и побуне. Због немогућности реформног дјеловања Порта је излаз из тешке 

ситуације у пашалуку покушавала наћи у репресији. Примјена силе доприноси-

ла је једино краткотрајној пацификацији, али је у дугорочном смислу само 

повећавала број противника јаке централне власти.
1
 У таквим околностима 

живио је и писао Мула Мустафа Башескија. 

                                                 
1
 Робер Мантран, Историја Османског царства, Београд 2002, 362–365, 380–395, 397–403; 

Vasilj Popović, Istočno pitanje, Beograd 1996, 80–99; Zoltan Györe, Habzburška monarhija 1526–

1792, 356–360, 367; Leften Stavrijanos, Balkan posle 1453. godine, Beograd 2005, 178–188; Исто-

рија српског народа, IV, 1, Београд 1994, 443–455; детаљније о ајанима у: Avdo Sućeska, Ajani. 

Prilog izučavanju lokalne vlasti u našim zemljama za vrijeme Turaka, Sarajevo 1965: о такситу 

детаљније у: Avdo Sućeska, Taksit (prilog izučavanju dažbinskog sistema u našim zemljama pod tur-

skom vlašću), Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, VIII, Sarajevo 1960, 339–360. 

mailto:stojanka.luzija@ff.unibl.org
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Мула Мустафа Башескија (1731. или 1732 – 18. августа 1809) рођен је у 

Сарајеву у Мимар Синановој махали, од родитеља Ахмеда и Фатиме. Почетно 

образовање стекао је у мектебу, а касније је изучио казаски занат. Занатство га 

никад није претјерано интересовало, зато је своје образовање наставио у једној 

од сарајевских медреса, послије чијег завршетка постаје сибијан – муалим 

(учитељ у основној школи, прим. аут.), а нешто доцније и имам Бузаџи Хаџи 

Хасанове џамије. И поред обавеза у школи и џамији настојао је да своје знање 

надогради. Посјећивао је предавања из шеријатског права, астрономије и 

мистицизма. Чак је ступио и у дервишки ред кадерија. Након неколико година 

службовања напустио је муалимску службу и опредијелио се за позив народног 

писара. Када је напунио тридесетак година, оженио се Сафијом. Свој знамени-

ти Љетопис Башескија је водио скоро пуних 50 година.
2
 У њему је на реали-

стичан начин осликао живот у Сарајеву, вјерно приказавши свакодневицу 

његових становника, прожету и тренуцима среће и задовољства, као и недаћа, 

смрти и страдања. Између осталог, Башескија је оставио и доста записа о зара-

зним болестима које су харале међу становништвом у другој половини XVIII 

вијека. 

Инфективне болести су погађале становништво Босанског пашалука, а 

свакако и Сарајева као највећег и најнасељенијег града, за који Башескија твр-

ди да је имао чак стотину махала. Неадекватни хигијенски услови, неродне 

године, несташица, глад и лоша исхрана, прожети сиромаштвом, били су плод-

но тло за развој заразних болести. Најрањивију групу су свакако представљала 

дјеца, нарочито она сиромашна, из периферних градских махала. Иако је ната-

литет у другој половини XVIII вијека био висок, он није утицао у већој мјери 

на природни прираштај јер, поред страдања одраслих мушкараца у ратовима, 

морталитет међу дјечијом популацијом је био у сталном успону. И сам љетопи-

сац, када говори о рођењу кћери Мерјеме 1778. године, констатује да му је то 

девето дијете, од којих је само троје живих.
3
 

Епидемије заразних болести међу дјецом биле су веома честе. Јављале 

су се у неправилним временским интервалима и биле су различитог интензите-

та и трајања, односећи некад више, некад мање жртава. Сам Башескија каже да 

                                                 
2
 Мула Мустафа Башескија је писао и стихове, и то под пјесничким именом Шевки (Свијетли). 

Написао је укупно девет пјесама, од којих чак осам на турском језику. Двије дуже пјесме увр-

стио је у Љетопис, једну у којој приказује харање куге 1762. године, и другу у којој изражава 

своје симпатије према Махмут-паши Бушатлији. Hazim Šabanović, Književnost muslimana BiH na 

orijentalnim jezicima, Sarajevo 1973, 538–539; 549 (даље у тексту: Hazim Šabanović, Književnost 

muslimana BiH na orijentalnim jezicima). 
3
 Mula Mustafa Ševki Bašeskija, Ljetopis (1746–1804), prevod s turskog, uvod i komentar Mehmed 

Mujezinović, Sarajevo 1997, 167 (даље у тексту: Mula Mustafa Ševki Bašeskija, Ljetopis (1746–

1804). 
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је 1771. године од оспица
4
 умрло чак 81 дијете, што је било неуобичајено за ту 

болест, па зато износи сумњу да би због тако високе смртности могло чак бити 

ријечи и о куги, која је тад харала у Подгорици и међу војском у Видину.
5
 На 

више мјеста љетописац помиње појаву оспица међу дјецом, али не даје податке 

о евентуалној смртности од ове болести, изузев када је ријеч о 1781/82. години,  

констатујћи да су се појавиле оспице од којих помрије много дјеце.
6
 Будући да 

је ријеч о обољењу које карактерише блага клиничка слика, подаци о већем 

броју смртно страдалих само показују рањивост дјечије популације у том пери-

оду. Знатно теже посљедице, а вјероватно и већу смртност, носиле су епидеми-

је крзамака.
7
 Појаву ове болести међу дјецом Башескија биљежи 1767/68, 

1772/73. и 1793. године, али не даје податке о броју смртно страдалих.
8
 

Поред оспица и крзамака, веома често се међу дјецом јављала и болест 

заушница (заушци).
9
 О њој љетописац каже: Болест заушница је чудновата 

болест. У нашем граду је много дјеце помрло од те болести, а боловали би по 

20–30 дана. По врату би им се отвориле ране и много би од те болести трпје-

ли и јада подносили. Код неке дјеце би одмах у почетку отекло читаво тијело, 

ноге, мошње, и глава би им отекла као мијех, и тако би остало по више дана. 

Ове податке је он добио из прве руке, јер су и најмлађи чланови његове поро-

дице боловали од истог обољења, чак и његова супруга. Описујући патњу своје 

двоје дјеце у вријеме док су били болесни, он, између осталог, каже: Моја кћер-

ка је чак у таквом стању ходала, гној јој је текао на уши, па је била и оглухла. 

Син Ахмед је имао јаче симптоме и тежу клиничку слику. Умро је након агони-

је која је трајала дуже од 20 дана. Отац његову смрт покушава објаснити као 

израз Божије воље и резултат неизбјежне судбине.
10

 

                                                 
4
 Оспице (водене) или Varicella су акутно вирусно заразно обољење. Спада у групу благих обо-

љења, од кога најчешће оболијевају дјеца до 10 година живота. Преноси се капљичним путем, 

траје 2–3 седмице и углавном пролази без компликација. Desanka Kosanović Ćetković, Akutne 

infektivne bolesti, Beograd 1974, 329–336 (даље у тексту: Desanka Kosanović Ćetković, Akutne 

infektivne bolesti).  
5
 Mula Mustafa Ševki Bašeskija, Ljetopis (1746–1804), 100. 

6
 Љетописац појаву епидемија оспица биљежи и 1766, 1775/76, 1781/82. и 1788/89. године. Mula 

Mustafa Ševki Bašeskija, Ljetopis (1746–1804),  71, 136, 210, 277. 
7
 Крзамак или мале богиње (Morbilli) су акутно вирусно инфективно обољење. Просјечно трају 

15–20 дана, праћене високом тјелесном температуром и осипом код обољелих. Преносе се 

капљичним путем. Могуће су компликације, и то респираторне, оторинолошке и нервне. Најче-

шћа компликација је бронхопнеумонија, која је и најчешћи узрок смрти морбилозног пацијен-

та. Desanka Kosanović Ćetković, Akutne infektivne bolesti, 337–348. 
8
 Mula Mustafa Ševki Bašeskija, Ljetopis (1746–1804),75, 118, 306 

9
 Заушци (Parotits epidemica) су акутна вирусна инфективна болест коју карактерише оток пљу-

вачних жлијезда. Обично захвата заушну жлијезду, мада је могуће и да захвати све подвиличне 

пљувачне жлијезде. Преноси се капљiчним путем. Desanka Kosanović Ćetković, Akutne infektivne 

bolesti, 369–374. 
10

 Mula Mustafa Ševki Bašeskija, Ljetopis (1746–1804), 108, 109. 
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Понекад су епидемије појединих болести биле толико јаке и распростра-

њене да се љетописцу тако чинило да је 1765. године у цијелом граду међу дје-

цом завладао кашаљ.
11

 

Било је година када је међу дјецом у једној години харало више болести, 

као на примјер 1772/1773. Тада Башескија биљежи да су се смјењивали велики 

кашаљ,
12

 заушнице и крзамак. И његове двије кћери, једна у доби од шест годи-

на а друга само три мјесеца, биле су заражене великим кашљем. О томе је запи-

сао сљедеће: Нису стално кашљали него би им се закашљало једном у сату или 

једном у два, три па и четири сата. Будући да инфекција није била јака, успје-

ле су пребољети болест.
13

 Седам година касније он поново биљежи како се 

његово двоје дјеце разбољело од великог кашља.
14

 Појаву великог кашља код 

мале дјеце констатује и тринаест година након тога, тачније крајем 1793 годи-

не.
15

 Инфекција је овог пута заобишла његову дјецу, будући да је његово нај-

млађе дијете, десето по реду, тада је већ имало једанаест година.
16

 

Према казивању Башескије о епидемијама дјечијих заразних болести 

стиче се утисак да су болести смјењивале једна другу у току године, а да нису 

трајале упоредо. Он то чак у свом писању и потврђује. На мјесту гдје описује 

појаву куге у августу 1782. године он каже: На Алиђун (Илиндан, прим. аут.) се 

појави куга у селу Љубогошти, гдје умрије четити-пет особа. Пет-шест дана 

након тога умрије и једна дјевојка у Чељиговићима, а и на Вратнику бише два-

три смртна случаја. Након тога куга престаде харати. Тому је свакако разлог 

што су у исто вријеме харале двије болести, куга и дјечје оспице, па тако двије 

ватре не могу горијети на једном огњишту.
17

 Ипак, вријеме је показало да се 

куга није у потпуности тада повукла. 

Наравно, епидемије куге
18

 нису заобилазиле ни дјецу у Сарајеву. Баше-

скија свједочи да је велика епидемија куге отпочела 1762. године, те да је хара-

                                                 
11

 Исто, 69. 
12

 Велики кашаљ (Pertussis) је акутно инфективно обољење које изазива бацил Bordetella pertus-

sis. Преноси се капљичним путем. Најчешће обољевају дјеца предшколског узраста. Клиничку 

слику одликује интензиван кашаљ дјетета, који може прећи и у тешки облик који се одликује 

великим бројем конвулзивних напада кашља. Компликације могу бити: бактеријске, усљед 

ширења бактерије изазивача болести, затим крварења усљед напрезања приликом кашља, као и 

нервне компликације. Болест се лијечи тетрациклином или, у случају компликација, кристал-

ним пеницилином. Desanka Kosanović Ćetković, Akutne infektivne bolesti, 243–252. 
13

 Mula Mustafa Ševki Bašeskija, Ljetopis (1746–1804), 118. 
14

 Исто, 194. 
15

 Исто, 304, 306. 
16

 Hazim Šabanović, Književnost muslimana BiH na orijentalnim jezicima, 540. 
17

 Mula Mustafa Ševki Bašeskija, Ljetopis (1746–1804), 210. 
18

 Куга (Pestis) је тешко акутно инфективно обољење. Изазива је бактерија Yersinia pestis. Може 

се јавити као запаљење лимфних жлијезда (бубонска куга) или плућа. Носиоци болести су гло-

дари, најчешће пацови, а преносиоци буве обољелих глодара. Могућ је пренос болести и без 

посредства бува, нпр. код плућне куге болест се шири међу људима капљичним путем. Оба 
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ла наредне три године. Ширила се са периферије града ка центру, па је тако 

прво погодила сиромахе, узевши међу њима и своје прве жртве, јер у почетку 

су подлегли куги млади, немоћни и сиромашни. Коначан биланс је био чак 

15.000 жртава у самом граду. У пјесми коју је написао поводом ове епидемије у 

једном од стихова он каже: А исто тако је и много дјеце помрло од куге.
19

 У 

тексту везаном за ову епидемију Башескија не наводи старосну структуру 

жртава. Што се тиче бројчаних података везаних за дјецу која су страдала, 

користи се само неодређена синтагма да је у питању много дјеце. 

Много детаљније он пише о великој епидемији куге 1782–83 године. О 

великом броју жртава свједочи биљешка: Нека се памти и то да је иза Јурјева 

готово читав мјесец дана сваким даном пред Беговом џамијом у подне и икин-

дију било по 20 џеназа, а некада и по више. Једног дана у подне се клањало пред 

Беговом цамијом 23, а једном опет 21 џеназа, а у Царевој џамији се клањало на 

подне девет џеназа. И то трајаше читав мјесец.
20

 Посљедице ове епидемије 

осјетила је и Башескијина породица, јер су му двије кћерке умрле од куге, која 

је харала читавих 10 мјесеци и то највише међу дјецом сиромашног свијета.
21

 

Што се тиче укупног броја жртава у овој епидемији, Башескија их процјењује 

на 8000 заједно с дјецом, кршћанима и Жидовима.
22

 А онда у сљедећој речени-

ци исправља сопствену тврдњу о броју од 15.000 жртава из 1762. године рије-

чима: Исто толико (8000 људи, прим. аут.) је умрло и прије 20 година. Не 

може бити да је умрло више од тог броја.
23

 Ми такође сматрамо да је цифра 

од 15.000 жртава нереална, јер би то представљало готово половину укупног 

становништва ондашњег Сарајева. 

Поред ове двије велике епидемије, куга се јављала спорадично, у интер-

валима слабијег интензитета, као што је био случај 1795. године, када се из 

пограничних области премјестила у Сарајево, али није узела много жртава, већ, 

како Башескија свједочи, поморила је погдјекоје дијете.
24

Двије године касније 

поново се појавила куга и однијела неколико живота, међу којима и двоје дје-

це.
25

 

Башескија је током писања свог Љетописа настојао да догађаје прикаже 

непристрасно и што реалније, па тако и страдање, патњу и смрт најмлађих у 

Сарајеву. У ситуацијама када је лично био погођен смрћу најближих, своје дје-

                                                                                                                                          
облика куге су изразито смртоносна, с тим што је бубонска куга најчешћи облик куге (у готово 

90% случајева). Бацил куге је осјетљив на стрептомицин. Desanka Kosanović Ćetković, Akutne 

infektivne bolesti, 270–273. 
19

 Mula Mustafa Ševki Bašeskija, Ljetopis (1746–1804), 55, 60. 
20

 Исто, 217–218. 
21

 Исто, 217–218. 
22

 Исто, 219. 
23

 Mula Mustafa Ševki Bašeskija, Ljetopis (1746–1804), 219. 
24

 Исто, 325. 
25

 Исто, 331. 
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це, он своје емоције није посебно посебно наглашавао и истицао. Као вјерник, 

имам и типичан човјек османског XVIII вијека све је сматрао Божијом вољом. 

Утјеху је налазио у томе. Од десеторо рођене дјеце надживјели су га само једна 

кћи и син Мустафа.
26

 И оваj податак додатно потврђује тезу о великом морта-

литету међу дјецом. 

На крају можемо закључити да је Мула Мустафа Башескија на реалисти-

чан и упечатљив начин у Љетопису испратио судбину својих суграђана. Када 

је ријеч о заразним болестима, нарочито о онима које су погађале најмлађе, он 

их је брижљиво биљежио, почев од појединачних случајева па до великих епи-

демија. Захваљујући његовим биљешкама ми данас знамо да су дјеца у Сараје-

ву и околини најчешће оболијевала, па и страдавала, од оспица, крзамака, вели-

ког кашља, заушака. Будући да је у другој половини XVIII вијека куга у више 

епидемија косила становништво, и дјеца су страдавала као њене жртве. 

 

 

Стојанка Лужија 

 

Биљешке о дјечијим заразним болестима у Љетопису  

Мула Мустафе Башескије 

 

Резиме 

 

Овај рад говори о сарајевском љетописцу Мула Мустафи Башескији и 

његовим записима о дјечијим заразним болестима у другој половини XVIII 

вијека. У том периоду смртност међу дјецом је била веома велика. Неадекватни 

хигијенски услови, неродне године, несташица, глад и лоша исхрана, прожети 

сиромаштвом, били су погодна основа за развој заразних болести, нарочито 

међу дјецом. На основу Башескијиног Љетописа увидјели смо да су дјеца у 

Сарајеву и околини  најчешће оболијевала од оспица, крзамака, великог кашља, 

заушака, па и куге.  

 

 

Stojanka Luzija 

 

Notes on Children's Infectious Diseases in  

Chronicles (Ljetopis) by Mula Mustafa Baseskija 

 

Summary 

 

                                                 
26

 Hazim Šabanović, Književnost muslimana BiH na orijentalnim jezicima, 540. 
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This paper is about the Sarajevo's chronicler Mula Mustafa Baseskija and his 

notes on children's infectious diseases in the second half of XVIII century. In that 

period, child mortality was very high. Inadequate hygienic conditions, bad crop 

years, shortages, hunger and poor nutrition, imbued with poverty, were a suitable 

basis for the development of infectious diseases, especially among children. Based 

on Baseskija's Chronicles we realized that the children in Sarajevo and its surround-

ings most often suffered from measles, smallpox, pertussis, mumps and even from a 

plague. 
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ПРОБЛЕМИ ОКО РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ХАБЗБУРШКЕ 

МОНАРХИЈЕ И ОСМАНСКОГ ЦАРСТВА НАКОН МИРА У 

СВИШТОВУ 1791–1797  
 

 

Апстракт: Мировни преговори између Аустрије и Турске, одржани у 

раздобљу од децембра 1790. до августа 1791, резултирали су потписивањем 

мировног споразума у Свиштову, којим је завршен, како ће се касније испоста-

вити, посљедњи у низу сукоба између два велика царства која су пресудно ути-

цала на судбину југоисточне Европе у комплетном раздобљу од 14. до почетка 

20. вијека. Мир у Свиштову је ставио тачку на рат који је започео фебруара 

1788. године, али су се рефлексије конфликта наставиле и након самог рата у 

исто тако комплексном процесу разграничења између двију држава. Како су 

многе ствари из самог мировног споразума остале недоречене, па и сам есенци-

јални доживљај завршетка рата, односно питањa његовог карактера и исхода, 

то су се кроз наведено разграничење сви ти процеси умногоме поново развија-

ли и проживљавали. С обзиром на то да је европска политичка стварност тог 

времена била изразито турбулентна, нарочито у односу на директне посљедице 

Француске револуције, као и на ратове које су између Француске и већине 

остатка Европе избили почев од 1792. године, тако су се и ти фактори инкорпо-

рирали у комплексност аустријско-турског разграничења, нарочито на просто-

ру сјеверозападне Босне, односно на потезу од Бихаћа, преко Новог, Дубице и 

Бербира (Градишке). Питање размјене заробљеника, нарочито оних који су у 

међувремену на турској страни били продани у робље, било је такође посебно 

проблематично и његова имплементација се развукла на неколико година. 

 

Кључне ријечи: Аустрија, Османско царство, Свиштов, разграничење, 

Петер Филип фон Херберт-Реткил. 

 

 

Сукоб између Хабзбурговаца и Османлија 1788–1791. био је дефакто 

посљедња карика у ланцу сукоба који се, почев од 1683. године и турске опсаде 

Беча па управо до Свиштовског мира 1791. године, у историографији обично 

детерминише као класична фаза аустријско-турских ратова. Специфичност 

рата вођеног од 1788. до 1791. године у односу на претходна три, која су се 
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одиграла у раздобљу од 1683. до 1739. године, огледа се првенствено управо у 

његовој хронолошкој дистанци у односу на раније, готово непрекидне сукобе 

(1683–1699, 1716–1718. и 1737–1739). Рат 1788–1791. је, дакле, вођен након 

пола вијека константног мира између Аустрије и Турске, што је претпоставља-

ло битно другачији политички миље и полазне позиције. Иако се у основи сам 

рат, посебно из аустријске перспективе, прилично лако могао избјећи, а по 

односу остварених резултата и уложених средстава свакако и требао, на крају 

је он ипак довео до још радикалније националне мобилизације на обје стране 

него што је то био случај у било ком од претходних сукоба, као и до динамич-

них војних акција које су резултирале огромним жртвама. Управо због свега 

тога је и процес закључења мира 1791. године био прилично мучан, а незадо-

вољство је било присутно на обје стране. 

Између свих наведених аспеката континуитета и дисконтинуитета суко-

ба 1788–1791. у систему ратова између Хабзбурговаца и Османлија ипак доми-

нира чињеница да непосредно по његовом завршетку дефинитивно ниједна 

страна није сматрала да ће мир имати трајан карактер, односно да више неће 

бити нових ратова између традиционалних противника на западном Балкану. 

Та чињеница је пресудно обиљежила процес имплементације мира, односно 

сам чин разграничења између два царства. Борба за позиције, како у контексту 

стицања геополитичких преимућстава тако и оних економске природе, круци-

јално је утицала на даљњу изградњу менталитета перманентног непријатељства 

и одржавање атмосфере конфликта. 

У сваком случају, Аустрија и Турска су се августа 1791. године формал-

но обавезале на пријатељске односе и прије свега заједно су покренуле ожи-

вљавање трговине, која је била у потпуности уништена током рата, како би обје 

земље што брже просперирале и надокнадиле велике финансијске губитке.
1
 Бар 

у том контексту није било никаквих дилема. За Аустрију је рат 1788–1791. у 

ствари представљао праву катастрофу у смислу развоја њене трговине и штави-

ше цјелокупне политике не само према простору Османског царства, него и 

цијеле Азије.
2
 Ново ''златно доба'' аустријске трговине према Индији и другим 

дијеловима Азије,
3
 које је започело са експедицијом Вилијема Болтса 1776. 

године, трајало је управо до почетка рата, када су готово све операције нагло 

прекинуте. Аустрија је у том смислу жељела брзо успоставити нове изворе који 

                                                 
1
 Österreichisches Staatsarchiv, Abteilung Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA), Staatenabteilungen, 

Türkei III, Kart. 7: Grenzverhältnisse 1699–1795, Fasz.: Granzverträge 1699–1795 Varia, Fol. 7–24. 
2
 Опширније у: Boro Bronza, Austrian Trade towards Ottoman Empire and Asia in 18th Century, 

Istraživanja – Journal of Historical Researches, No. 27, (Novi Sad 2016), 139–152. 
3
 Односно првог таквог периода након успјешног дјеловања Остендске компаније у оквиру 

трговине са Индијом, 1719–1731. Боро Бронза, Aустријска политика према простору Босне и 

Херцеговине 1699–1788, Бања Лука 2012, 268–269. 
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би поспјешили лукративност трговине, те обновити везе које је у претходном 

периоду остварила са простором јужне и источне Азије, па и Пацифика.
4
 

Крајем 1791. године обновљени су и дипломатски односи између 

Аустрије и Турске. Аустрија се у том моменту налазила у тешкој финансијској 

ситуацији и с муком је чувала углед велике и моћне силе у дипломатским рела-

цијама. Интернунције Петер Филип фон Херберт-Реткил (Peter Philipp von Her-

bert-Rathkeal, 1735–1802), који се на кључној аустријској дипломатској позици-

ји у Истанбулу налазио од 1779. године до избијања рата, фебруара 1788. годи-

не, био је неупитни вођа аустријске делегације у Свиштову.
5
 Након што је про-

вео готово осам мјесеци на мировним преговорима у Свиштову и околони, 

интернунције се коначно 17. октобра 1791. вратио на своју дестинацију у 

Истанбул, гдје га је током претходних мјесеци мијењао агент и преводилац 

Бартоломеус фон Теста (Bartholomäus von Testa, 1723–1809).
6
 

Развој дипломатије текао је и у другом смјеру. Фебруара 1792. у Беч је 

стигао нови турски амбасадор Абу Бекр Ратиб Ефендија.
7
 Послије свечаног 

дочека 26. фебруара се састао са царем Леополдом II.
8
 Абу Бекр је напустио 

Беч 12. јула.
9
 То је била класична пракса османске дипломатије, не само у Бечу 

него и у другим европским пријестоницама с којима је султанов двор одржавао 

дипломатске односе – Османлије су слали дипломатска представништва која су 

се у европским градовима задржавала махом три до шест мјесеци, а не перма-

нентно. Тек сљедеће године Турска је почела практиковати сталне амбасаде, по 

угледу на друге европске земље, које су управо током 18. вијека усталиле моде-

ран дипломатски систем стално присутних амбасадора. Тако су основана стал-

на представништва Османског царства у Бечу, Паризу и Лондону.
10

 

                                                 
4
 Брод под називом ''Царски орао'' („Imperial Eagle“) пловио је 1787. и 1788. године под аустриј-

ском заставом (додуше не у потпуном аустријском власништву) до Хаваја и сјеверозападне 

обале Сјеверне Америке и под командом британског капетана Чарлса Вилијема Барклија (Char-

les William Barkley, 1759–1832). Barry M. Gough and Robert J. King, William Bolts: An Eighteenth 

Century Merchant Adventurer, Archives: the Journal of the British Records Association, vol. XXXI, 

no.112, April 2005, 8–28, овдје 26. 
5
 HHStA, Aufstellungsverzeichnis des Botschaftsarchivs Konstantinopel, A – Erste Gruppe, Kart. 70: 

Weisungen (Originale 1791-1799), Fasz. Varia 1790-91: Protocolle der zu Siztow… 1790 und 1791, 

Fol. 1–46. 
6
 Интернунције Херберт-Реткил је у својим извјештајима Бечу током септембра и октобра 

навео детаљно све етапе путовања од поласка из Свиштова, 20. септембра, преко Рушчука, 

Шумле и Једрена, до доласка у Истанбул. HHStA, Staatenabteilungen, Türkei II, Kart. 97: Weisun-

gen, Varia, Berichte 1789–1790 (1791), Fasz.: Turcica Berichte 1791 Aug – October, Fol. 110–198. 
7
 HHStA, Staatenabteilungen, Türkei II, Kart. 98: Türkische Gesandschaft 1791/1792, Weisungen, 

Berichte 1791 VIII-XII, 1792 I-II, Fasz.: Jurnal der türkischen Gesandschaft vom Jahre 1791, Fol. 1–

3. 
8
 То је Леополду II, уствари, била посљедња службена аудијенција. Умро је три дана касније. 

9
 Исто, Fol. 148. 

10
 Harald Gardos, Österreich und die Türkei nach Sistowa. Das Jahr 1792, Mitteilungen des 

Österreichischen Staatsarchivs 24, (Wien 1971.), 347–370, овдје 364. 
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Ипак, и поред поновног успостављања редовних дипломатских оквира, 

одредбе мира у Свиштову нису се проводиле нарочито брзо. Постојало је неко-

лико неријешених питања. Једно од њих је било судбина многобројних заро-

бљеника који су остали на обје стране након завршетка рата. Тако се нпр. у 

Видину 1792. године још увијек налазило око 400 аустријских војника које су 

Турци заробили, док је број турских војника у аустријском заробљеништву био 

још и већи. Већ у прољеће 1791. године аустријска страна је правила прецизне 

листе заробљених војника, спремних за размјену.
11

 Meђу заробљеницима су се 

налазила двојица високопозиционираних ага – Јашар Бокајић из Новог (''Iachar 

Bokaich'') и Ахмед Емитоглу из Истанбула (''Achmed Emitoglier aus Konstantino-

pel''), обојица заробљени приликом аустријског освајања Новог, октобра 1788. 

године. Осим њих на списку се налазио и дубички ага Јашар-ага Челебић (''Iac-

har Aga Zelebich''), те читав низ других војних заробљеника, старости између 15 

и 60 година. Само је ага из Истанбула имао 70 година.
12

 

Међутим, проблем заробљеника није се односио само на војнике, него и 

на цивиле. У том контексту од посебног значаја је био турски продор у Малу 

Влашку и Банат, септембра 1788. године, када је, након читавог низа грешака 

око аустријске концентрације и позиционирања, османска војска остварила 

пробој у аустријску унутрашњост, при чему је заробљено неколико десетина 

хиљада локалних житеља, махом Румуна, који су потом одведени у унутра-

шњост Османског царства, те масовно продавани у робље, у Истанбулу и дру-

гим градовима широм Средоземља, гдје су Османлије одржавали пијаце робо-

ва.
13

  

Перцепција тог процеса није била везана само за директну зараду коју 

су Османлије могли остварити на такав начин, него и за меркантилистичке 

визије тог времена које су се заснивале на схватањима о неопходности демо-

графског напретка, како би се остварио економски напредак. Због свега тога је 

настојање и инсистирање аустријског интернунција на повратку заробљеног 

становништва било тако битна ставка у његовој генералној агенди око импле-

ментације мировног споразума.
14

 

Рјешавање свих питања било је међусобно повезано, односно политички 

условљено рјешавањем апсолутно најважнијег питања – самог разграничења. 

Разграничење између Турске и Аустрије показало се истовремено и као најтеже 

                                                 
11

 ''Uibergaabs Lista'' из 19. априла 1791. године, HHStA, Aufstellungsverzeichnis des Botschaftsar-

chivs Konstantinopel, A – Erste Gruppe, Kart. 70: Weisungen (Originale 1791–1799), Fasz. 1–407, 

Fol. 26–34. 
12

 Исто, Fol. 33–34. 
13

 HHStA, Staatenabteilungen, Türkei II, Kart. 98: Türkische Gesandschaft 1791/1792, Weisungen, 

Berichte 1791 VIII–XII, 1792 I–II, Fasz.: Berichte 1792, jan–feb, Fol. 59–64. 
14

 Своје дотадашње врло успјешне резултате интернунције Херберт-Реткил је сумирао у извје-

штају упућеном у Беч, 10. фебруара 1792. године, побројавши све ''Операције за ослобађање 

робља'' („Operations pour la deliverance des esclaves“), Исто, Fol. 149–167. 
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питање. По одредбама мира Турска је Аустрији од свих територија које је 

посједовала прије рата морала предати само град Стару Оршаву (или Оршову), 

на простору Мале Влашке (у данашњој Румунији, на Дунаву), као и мању тери-

торију на сјеверозападу Босанског пашалука.
15

 Аустријска влада, на челу са 

канцеларом Венцелом Антоном фон Кауницом-Ритбергом (Wenzel Anton von 

Kaunitz-Rietberg, 1711–1794), размјерно брзо се одлучила да јој је Стара Орша-

ва стратешки битнија него Београд, који је у претходном рату освојила 1789. 

године. Посјед Оршаве је омогућавао да се спријечи могућност да Османлије 

имају мостобран сјеверно од Дунава, са којег су лако могли правити упад у 

аустријску територију, што се и догодило септембра 1788. године. Због тога је 

Београд размјерно брзо враћен Османлијама, док је Оршава задржана, у складу 

са одредбама из Свиштова. 

Међутим, нове границе на подручју Лике и Бихаћке крајине нису биле 

до краја прецизиране. Због тога је наредних година долазило до честих суко-

бљавања на новом граничном појасу, који и даље уопште није био утврђен. 

Питање границе се, уствари, односило на суштинско схватање протеклог рата 

код обију страна.
16

 Иако Аустрија током рата 1788–1791. ни приближно није 

остварила зацртане територијалне циљеве, који су се, по прокламацији цара 

Јосипа II, фактички односили на комплетан простор данашњих Босне и Херце-

говине и великих дијелова данашње Србије, Црне Горе и Албаније, она је при-

ликом мировних преговора у Свиштову ипак успјела доћи до извјесних, макар 

минорних територијалних добитака. На тај начин Аустрија је симболично сте-

кла статус побједника у рату. С друге стране, Османлије се нису мирили с 

таквим исходом, односно у најмању руку су жељели да то прикажу на драмати-

чан начин. 

Ситуација је била нарочито бурна у Босанском пашалуку, јер је проте-

кли рат у многоме радикализовао становништво свих вјероисповијести односно 

етницитета. Муслиманско становниптво које је живјело на и око територија 

које су требале припасти Хабзбурговцима (тј. око Бихаћа, на лијевој обали 

Уне) веома се бунило против таквог исхода. Форсирањем ратне опције хтјело 

се приказати како су се на неки начин Хабзбурговци кукавички повукли из рата 

управо у тренутку када је Османско царство кретало у велику офанзиву. Тако је 

долазило и до нових сукоба, са жртвама, што је веома оптерећавало ионако 

мучан процес разграничења.
17

 Чињеница је да је оваквом ставу у великој мјери 

допринијела и пропаганда коју су ширили француски и пољски агенти у Босни 

                                                 
15

 Што је било закључено на преговорима током јула 1791. године, а о чему је интернунције 

Херберт-Реткил писао у Беч у извјештају од 19. јула 1791. Исто, Fol. 91-98. 
16

 Harald Gardos, Österreich und die Türkei, 348. 
17

 У извјештају од 20. марта 1792. године Дворском ратном савјету у Бечу говори се о убиству 

аустријских граничних војника Вида и Јована Гашпаровића, које се догодило 30. децембра 

1791. године. HHStA, Staatenabteilungen, Türkei III, Kart. 7 Grenzverhältnisse 1699–1795, Fasz.: 

1792 II–VI, Fol. 473. 
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и Херцеговини. Њихов циљ је био изазивање новог рата Турске против Аустри-

је, што би олакшало француску позицију на западу. 

Аустријанци су повлачење црте разграничења поставили као примаран 

услов да би Турској вратили тврђаве које су освојили у сјеверозападној Босни 

током рата – Нови, Дубицу и Градишку. Значај посједа Дубице је за обје стране 

био посебан јер су борбе око тог града од 9. фебруара до 26. августа 1788. годи-

не, када га је фелдмаршал Гидеон фон Лаудон (Gideon von Laudon, 1717–1790) 

коначно освојио за Аустрију послије многобројних жртава и међу Хабзбургов-

цима и међу Османлијама, биле нарочито жестоке. Читав рат 1788–1791. се на 

простору Босанског пашалука називао Дубичка војна
18

 или Дубички рат.
19

 У 

цијелој географској констелацији градови Дубица и Нови су се истицали по 

значају, те су по правилу управо само они („Dubicza und Novy“) помињани као 

спорна мјеста у процесу разграничења у свим богатим препискама између 

дипломатских средишта широм Европе, када се у наредним годинама рефери-

сало на кризу разграничења и могућности њеног превазилажења.
20

 

Београд су Аустријанци предали Турцима већ 26. октобра 1791. године, 

као и остале тврђаве у сјеверној Србији (између осталих и Шабац), али тврђаве 

– градове у сјеверозападној Босни су чврсто држали све до завршетка процеса 

разграничења. Као додатни притисак Аустријанци су већ 1792. године почели 

проводити насељавање области око Дрежника и Цетина, које су освојили 1788. 

односно 1790. године. Аустријске трупе су биле чврсто распоређене на линији 

према Бихаћу, тј. око градића Цетина и Дрежника, који су требали припасти 

Аустрији, заједно са околним областима, али и јужно од Новог и Дубице, тј. на 

областима које су заједно са наведеним градовима требале бити враћене 

Османлијама. Како се тај простор у географском али и формацијском смислу 

ослањао на тзв. Банску крајину, тј. сегмент Војне крајине који је био под 

директном одговорношћу хрватског бана,
21

 осим, донекле, самог града Дубице, 

                                                 
18

 Нпр. и у љетопису сарајевског хроничара Муле Мустафе Башескије. Mula Mustafa Ševki 

Bašeskija, Ljetopis (1746–1804), Sarajevo – Publishing, Sarajevo 1997, 268. 
19

 Под тим називом је остао доминантно познат у историографији на просторима бивше Југо-

славије и данас.  
20

 И у свим извјештајима енглеске и холандске провенијенције везаним за активност енглеских 

и холандских посредника у Свиштову, те у каснијим извјештајима дипломата Русије, Пруске и 

Француске. HHStA, Aufstellungsverzeichnis des Botschaftsarchivs Konstantinopel, A – Erste Grup-

pe, Kart. 70: Weisungen (Originale 1791–1799), Fasz. 1–407, Fol. 100–149. 
21

 Тврђава Дубица је имала посебан статус међу територијама које је Аустрија освојила на 

десној обали Уне у свим ратовима 1683–1699, па и након 1788. године. С обзиром на то да је 

Дубица у раздобљу од средине XIII вијека до пада под османску власт (1538. године) била цен-

трално средиште католичких монашких и витешко-монашких редова, односно да је Дубички 

архиђаконат био централна испостава Загребачке бискупије на простору западне Славоније и 

касније Босанске крајине, Загребачка бискупија би, одмах након освајања града од стране 

аустријских трупа, у свим ратовима 1683–1791, полагала право на цијели град и његове околне 

територије, тим прије што је у њеној канцеларији постојао прецизан списак мјеста око Купе и 
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који је имао специјалан статус због специфичног система црквене управе, то су 

на њему биле распоређене трупе Прве и Друге банске регименте. 

По прецизном попису из фебруара 1792. године, трупе Прве регименте 

(„Erste Bannal“) биле су смјештене у селима и локалитетима ''Sasseva, Lipovac-

ka, Komissarov Ravzt, Nikolina Glavicza, Radassnicza, Chardachische, Popova 

Lokva, Mihatov Gaj, Redyepovacz, Previa, Proszinya, Dodowka, Luka, Jezeracz, 

Raoszavluevacz, Oskorus, Johovacha, Krivaiszka Luka, Dugachka Luka, Bojnik, 

Reminovacz, Rakeszovach, Oblaj, Kulin Stupacz, Perladovacz, Sainovacz, Billyeg, 

Gyuricha Kossa, Kamen, Piavicza, Rosinovacz, Neu Paunovacz, Muratovacz, 

Kozjak'', гдје су се налазила мања утврђења, типа чардак, затим у ''Sirovacz, 

Oblaj, Mitrolino Berdo, Ruona, Pieskovacz'', гдје су се налазиле паланке, те у 

''Sztaro Szello, Postier, Czerni Pottok'', гдје су се налазили редути. Друга банска 

регимента (Zweite Bannal) је држала у посједу села око Дубице и Новог, те је 

била распоређена на потезу са селима и локалитетима ''Puczari, Szreplie,
22

 Jello-

vacz, Scyuzhani, Ilasskovczu,
23

 Agino Berdo,
24

 Begov Sztan, Gerbavczi, Brekinya, 

Begovo Polie, Podvorska, Gunyani, Pasztirevo, Kassutaricza, Agina Krusska, Uzie-

rov Brieg, Blagai, Kula, Rackovicha Kuchiste, Oraovicza, Chagyavicza, Orlovacz, 

Glodinya, Doklich, Sliynicza, Klanacz, Neu Ogradyenicza, Jamnichko Berdo, Szred-

nie Berdo, Krusska, Hlib, Ljubina, Illimann, Radojevich Szkella, Karmicza, Brod, 

Medyuvodye, Usticza, Tanacz, Draksenicz,
25

 Novakussa, Bogaz, Czerkvina, Dubic-

za,
26

 Bachin, Szviettyeva, Johova, Slabinya,
27

 Vrany, Plazaicze, Rauszovacz, Blan-

dische, Deed, Kosztainicza,
28

 Duboki Jarak, Wolinye, Kozibrod, Sztara Kula, Sztru-

                                                                                                                                          
Уне која су третирана као бивши посједи Загребачког каптола, а међу њима је Дубица са око-

лином имала кључну улогу. Сам Каптол је тако постављао и смјењивао дубичке капетане, који 

су по правилу били његови каноници. Избор је увијек вршен без уплива хрватског бана или 

хабзбуршких војних власти, али га због великог политичког утицаја Каптола, те чињенице да је 

Каптол сам подносио све финансијске трошкове, нико није ни доводио у питање. Тако је Дуби-

ца као једини град у цијелом систему аустријске Војне крајине била фактички под црквеном 

управом. Опширније у: Боро Бронза, Aустријска политика, 46–47. 
22

 Срефлије и Пуцари су села југоисточно од Дубице.  
23

 Скључани и Влашковци су села јужно од Дубице.  
24

 Агино Брдо је данас Хаџибаир, де факто, најјужнији дио града Дубице.  
25

 Док је Међувође (''Medyuvodye''), село јужно-југозападно од Дубице, дотле су Уштица, Танац 

и Драксенић (''Usticza, Tanacz, Draksenicz''), села односно локалитети који се налазе источно-

сјевероисточно од Дубице поред ушћа Уне у Саву. Уштица се, штавише, налази на лијевој оба-

ли Уне, непосредно поред самог ушћа, односно на врху полуострва око којег протичу Сава и 

Уна.  
26

 Као сједиште трупа у самом граду Дубица наводи се кастел, што је де факто, остатак велике 

тврђаве, која је управо 1788. године била добрано разрушена дуготрајним аустријским артиље-

ријским бомбардовањем. Österreichisches Staatsarchiv, Abteilung Kriegsarchiv, Alte Feldakten (KA 

AFA) 1788–8–142. 
27

 Слабиња, село западно од Дубице, помиње се као мјесто на којем се налазе и редут и чардак. 
28

 У Костајници, најзначајнијем мјесту између Дубице и Новог, налазе се и паланка и чардак-

кастел. 
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ga, Ober Samacz, Sirovacz, Lebernicza, Szubanacz, Szatanicha Polye, Orlovacz, 

Dobretin, Czeszarov Razlgec, Umetailka, Brezovacha, Grachanicza, Kottarani, 

Lyubina''.
29

 

У Цетину и Дрежнику, двама дистриктима који су припали Аустрији, 

формирано је по шест села у које су насељавани Срби и неколико хрватских 

породица (углавном бивши припадници фрајкора) који су након рата 1791. 

године одлучили да се са простора јужније од Дубице и Новог, који је одмах 

враћен Турској, преселе у Аустрију.
30

 Сличне акције форсираног планског 

насељавања Аустријанци су проводили и касније, 1795. године.
31

 

На челу аустријске комисије за разграничење се налазио барон Мориц 

фон Шлаун (Moriz von Schlaun, 1742–1825), а турску страну је водио Исмаел 

Исмети-ефендија.
32

 Аустријанци су форсирали разграничење као примарни 

услов за остварење свих других акција, а Турци су жељели да им прво буду 

враћене тврђаве, па да се тек онда приступи потпунoм разграничењу. Аустриј-

ска страна је и даље маштала о томе да од Турака у оквиру корекција границе у 

мукотрпном процесу разграничења задобије цијелу лијеву обалу Уне, тј. ком-

плетан простор троугла сјеверозападно од Бихаћа, како би спријечила постоја-

ње такве врсте мостобрана за Османлије и значајно релаксирала систем одбра-

не, који би у том случају био наслоњен на Уну као природну препреку. У том 

контексту је Шлаун у преговорима стално употребљавао копије уговора из 

Пожаревца 1718. године, односно записнике комисија за разграничење из 1719. 

године, јер је по тадашњем разграничењу граница ишла јужно од Уне и Саве, 

те су Аустријанци у раздобљу до 1742. године у свом посједу држали Дубицу и 

друге градове на Уни и Сави.
33

 

Препуцавања су се протегла на неколико година. На крају су Аустријан-

ци у Истанбулу успјели остварити пресудан притисак на султана Селима III, те 

је овај послао одлучујући ферман босанском паши. Хусамудин-паша је након 

тога наредио да се разграничење проведе макар и силом. Односи су посебно 

били напети у околини Изачића, код Бихаћа. Локално становништво је чак при-

                                                 
29

 Списак је таксативно наведен у великој табели под насловом „Posten-Ausweis“, HHStA, Staa-

tenabteilungen, Türkei III, Kart. 8: Grenzverhältnisse 1791–1794, Fasz.: 1791–1792, Fol. 402. 
30

 Припадници ранијих фрајкора, који су били у саставу тзв. „Defensions Divisionen“, под 

командом фелдмаршала Лаудон, посебно су расељавани. HHStA, Staatenabteilungen, Türkei III, 

Kart. 8: Grenzverhältnisse 1791–1794, Fasz.: 1791–1792, Fol. 483–485. 
31

 Међутим, исте 1795. године појављивали су се и супротни примјери. Неколико породица које 

су се за вријеме рата преселиле на простор Војне крајине, односно Славоније, тражило је да се 

врати на подручје сјеверозападне Босне, гдје су раније живјели. Славко Гавриловић, Прилог 

историји трговине и миграције Балкан – Подунавље XVIII и XIX столећа, САНУ, Посебна изда-

ња књига CDXXXIII, Одељење друпштвених наука књига 67, Београд 1969, 198. 
32

 „Pasa Ismeti Efendi“, HHStA, Staatenabteilungen, Türkei III, Kart. 8: Grenzverhältnisse 1791–

1794, Fasz.: 1793–1794, Fol. 1–41. 
33

 HHStA, Staatenabteilungen, Türkei III, Kart. 8: Grenzverhältnisse 1791–1794, Fasz.: 1791–1792, 

Fol. 297–342. 
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јетило нападом на аустријску територију. Босански паша је смирио ситуацију 

тек када је 15. септембра 1795. дошао с војском у Бихаћ.
34

 Тако су тек у јесен 

1795. створени услови да комисије за разграничење обаве посао ради којег су 

формиране четири године раније. 

Пошто је разграничење завршено, у Дубици су се 29. децембра 1795. 

чланови комисија још једном састали, како би закључном конвенцијом потвр-

дили пријатељство и добросусједске односе. У два члана конвенције истакнуте 

су обавезе обје земље на плану заштите границе од илегалних прелазака, о оба-

везној надокнади штете у случају евентуалне пљачке и насиља које поданици 

једне државе почине на територији друге, те о потреби да се заједнички одржа-

вају граничне хумке, односно дрвеће, камење и други гранични знаци.
35

 Интер-

нунције Херберт-Реткил је у допису од 25. јануара 1796. године свечано чести-

тао барону Шлауну закључење споразума о разграничењу, који је у међувреме-

ну објављен и у Истанбулу.
36

 

Након окончавања мукотрпног процеса разграничења Аустрија је почет-

ком 1796. године предала Турској Нови, Дубицу и Градишку.
37

 Формално, из 

захвалности Хусамедин-паши за успјешно посредовање приликом разграниче-

ња, Аустријанци су одлучили да у Травник пошаљу тумача Франца фон Домба-

ја (Franz von Dombay, 1758–1810) како би паши и другим нижим чиновницима 

предао поклоне (сатове, украсне кутијице са бисерима и слично). Франц фон 

Домбај је био један од најбољих изданака Оријенталне академије у Бечу, која је 

створена 1754. године са циљем да продукује кадрове специјално обучене за 

дипломатију на простору османског и арапског свијета.
38

 Након мисија у Тан-

жеру у Мароку, те у Мадриду у Шпанији, од 1791. до 1800. године Домбај је 

био стално распоређен у Загребу, као главни тумач за гранични простор према 

                                                 
34

 Galib Šljivo, Bosna i Hercegovina 1788–1812, Banja Luka 1992, 210. 
35

 „Sollten sich Diebstahl, Raub u. dgl. an der Grenzlinie ereignen, so musste den Beschädigten Ersatz 

geleistet werden… Wenn die gestempelten und numerirten Grenzsäulen, Bäume und gezogenen 

Gräben zu Grunde gehen, so soll dieses mit Wissen der Obrigkeit den beiderseitigen Commandanten 

gleichzeitig einberichtet und die Erneuerung der Grenzzeichen und Gräben vorgenommen werden.“, 

HHStA, Staatenabteilungen, Türkei III, Kart. 7: Grenzverhältnisse 1699–1795, Fasz.: Grenzverträge 

1699–1795 Varia, Fol. 31–39.  
36

 „Monsieur le Baron! Porte l'annonce de la Conclusion de vous long travaux. Se vous fai mes Com-

pliments Sinceres…“, HHStA, Staatenabteilungen, Türkei III, Kart. 10: Grenzverhältnisse 1791–1796, 

Fasz.: Korr. Herberth-Schlaun 1792–1796, Fol. 1. 
37

 HHStA, Staatenabteilungen, Türkei III, Kart. 26: Grenzverhältnisse 1792–1796, Fasz.: Protocoll der 

von Herrn General Feldwachtmeister und K.K. Grenzberichtigungs Commissaire Baron v. Schlaun 

Versendeten Berichten von 29. Juni 1794 angefangen bis Februar 1796, Fol. 142. 
38

 Опширније у: Boro Bronza, Austrian Diplomats from the Vienna Oriental Academy on the Balkan 

Peninsula During the Second Half of the Eighteenth Century, in Maria Baramova, Plamen Mitev, Ivan 

Parvev, Vania Racheva (Eds.), Power and Influence in South-Eastern Europe, 16th-19th century, Ber-

lin 2013, 329–338. 
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Босанском пашалуку, те као дипломата за обављање мисија код паше у Травни-

ку.
39

 

Домбај је на своју најпознатију мисију кренуо из Загреба 20. јануара 

1797. Стигао је у Дубицу 28. јануара, те се ту задржао седам дана, док по њега 

није дошао један ага из Травника. Затим је преко Приједора, Санског Моста, 

Кључа, Вакуфа, Језера, Јајца и Карауле за шест дана стигао у Травник, 8. 

фебруара. Послије уобичајених церемонија, које су трајале неколико дана, при-

ликом пријема код Хусамудин-паше, његовог замјеника и других службених 

лица, Домбај се преко Дубице вратио у Загреб, 2. марта, те је Ратном савјету у 

Бечу 12. марта поднио опширан извјештај о свом путовању.
40

 Овај извјештај је 

открио праву природу његовог путовања: Аустријанци су жељели да што више 

сазнају о приликама у самом пашалуку, те нарочито о степену утицаја који су 

Французи у Травнику остварили током протеклих година. Значајно је било и 

одржавање веза са шпијунима које су Аустријанци имали у Травнику, а које је 

Домбај лично посјетио, те кореспонденција која се с њима обављала у софисти-

цираним шифрама.
41

 

Питање разграничења и Домбајева мисија били су у контексту глобал-

них односа Аустрије и Турске након Свиштова, те утицаја догађаја у западној 

Европи на те односе. Када је рат завршен, у Аустрији је јачала пролеополдов-

ска струја, која је хвалила цареву миротворну политику и истицала како је мир 

увијек био најважнији циљ Монархије. Јохан Донат Холцман (Johann Donat 

Holzmann, 1743–1811), један од истакнутијих чланова камариле Леополда II, у 

свом прогласу Предикт о закључењу мира између Аустрије и Порте године 

1791. клицао је након Свиштова миру као највећем могућем достигнућу и фак-

тички константном циљу Хабзбуршке монархије
42

: ''Мир! Света ријеч! Извор 

свега доброг!''
43

 Стабилизација на југоистоку је Аустрији била неопходна због 

ситуације на западу од 1792. године. Али, и поред свега, Аустрија и Турска у 

свом новоствореном пријатељству након разграничења нису биле искрене. 

                                                 
39

 „Entwurf Ueber die künftige Anstellung des zu den Türkischen Geschäften bestimmten Personals“ 

HHStA, Staatskanzlei, Interiora 56: Orientalische Akademie 1775–1800, Konv.1792-1793, Fol. 102–

103. 
40

 HHStA, Staatenabteilungen, Türkei III 9: Grenzverhältnisse 1795–1800, Fasz. 1797–1800, Fol. 16–

59. 
41

 За свако од 21 слова абецеде постојао је посебан симбол. Шифра је детаљно наведена у 

HHStA, Staatenabteilungen, Türkei III 9: Grenzverhältnisse 1795–1800, Fasz. 1797–1800, Fol. 53. 
42

 Сва пропаганда Јосипа II у контексту образложења уласка у рат 1788. године била је у потпу-

ности свјесно потиснута, до те мјере да се настојало заборавити да је Аустрија напала Турску, а 

не обрнуто. 
43

 „Friede! - Seliges Wort! Inbegriff alles Guten hienieden! Quelle unsers zeitlichen Wohlseyns!“ (aus 

„Predigt auf den Friedenschluß zwischen Österreich und der Pforte im Jahre 1791“), Еrnst D. 

Petritsch, Vom Zweikampf zur Koexistenz. Österreich und die Turkei von Ende des 18. Jahrhunderts 

bis zur Ersten Republik, in Zöllner, Erich – Gutkas, Karl, Österreich und die Osmanen – Prinz Eugen 

und seine Zeit, Schriften des Instituts für Österreichkunde 51/52, Wien 1988, 256. 
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Аустрија је фактички чекала прву повољну прилику да обнови своју 

освајачку политику на југоистоку. Исто тако, у Турској је од 1792. године сул-

тан Селим III почео са чвршћим провођењем реформи (низами-џедид) које су 

за циљ имале либерализацију Царства, али и повећање војне ефикасности. Тур-

ска је и даље била крајње неповјерљива према Аустрији и свим другим хри-

шћанским земљама. Наполеонов напад 1798. године на простор Египта и Сири-

је додатно је потврдио такве турске ставове и очекивања, али и радикализовао 

ситуацију на југоистоку Европе. 

 

Карта сјеверозападног дијела Босне и околних дијелова Хрватске 

са уцртаним путевима. Шрафирани дио на крајњем сјеверозападу  

представља територије које је Аустрија добила миром у Свиштову 1791.
44

 

(шрафирао Боро Бронза). 

 

Након мира са Француском у Кампоформију 1797. године и задобијања 

готово свих територија уништене Млетачке републике, Аустрија је превасход-

но тежила очувању мира и стабилности унутар Османског царства, али исто-

                                                 
44

 Hans-Jürgen Kornrumpf, Zur geographischen Kenntnis Bosniens und der Hercegovina am Ende des 

18. Jahrhunderts, Südostforschungen XXIX (München 1970), 308. 
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времено није се могла у потпуности поставити против било којег од сепарати-

стичких покрета, како оних које су предводили осиљени турски феудалци, тако 

ни оних које су нешто касније изазвала националноослободилачка стремљења 

хришћанских народа у Османском царству. Наиме, у сваком од тих покрета 

Хабзбурговци су видјели извјесну шансу да га одређеним политичким потези-

ма преокрену у своју корист и остваре ново територијално проширење на југо-

истоку. Тако су неодређеност и недостатак јасне концепције и даље доминира-

ли у аустријској политици у југоисточној Европи. 

Турбулентан развој ратова са револуционарном а затим и Наполеоновом 

Француском, који је у раздобљу 1799–1809. за Аустрију имао катастрофалан 

ток, са губитком огромних територија у Италији, Крањској, Далмацији и 

Хрватској, у потпуности је онемогућио Аустрију да планира било какве офан-

зивне акције према југоистоку. Тек са великим преокретом и одлучујућим 

француским поразима 1812–1815. Аустрија је успјела вратити све своје терито-

рије на југу, а задобила је и простор некадашње Дубровачке републике. Због 

тога је по окончању Бечког конгреса 1815. године стратегија Аустрије према 

Турској била првенствено стратегија мира, стабилности, избјегавања ризика, 

привидног пријатељства, те чекања да геополитички фактори омогуће нове 

акције, што ће се, уствари, догодити тек 1878. године.  

 

 

Boro Bronza 

 

Problems with the Drawing of Borderline Between Habsburg Monarchy  

and the Ottoman Empire After Peace of Svishtov 1791-1797 

 

Summary 

 

The peace negotiations between Austria and Turkey, held between December 

1790 and August 1791, resulted in the signing of a peace agreement in Svishtov or 

Sistova (in the northern part of contemporary Bulgaria). As it would later turn out, it 

ended the last in a series of conflicts between the two great empires that decisively 

influenced the fate of Southeast Europe in the entire period from the 14
th

 to the be-

ginning of the 20
th

 century. The peace in Svishtov succeeded to put a final point on 

the war that began in February 1788, but the conflict reflections continued even fur-

ther after the war in the same complex process of demarcation between the two coun-

tries. Since many things from the peace agreement remained unclear, and even the 

very essential experience of the end of the war was in doubt on both sides, that is the 

question of its character and the question of its outcome, all of these processes were 

revisited and revived in many ways through the mentioned demarcation. As the Eu-

ropean political reality of that time was extremely turbulent, especially with regard to 
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the direct consequences of the French Revolution, as well as the wars that broke out 

between France and most of the rest of Europe since 1792, these factors were incor-

porated into the complexity of the Habsburg – Ottoman delimitation in the area of 

northwestern Bosnia, especially at the area from Bihac, through Novi, Dubica and 

until Berbir (Gradiska). The question of the prisoners’ exchange, especially those 

who have been already sold in the meantime as slaves on the Turkish side, was also 

particularly problematic and its implementation stagnated for several years. Especial-

ly for Austria the war of 1788 – 1791 was, in fact, a real disaster in terms of the de-

velopment of its trade and, above all, of the general policy not only towards the terri-

tory of the Ottoman Empire, but also throughout the whole Asia. The new "golden 

age" of Austrian trade in India and other parts of Asia, which began with the expedi-

tion of William Bolts in 1776, lasted until the beginning of the war, when almost all 

operations were abruptly interrupted. In that sense, Austria wanted to establish quick-

ly new sources that would enhance the lucrativeness of trade, and restore the connec-

tions that Habsburgs used to have in the previous decades with the South and East 

Asia, and even with the Pacific. After the delimitation was finally completed, on De-

cember 29, 1795, members of the demarcation committees met in the city of Dubica 

to confirm friendship and good neighborly relations with the final convention. The 

two articles of the Convention emphasized the obligations of both countries to pro-

tect the border from illegal crossings and for compulsory damage compensation in 

case of possible robbery and violence committed by one country's subjects in the 

territory of the other and many other fixations regarding the long-term relations 

around the border. Handing over the cities back to the Ottoman side was completed 

in January 1796. The Austrian side was inclined to maintain peace carefully at the 

demarcation line and to show friendship towards Turkish side in the system of the 

new expansion of the war with France in Italy. Therefore, one mission with the sur-

face goal of the expression of good will was sent to Travnik in Bosnia, in February 

1797, to visit the Bosnian pasha there. Mission of diplomat Franz von Dombay had 

also significant segment of espionage and was another testimony of fragile relations 

between the two states and the survival of offensive intentions of Austria towards 

southeastern neighbor. 
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ЈЕДАН БРИТАНСКИ ПУТОПИСАЦ О ПОХОДУ 

ОМЕР-ПАШЕ ЛАТАСА У ХЕРЦЕГОВИНИ 1861. ГОДИНЕ 
 

 

Апстракт: У раду се анализира слика похода Омер-паше Латаса у Хер-

цеговини 1861. године, коју је путописац Џорџ Арбатнот дао у свом дјелу Her-

zegovina, or Omer Pacha and the Christian Rebels with a Brief Account of Servia, its 

Social, Political and Financial Conditions, London 1862. 

 

Кључне ријечи: Џорџ Арбатнот, Омер-паша Латас, Херцеговина, уста-

нак. 

 

 

Након слома револуционарних покрета који су током 1848. године бук-

нули широм Европе, дошло је до трајних промјена у односу на предреволуцио-

нарно доба. Осим Руског и Османског царства, све европске земље су укинуле 

кметство и дошло је до убрзаног преображаја феудалног у капиталистички 

систем. Национална еманципација, као један од циљева којем се у револуцији 

1848. године тежило, само je привремено одложена. Питање италијанског и 

њемачког уједињења остало је отворено, a постојала је и могућност да тим 

путем, уз руску помоћ, крену и јужнословенски народи. Овакав расплет догађа-

ја водио је ка цијепању Хабзбуршке монархије и угрожавао опстанак Осман-

ског царства.
1
 Евентуални нестанак османске државе косио се с политичким и 

економским интересима Велике Британије. Велика Британија је од 1825. до 

1845. године повећала трговински биланс с Османским царством за 48 пута. 

Само од 1854. до 1859. промет је порастао са седам милиона на више од 17 

милиона лира. Трговачки уговор потписан са Портом средином априла 1861. 

године само је додатно ојачао британску позицију.
2
 Требало је такође у борби 

за превласт у Европи, коју су водили британски политичари, потиснути сваки 

                                                 
1
 Ч. Попов, Грађанска Европа (1770–1914) I. Политичка историја Европе (1815–1871), Београд 

2010, 253–271. 
2
 Уговором је предвиђено да износ царине буде 8%. Извозне царине у Османском царству сма-

њивале би се сваке године за 1%, тако да би за девет година требало да потпуно нестану. E. 

Radušić, Bosna i Hercegovina u britanskoj politici od 1857. do 1878. godine – od branitelja i zaštitni-

ka do tužioca i sudije, Sarajevo 2013, 219–220. 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. IX, број 9, 2017 

84 

 

утицај супарничких великих сила. Велика Британија је након Наполеоновог 

слома учврстила своју позицију на европској политичкој позорници. Од триде-

сетих година XIX вијека као највећи британски супарник перципирана је руска 

империја. Руско спуштање на југ могло је, по британском схватању, да угрози 

британске империјалне интересе.  

Пораз у Кримском рату био је велики ударац Русији, која је морала да 

прихвати ''тежак мир'' и да почне изнова да гради своје политичке позиције 

након Париског конгреса. У средишту нове руске спољне политике било је 

''усредсређивање'', односно сужавање поља дјеловања, као и тражење савезника 

уз чију би подршку била разбијена изолација у којој се Русија тада налазила. 

Француска на челу са царем Наполеоном III у том тренутку била је ''главни 

арбитар'' у Европи и требало је ускладити француске и руске интересе. Руски и 

француски владари састали су се у Штутгарту крајем септембра 1857.
3
 Британ-

ски политичари сматрали су да је на овом састанку договорено заједничко дје-

ловање у Источном питању. Такође су преувеличали лакоћу с којом ће се Руси-

ја опоравити од пораза. Лорд Палмерстон
4
 је 7. марта 1856, изједначавајући 

европске и британске интересе, написао да ће Русија за неколико година дове-

сти у опасност велике ''европске интересе''.
5
 Британији је постојање Османског 

царства омогућавало одржавање стања статус кво. Османску државу, по бри-

танском схватању, могла је спасити ''европеизација''. Спутавање националних 

тежњи поробљених народа у Османском царству и сузбијање руског утицаја 

остали су тако, у годинама у којима су ''спољни послови доминирали у неуоби-

чајеној мјери'',
6
 политички приоритет Велике Британије. 

У склопу тих политичких комбинација нову и значајнију улогу добио је 

европски дио Османске државе – Балкан. О једном дијелу овог полуострва, 

Босни и Херцеговини, знало се врло мало. Била је ''готово непознат податак у 

Европи''. Француски путописац Масни де Клервал написао је 1856. да је Босна 

''ријетко истраживана и тако несавршено описана''.
7
 Херцеговачки устанак, који 

је у мањем или већем интензитету трајао читаву деценију, од 1852. до 1862. 

                                                 
3
 Основни спољнополитички задаци Русије били су измјена одредаба Париског конгреса о неу-

трализацији Црног мора и повратак изгубљених позиција на Балкану. Спољна политика Русије 

у великој мјери се окренула ка централној Азији и Далеком истоку. Али и тамо се морала суо-

чити с Великом Британијом, која је покушавала да се учврсти у централној Азији. На састанку 

у Штутгарту показало се да постоји читав низ питања о којима не постоји сагласност, као што 

је питање Пољске, а његов значај је био у томе што је означио почетак приближавања ових два-

ју земаља. Д. М. Ковачевић, Русија у међународим односима 1856–1894, Београд 2012, 19–24, 

173–184. 
4
 Хенри Џон Темпл Палмерстон (1784–1865) обављао је дужност предсједника владе Велике 

Британије од 1855. до 1858. и од 1859. до 1865. године. 
5
 A. Dž. P. Tejlor, Borba za prevlast u Evropi 1848–1918, Sarajevo 1968, 110. 

6
 В. А. Спек, Кратка историја Британије 1707–1975, Београд 2013, 75. 

7
 М. Екмечић, Слика о Босни и Херцеговини у европској путописној литератури од 1850. до 

1878. године, Радови из историје Босне и Херцеговине XIX века, Београд 1997, 151–154. 
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године,
8
 довео је до тога да простор данашње Босне и Херцеговине постане 

предмет интересовања европских политичара. У европским политичким круго-

вима колала је, између осталих, и идеја размјене аустријског посједа Венеције 

за Босну и Херцеговину. Ове провинције требало је за новац купити и потом 

уступити Аустрији.
9
 Министар спољних послова Расел

10
 написао је још 31. 

августа 1860. да Велика Британија у Јадрану има интересе о којима је влада 

морала водити рачуна.
11

 Лорд Расел је 17. октобра 1861. писао Палмерстону да 

Италија може за пет милиона фунти стерлинга да ослободи Турску од финан-

сијских проблема. Договор по којем би Турска продала ове провинције Италији 

а Италијa Аустрији у замјену за Венецију био би ''добар договор који би било 

тешко постићи''.
12

 

Сваки устанак могао је да буде она искра која ће запалити ватру побуне 

широм Османског царства, нарушити његов територијални интегритет и дове-

сти до уплитања супарничких сила, прије свега Русије. Због тога је Велика Бри-

танија настојала да се устанички покрети угуше и онемогући стварање услова 

за директно мијешање Русије. Задржавање Босанског вилајета у Османском 

царству био је један од неопходних корака у остварењу тог циља. Херцеговач-

ки устанак био је из британске перспективе само дио српског националног 

покрета и због тога је вршен притисак на Београд и Цетиње да престану подр-

жавати устанак. У том политичком контексту потребно је посматрати упућива-

ње британских дипломатских представника у Босну и Херцеговину. Депешом 

од 12. септембра 1856. секретар за спољне послове ерл Клередон обавијестио је 

Хенрија Черчила да га је седам дана раније краљица именовала конзулом у 

Босни и Херцеговини.
13

 Черчил је у пратњи вицеконзула Џејмса Зораба
14

 19. 

фебруара 1857. стигао у Мостар. Послије Черчила је функцију британског кон-

зула обављао Едвард Сент Џон Нил 1858–1860, а на том положају наслиједио 

                                                 
8
 Устанак у Херцеговини био је тема докторске дисертације историчара Душана Берића, који је 

вишегодишња истраживања преточио у дјело у којем је на нешто мање од 1000 страница обра-

дио скоро све аспекте овог покрета. Аутор је доказао да, супротно увријеженом мишљењу, у 

Херцеговини у наведеном периоду нису била три устанка, већ да је ријеч о једном покрету који 

је пролазио кроз различите фазе. В. Д. Берић, Устанак у Херцеговини 1852–1862, Београд – 

Нови Сад 1994. 
9
 А. Тамбора, Кавур и Балкан, Београд 2007, 15. 

10
 Лорд Џон Расел (1792–1878) био је министар спољних послова у Палмерстоновој влади и 

наслиједио га је на мјесту предсједника владе 1865. 
11

 Исто, 131. 
12

 Турску, по мишљењу Палмерстона, не би било лако убиједити да прода Херцеговину, а ни  

Аустрију да узме ту провинцију у замјену за Венецију, која је од велике важности. Британски 

предсједник владе сумњао је да би Аустрија одустала од Венеције без пораза у рату који би 

Италија водила. Исто, 136. 
13

 Наложено му је да оде у Цариград, гдје ће добити инструкције. Такође му је наложено да за 

вицеконзула именује Џејмса Зораба. 
14

 Џејмс Зораб обављао је дужност привременог конзула од 29. јуна до почетка августа 1860. и 

од 29. маја до 7. новембра 1861. E. Radušić, нав. дјело, 74–75. 
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га је Вилијам Ричард Холмс, који је службовао све до 1877.
15

 Настојећи да сми-

ре прилике у покрајини, енглески агенти покушали су марта 1858. да утичу на 

устанике ''да одложе оружје и да се врате својим кућама''.
16

 Након неуспјеха, 

Черчил је извијестио амбасаду у Цариграду да без учешћа великих сила устани-

ци никад неће положити оружје.
17

 

У годинама устанка Босна и Херцеговина имале су статус најчуванијих 

области европског дијела Османског царства, у којима је број војника нарастао 

на 30.000 током 1854–1856, да би касније износио чак 50.000 војника. Велики 

број ангажованих војника захтијевао је огромна финансијска средства. Осман-

ска влада, која је и иначе била неспособна да ''контролише своје рачуне'', са 

сваком годином устанка морала је да узима нове неповољне кредите.
18

 Према 

извјештају који је у Лондон упућен из Цариграда, османска државна каса била 

је празна. Порта је 1861. године имала приход од око десет и по милиона фунти 

стерлинга, а само су државни расходи износили преко дванаест милиона.
19

 

Међутим, ова задужења нису помогла да се стабилизују прилике нити да 

османске трупе буду побједоносне. Од великог пораза османске војске на Гра-

хову 1858. па све до доласка Омер-паше Латаса 1861. године није било већих 

војних успјеха.
20

 

Холмс је још 25. септембра 1860. инсистирао да се у критичном времену 

за намјесника немирне провинције именује Омер-паше Латас,
21

 човјек за којег 

се сматрало да је способан да проведе реформе и да поступа једнако према 

свим поданицима и умири провинцију. По Холмсовом мишљењу Латас је ужи-

вао углед међу већином домаћег становништва. Порта је предузела одређене 

активности како би умирила устанике. Задатак је добио Исмаил-паша, али већ у 

априлу 1861. процијењено је да ова акција неће успјети да умири устанике. 

                                                 
15

 E. Radušić, нав. дјело, 58–61. 
16

 Д. Берић, нав. дјело, 460. 
17

 E. Radušić, нав. дјело, 125. 
18

 Само током 1861. године војни издаци износили су, по британским процјенама, 80 милиона 

пјастера. Посљедица овако великих издатака било је даље задуживање код страних повјерила-

ца, највише у Енглеској. Д. Берић, нав. дјело, 17, 95. 
19

 Ј. Пауновић-Штерменски, Хенри Булвер и стање у Османском царству 1861. године, Српске 

студије 4, Београд 2013, 179. 
20

 E. Radušić, нав. дјело, 120. 
21

 Омер-паша Латас (1806–1871) рођен је као Михајло Латас у Огулину. Отац му је био аустриј-

ски подофицир. Млади Михајло дезертирао је из аустријске војске и пребјегао на османску 

територију 1827. Преко Бањалуке, гдје је прешао на ислам, и Видина, у којем је усавршио тур-

ски језик, стигао је у Цариград 1834. У османској престоници, захваљујући војном таленту и 

марљивом раду, добио је чин пуковника 1838. По ступању на престо новог султана Абдул 

Меџида (1839–1861) почела је његова војна каријера. Ратовао је у Египту, умиривао Друзе у 

Сирији, интервенисао у Либану, Курдистану. У дунавским кнежевинама боравио је 1848–1849. 

Под његовим вођством коначно је сломљен отпор босанских муслимана централној власти 

1850–1852. В. G. Šljivo, Omer-paša Latas u Bosni i Hercegovini 1850–1852, Sarajevo 1977; Исти, 

Bosna i Hercegovina 1849-1853, Banjаluka 1988. 
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Холмс, који је био британски делегат у европској комисији за пацификацију 

Херцеговине 1861,
22

 истог мјесеца је због непожељног развоја ситуације у Хер-

цеговини препоручио интервенцију конзула великих европских држава.
23

 У 

депеши 21. маја 1861. конзул Холмс је потврдио да му је британски амбасадор 

у Цариграду Хенри Булвер јавио да је успио да наговори османски двор да се 

ангажује Омер-паша Латас.
24

 Наравно да долазак Омер-паше Латаса у Херцего-

вину није жељело побуњено српско становништво а ни влада Србије, чији су 

министри схватили да његов долазак значи ново распламсавање сукоба. Тако је 

приликом Латасовог проласка кроз Београд изостао сусрет с кнезом Михаилом. 

Цетиње је пак сматрало да ће, након што савлада Херцеговце, Латас покренути 

нови рат против Црне Горе. Домаћи муслимани га такође нису дочекали с одо-

бравањем, пошто су се сјећали како је угушио отпор административној центра-

лизацији.
25

 

У складу с промијењеним политичким приликама растао је и интерес 

европског јавног мњења за дешавања у овим провинцијама и постале су тема 

читавог низа путописа. Разни аутори искористили су новонастале околности да 

напишу дјела која су мјешавина података које су прикупили, прича које су 

чули, као и личних искустава и утисака који су на њих оставиле ове непознате 

земље. Осим тога, ови путописи су, осим одређене књижевне вриједности и 

информативног значаја, у складу с тренутним политичким приликама, имали 

већу или мању политичку улогу. Велики утицај на садржај дјела, поред лично-

сти аутора и његових политичких погледа, имала је и званична политика влада 

држава из којих су долазили.
26

 Британски путописци који су обилазили Балкан 

дијелили су се у двије групе. Прва, балканофилска, била је наклоњена ослобо-

ђењу балканских народа, док је друга, туркофилска, сматрала да народи на Бал-

кану треба да остану подређени Порти. Заједничко им је било то што су подли-

јегали русофобичној британској политици.
27

 Описујући туркофилске писце, 

једна ауторка је примијетила да они у цјелини потпадају под социјални стерео-

тип Конзервативне партије. У изненађујуће великом броју долазили су из редо-

ва земљопосједничког слоја и обављали су војничку службу.
28

 У ову групу спа-

                                                 
22

 E. Radušić, нав. дјело, 77. 
23

 Исто, 131–132. 
24

 Исто, 112. 
25

 Латас је 1865. у Паризу српским студентима изјавио да је он затражио састанак с кнезом 

Михаилом, али да до њега једноставно није дошло. Д. Берић, нав. дјело, 794–795. 
26

 Пошто је тема овог рада ограничена на сегмент само једног путописа, овдје нећемо набрајати 

који су све аутори и из којих европских земаља писали о Босни и Херцеговини. 
27

 А. Растовић, Енглези и Балкан 1837–1914, Београд 161–164. 
28

 W. C. Bracewell, Opinion-makers: The Balkans in British Popular Literature 1856–1876, Jugoslo-

vensko-britanski odnosi. Saopštenja sa okruglog stola održanog 23–25. septembra 1987. godine u 

Kragujevcu. Povodom 150 godina od dolaska prvog britanskog konzula u Srbiju, Beograd 1988, 109. 
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дао је и учесник Кримског рата, капетан 10. батаљона краљевске артиљерије, 

Џорџ Арбатнот (1824–1899).
29

 

Арбатнот је боравио у Херцеговини од почетка септембра до краја 

новембра 1861, а затим је прешао у Србију. Дјело Херцеговина, или Омер-паша 

и хришћански побуњеници, са кратким освртом на Србију
30

 објављено је по 

његовом повратку у Лондон, док устанак у Херцеговини још није био угушен.
31

 

Обима нешто мањег од три стотине страница, књига је подијељена у 17 погла-

вља, уз осврт на друштвене, политичке и финансијске прилике у Србији.
32

 Иако 

избором наслова аутор ствара утисак да је ријеч о дјелу које приказује како је 

Омер-паша Латас гушио хришћанску побуну у Херцеговини, поглед на наслове 

појединих поглавља показује да је покривен много шири тематски оквир. Опи-

сан је пут из Далмације до Мостара, дат географски опис провинције, стање 

путева, религиозне, социјалне, пољопривредне прилике у Херцеговини, а напи-

сан је и одређени историјски осврт. Мотиви писца да се упути у далеку осман-

ску провинцију нису најјаснији – да ли је у питању био авантуризам, радозна-

лост, или је као искусни војник упућен на задатак чији циљ нам није познат. 

Без детаљних истраживања грађе британских архива све то остаје у домену 

претпоставки. Пошто су, по његовом мишљењу, Енглези ''први народ по спо-

собности да посматрају ствари из ширег угла и свестрано га сагледају'', могуће 

је и да је само желио да своје неупућене земљаке упозна са скоро непознатим 

провинцијама. На почетку дјела Арбатнот пише да га је на писање подстакао 

наслов ''Омер-паша ће с румелијском војском да крене у умиривање побуне у 

Херцеговини'', који је објављен у британској штампи.
33

 

Оно што се јасно види из његовог писања јесте, поред туркофилства, 

поштовање које гаји према Омер-паши Латасу. До прољећа 1861. прилике су, 

по Арбатноту, постале толико озбиљне да је Порта постала свјесна да би даљи 

развој догађаја могао довести до устанка словенских провинција Царства а који 

би за посљедицу могао да има даље отцјепљивање европских провинција. Хао-

тично стање у Херцеговини изазвало је раст државних дугова и могло се окон-

чати тако што ће се та провинција, као и Босна, ''препустити'' или наставити 

                                                 
29

 Војничку каријеру започео је приступивши краљевској артиљерији 1843, учествовао је у 

Кримском рату а касније и у авганистанској и бурманској кампањи. Током каријере неколико 

пута је рањаван, примио је више одликовања. У Индију је отишао 1868. године, а по повратку у 

Енглеску именован је за генералног инспектора. P. S. M. Arbuthnot, Memories of the Arbuthnots 

of Kincardineshire and Aberdeenshire, London 1910, 236. 
30

 L. G. Arbuthnot, Herzegovina, or Omer Pacha and the Christian Rebels with a Brief Account of 

Servia, its Social, Political and Financial Conditions, London 1862. 
31

 У посљедњем дијелу књиге аутор пише како се Омер-паша Латас у прољеће 1862. вратио на 

границу ''коју ће несумњиво умирити прије великих врућина''. Исто, 198–199. 
32

 Анализа овог путописа као историјског извора захтијева много обимнији рад у склопу којег 

треба детаљно обрадити свако појединачно поглавље. 
33

 L. G. Arbuthnot, нав. дјело, 1. 
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борбе наносећи још јаче ударце већ слабим државним финансијама. Нашавши 

се у дилеми како да поступи, Порта се окренула ''једином човјеку у Царству 

способном да се суочи с тешкоћама''. Словен поријеклом, који је ''свој живот 

посветио'' интересу владара, био је најбољи могући избор.
34

 

Европски путници улазили су у Босну и Херцеговину најчешће са сјеве-

ра, преко ријеке Саве, или са запада, преко ријеке Уне. Међутим, Џорџ Арбат-

нот путовао је преко Дубровника и Метковића да би био ближи територији на 

којој је у то вријеме трајао устанак. Кренуо је из Трста 31. августа 1861. године 

и упутио се ка Дубровнику, у који је стигао три дана касније.
35

 Током путовања 

примијетио је да Аустрија не смије да жали труда у учвршћивању својих посје-

да у Далмацији ако жели да одбрани Венецију.
36

 Сазнавши да ће Омер-паша 

кренути у поход, одустао је од посјете Цетињу и кренуо ка Мостару.
37

 

У том граду Латас је, по његовом сазнању, издао прокламацију
38

 којом 

је објавио да је именован за команданта војске у румелијским провинцијама. 

Прокламација је предвиђала да свако село и свака нахија треба да именује јед-

ног или два представника. Хришћанима су загарантоване религијске слободе и 

дозвољено им је да изграде цркве и звонике. Заптије више нису смјеле да се 

смјештају у куће локалног становништва већ у издвојене објекте. Требало је, 

такође, до тада постигнуте споразуме примјењивати, а предвиђено је да порезе 

сакупљају локалне старјешине. Високо хришћанско свештенство требало је од 

тада да се бира од домаћих људи који познају језик и обичаје. Прокламација, 

међутим, није остварила очекиване циљеве. Прокламација није задовољавала 

ни минимум народних тежњи, није садржавала обећање нових олакшица за 

хришћане, нити је пружала гаранције да ће престати злоупотребе и ''насиља 

турских власти и домаћих муслимана''.
39

 Остала је, као и многе друге прокла-

мације османских званичника, мртво слово на папиру, али Арбатнoта то није 

омело да велича Латасове реформске потезе. Колико је од самог почетка био 

туркофилски оријентисан најбоље показује његов коментар да су побуњеници, 

које је Омер-паша требао да умири, не само невјерни свом суверену већ и ''сра-

мота за хришћанство''.
40

 Устаничког вођу Луку Вукаловића описује као особу 

која је ''умјесто поштеног посла'' изабрала ''живот ван закона''.
41

 По Арбатното-

вим сазнањима, у години која је претходила његовом доласку ухваћено је не 

мање од девет српских емисара који су у Херцеговини требали да шире незадо-

                                                 
34

 Исто, 135. 
35

 Исто, 2–3. 
36

 Исто, 8. 
37

 Исто, 16–17. 
38

 Страни листови су писали да су устаници Латасову прокламацију ''примили веома хладно и 

чак непријатељски''. Д. Берић, нав. дјело, 795. 
39

 L. G. Arbuthnot, нав. дјело, 135–137. 
40

 Исто, 32. 
41

 Исто, 160. 
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вољство. Такође је тврдио да је Херцеговина годинама прије тога била изложе-

на агитацијама панслависта и турских непријатеља уопште.
42

 У настојању да 

релативизује незадовољство становништва, написао је да се већина устаника 

хришћана примила оружја невољко, пошто званичне власти нису биле у стању 

да их заштите од ''фанатичних истовјерника''.
43

 

Додуше, Арбатнот је сматрао да Порта сноси извјесну одговорност за 

избијање устанка пошто се годинама лоше управљало провинцијом, чији су 

званичници често показивали незаинтересованост за проблеме становништа. 

Примијетио је, такође, да је порески систем погрешан и да је неопходно опоре-

зовати доходак, а не ''наплаћивати по глави''. Порески приход Херцеговине 

износио је 79.000 фунти стрелинга. Највећи дио ове суме долазио је од најсиро-

машнијег становништва. Десетина, као најважнији извор државних прихода, 

била је у сталном порасту, а 1862. у Херцеговини је износила више него сви 

други порези заједно. Покушај да се реформски Хатихумајун проведе наилазио 

је на јак отпор државних службеника који, по његовом запажању, своје скром-

не плате надокнађују отимањем од грађана.
44

 Арбатнот је оправдавао недостат-

ке османске управе, иако му није била намјера ''да буде заступник османске 

власти''. Апатија и неискреност те управе се, по њему, нису могле довољно 

оштро осудити, али је упорно тврдио да је управа, и као таква, ''била провин-

цијска или централна'', напреднија од становништва. Све лоше особине осман-

ске управе правдао је карактером домаћег становништва, позивајући се на тезу 

да људи имају власт какву заслужују. Констатовао је да су хришћани као маса 

већи противник прогреса него Турци.
45

 С друге стране, сваки турски паша којег 

је упознао, без обзира на поријекло и нарав, био је достојанствен и имао мани-

ре који су код Европљана знак високог поријекла.
46

 Иако се задуживала, осман-

ска власт је, по њему, задржала монетарну и финансијску стабилност државе. 

Такође је оспоравао и разна османска насиља над немуслиманским становни-

штвом, а као доказ умањеног угњетавања хришћана наводио је постепени раст 

хришћанске популације у односу на претходни период,
47

 на тај начин нехотич-

но признавши да је угњетавања хришћана од стране муслимана било. 

У седмици која је протекла између његовог доласка у Мостар и покрета 

турског сераскера на устанике, Арбатнoт је у неколико наврата разговарао с 

прослављеним војсковођом који је на њега оставио позитиван утисак, примио 

га је сваки пут изузетно љубазно и стрпљиво му образлагао своја искуства из 

претходних похода.
48

 Упознат с методама које је Омер-паша Латас примјењи-
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 Исто, 189. 
48

 Исто, 84. 



РАДОВАН СУБИЋ, Један британски путописац о походу Омер-паше Латаса у Херцеговини... 

91 

 

вао у ранијим походима, када су политички сумњивци знали да страдају 

''несрећним случајем'',
49

 Арбатнoт је Латаса описивао као особу рафинираног 

ума, талентовану, добре нарави, ''далекосежног погледа који му омогућава не 

само да води толерантну политику већ и да штити слабије од насиља надмоћ-

нијег''. Успоставивши добар однос, Арбатнoт и Латас су чак заједно присуство-

вали пријему код руског конзула, организованом поводом рођендана руског 

цара Александра II.
50

 Омер-паша се није понашао као остали турски генерали 

који су против непријатеља упућивали мање јединице без јасног циља и без 

икаквог резултата. Арбатнот је оцијенио да је Латас карактером герилски вођа 

и истовремено мајстор умјетности модерног ратовања. Од свих облика војних 

кампања ''најбоље је познавао планинске, које је предводио широм царства''.
51

 

Основни разлог због којег побуна у Херцеговини није раније угушена, по 

Арбатноту, био је тај што је Омер-паша Латас настојао да удовољи жељи 

европске комисије, која је тада била у Мостару. Чланови комисије настојали су 

да се до задовољавајућег завршетка устанка дође без примјене оружја.
52

 

Арбатнот је 14. септембра кренуо да прати Омер-пашу у акцији гушења 

устанка. Латаса је пратила мала група коњаника, а пола батаљона пјешадије 

чекало их је у Стоцу, гдје су провели ноћ 15. септембра.
53

 Опис Латасовог 

похода против устаника дат је спорадично, праћен исцрпним дигресијама о раз-

личитим темама, које сам поход стављају у други план. Омер-пашина кампања 

у Херцеговини окупила је све могуће снаге што их је османска власт могла у 

том тренутку дати. У Херцеговини је неких мјесец дана прије почетка похода 

било 25.200 низама и 11.000 башибозука.
54

 Отежавајућа околност била је чиње-

ница да у јеку Латасове акције регуларна војска није била исплаћена за 17 мје-

сеци.
55

 

До покрета шест батаљона са осам топова дошло је 18. септембра. 

Османске трупе су у неколико наврата извиђале подручја уз која су пролазиле, 

јер су била на гласу као побуњеничка. Арбатнот пише да су полугладни војни-

ци дању марширали по тешко проходним теренима, док су се ноћу, без одгова-

рајуће одјеће и шатора, смрзавали. Као искусни официр, Арбатнот је примије-
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 Али-паша Ризванбеговић (1783–1851), којег је Латас заробио, и под сумњом да је подстакао 
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тио да је слаба тачка османске војске официрски кор који, уз часне изузетке, 

чине немотивисане личности склоне алкохолу.
56

 Око Билеће, у коју су се упу-

тили, бројно стање османских трупа износило је скоро 11.000 људи. Од тог 

броја редовних војника било је 8.047, док је башибозука било 2.900.
57

 Од јесени 

у Херцеговини, по његовим сазнањима, било је ангажовано 29 батаљона, а с 

приближавањем зиме тај број је растао. Тих дана сав саобраћај између гатачког 

округа и околине био је под контролом устаника.
58

 Одмах по доласку у Гацко, 

које је постало центар операција, Латас је планирао да покрене акцију ширих 

размјера. Међутим, јака киша онемогућила је његове планове. Постало је очи-

гледно, по Арбатноту, да се до краја године мало шта могло учинити на гуше-

њу устанка. Природа је била на страни устаника, који су прво имали добру 

жетву, а затим неодлучношћу турских команданата дочекали временске прили-

ке које отежавају војне акције у пуном капацитету. Процијенио је да је Латас 

прогон и хватање устаника ставио у други план, а да је прије свега желио да 

побуњенике увјери у континуитет султанове владавине. ''Снаге којим је окупи-

рао побуњену територију требало је да увјере становништво у неопходност 

покоравања.''
59

 

У октобру мјесецу устаничке чете почеле су акцију ширења територије 

коју контролишу. Присуство турских трупа тада је било сведено на дугачак и 

узак троугао Требиње–Билећа–Гацко. Херцеговачки устаници нису дозвољава-

ли Латасу да се повеже с Никшићем и Клобуком. Посебан значај тада су имали 

бојеви код Пиве, јер је контрола путних праваца била пресудна за долазак 

нових османских трупа.
60

 Омер-паша Латас био је задовољан исходом битке 

код Пиве 21. септембра 1861. По њему, устаници су изгубили 1.000 људи, док 

су османски губици износили 155 мртвих и рањених. Крајем 1861. планирао је 

марш ка Зупцима и Суторини.
61

 

Арбатнот се с једним војним караваном, у пратњи осам батаљона са 

четири топа, упутио према Никшићу, који је због близине Црне Горе био изу-

зетно важан. Никшићки гарнизон био је практично окружен устаницима и 

изван видокруга се ''није ишло осим у јединицама од 500 људи''.
62

 По успјешно 

обављеном задатку експедиција је приликом повратка нападнута. Арбатнот је 
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оспоравао устанички успјех, наводећи да су погинула свега два војника, шест 

рањено и да је неколико коња изгубљено.
63

 Арбатнот је у једном од турских 

логора затекао црногорског изасланика, али ''стицајем околности'', које није 

објаснио, одустао је од идеје да искористи ову прилику и посјети Цетиње.
64

 

Омер-паша је код Пиве организовао стални логор, у који је концентри-

сао дванаест батаљона. Из логора је 26. октобра кренула једна експедиција са 

задатком да прикупи сточну храну и огрев. Та јединица је нападнута, а затим је 

почео општи напад на логор. Арбатнот је записао да су устаници три пута 

покушали да заузму логор, али да су сваки пут борбом прса у прса били одбије-

ни. Турске губитке процијенио је на стотину људи. Након овог догађаја Омер-

паша се вратио у Мостар, задовољивши се тим да се његове јединице крећу 

између одређених тачка с којих су се могле контролисати прилике у ''побуње-

ним дистриктима''.
65

 До средине новембра 1861. ''операциона основа устанка'' 

била је проширена.
66

 Арбатнот је напустио Херцеговину и 29. новембра био је 

у Земуну, одакле је прешао у кнежевину Србију', којој је посветио неколико 

десетина страница испуњених циничним опаскама.
67

 

Милорад Екмечић, анализирајући слику Босне и Херцеговине у европ-

ским путописима прве половине XIX вијека, написао је за Арбатнота да ''пише 

само за једну страну...'' и представља оног Енглеза који, кад год чује да се међу 

Јужним Словенима нешто дешава, ''пита када ће Руси изаћи на Медитеран''.
68

 

То је, по Екмечићу, перманентни мотив сваког енглеског интереса за Јужне 

Словене, што је одредило и природу њихових путописа. Српска национална 

политика била им је од почетка сумњива и посматрали су је као продужетак 

руске политике. Из истог разлога прецјењивали су присуство панславистичких 

мотива у јужнословенској националној борби и показивали мало симпатија за 

сељачке немире који су сви избијали на аграрној и пореској основи, док су тур-

ску државну админстрацију цијенили више него што је она то заслуживала. 

Екмечић је пак дјело Џејмса Арбатнота оцијенио као мјешавину статистичких 

података и политичких запажања, у којем су сами подаци непоуздани, док су 

ауторова запажања о херцеговачкој економији била корисна историчарима који 

су у својим каснијим истраживањима потврдили у књизи изнесене Арбатното-

ве тезе о томе да Херцеговина свакодневно сиромаши и стагнира јер је увоз 
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двоструко надмашивао извоз из ње, а увозна роба служила је да се ''задовоље 

жеље народа'' и није утицала на развој земље.
69

 

Џорџа Арбатнот je током тромјесечног боравка у Херцеговини написао 

дјело које спада у оне путописе који су, у вријеме повећаног интереса британ-

ске јавности за прилике у европским провинцијама Османског царства, повре-

мено објављивани, а чији садржај је био усклађен с политичким интересима 

Велике Британије. Након побједе у Кримском рату Велика Британија је страхо-

вала да ће поражена Русија искористити устанке незадовољног хришћанског 

становништва да би повратила своје изгубљене позиције на Балкану. Арбатнот 

је Омер-пашу Латаса представио као јунака књиге, некритички га приказујући 

као особу добре нарави, рафинираног ума и великог војничког дара. Међутим, 

пажљивим читањем можемо закључити да је Латас био само повод да се напи-

ше дјело апологетског карактера. Оспоравајући устаничке мотиве, умањујући 

разне османске неправде и непочинства, Арбатнот је заправо налазио оправда-

ња за османску власт. Признајући да је слаба и мањкава, приказао ју је свије-

тлим бојама као прогресивнији дио друштва, док су устаници заостали и при-

митивни. Сељачки немири, који избијају због пореских и аграрних разлога, 

приказани су као посљедица спољног утицаја, српског а преко њега и пансла-

вистичког, руског. Арбатнот је британском јавном мњењу пружио дјело које је 

доказивало да је британски став према Османском царству исправан. 

 

 

Radovan Subic 

 

A British Traveler about the Omer Pasha Latas 

Herzegovina Campaign in 1861 

 

Written during the Herzegovinian uprising, George Arbuthnot's book Herze-

govina, Or, Omer Pacha and the Christian Rebels with a Brief Account of Servia, Its 

Social, Political and Financial Conditions, London 1862, became one of the trave-

logues created as a result of increased interest of the British public for the events in 

the European provinces of the Ottoman Empire. After the victory in the Crimean 

war, Great Britain feared that the defeated Russia would take advantage of the upris-

ings of disaffected population, with whom it shared religious beliefs, to regain its lost 

positions in the Balkans. For this reason, the political interests of Great Britain have 

determined the nature of this travelogue. In it, the Turkish state administration is por-

trayed as a weak and flawed, but still more progressive part of the society, as op-

posed to the Christian peasant population. Arbuthnot sees the unrests amongst the 

peasants, erupting over tax and agrarian reasons, as a consequence of the external 

                                                 
69

 L. G. Arbuthnot, нав. дјело, 71. Екмечић пише да су ово становиште у главним цртама потвр-

дила каснија историјска истраживања. М. Екмечић, нав. дјело, 163.  
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Serbian influence and through it, the pan-Slavic and Russian. The hero of his book is 

Omer Pasha Latas, who is idealistically portrayed as a person of good character, re-

fined intellect and a great military talent. 
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TIPSKI PROJEKTI SRPSKOPRAVOSLAVNIH CRKAVA 

U VRIJEME AUSTROUGARSKE UPRAVE  

U BOSNI I HERCEGOVINI 
 

  

Apstrakt: Nakon perioda turske uprave, s nizom ograničenja vezanih za 

izgradnju crkava, realna potreba u novom periodu austrougarske uprave bila je 

izgradnja velikog broja srpskopravoslavnih crkava. To je tražilo značajna finansijska 

sredstva, koja osiromašena Srpska pravoslavna crkva i njen narod u Bosni Hercego-

vini nisu imali. Austrougarska vlast je pomagala izgradnju sakralnih objekata svih 

vjerskih zajednica u zemlji, ali je to zbog stanja državnih finansija i prioritetnije 

izgradnje bilo nedovoljno. Kako bi se uštedjelo na izdacima, u Građevinskom odje-

ljenju Zemaljske vlade su rađeni tipski projekti crkava, čija je analiza predmet ovoga 

rada. Primijenjeni arhitektonski koncept i stilski vokabular potvrđuje politiku Monar-

hije i nastojanje vlade da podrži težnju pravoslavnih Srba za izražavanjem vjerskih 

osobenosti stilskim diferenciranjem svojih sakralnih objekata. 

 

Ključne riječi: tipski projekti srpskopravoslavne crkve, austrougarski period, 

Bosna i Hercegovina. 

 

 

Uvod 

 

Izgradnja i obnova hrišćanskih crkava u Bosni i Hercegovini u tursko doba 

onemogućavana je na razne načine. Dobijanje dozvola – carskih fermana, bio je 

težak, dugotrajan i skup proces. Tokom 19. vijeka evropske sile su vršile pritisak na 

Osmansko carstvo, tada već u silaznoj putanji svoje moći, da se izjednače prava is-

lamskog i neislamskog stanovništva, što je za rezultovalo reformama Osmanskog 

carstva koje su obuhvatile i ravnopravnost svih vjeroispovijesti. To je provedeno naj-

prije sultanovom naredbom (Hatišerif od Gülhane) od 3. novembra 1839. godine, 

zatim donošenjem 18.2.1856. pravno-političkog dekreta Hatt-i Hümayuna kao dijela 

opštih reformi Carevine (Tranzimat, 1856–1876), te potpisivanjem Pariskog mirov-

nog sporazuma 30. marta 1856. između Ruskog i Otomanskog carstva, kojim je 

okončan Krimski rat (1853–56). Svim ovim mjerama hrišćanske crkve u Otoman-

skom carstvu stavljene su pod zaštitu međunarodnog prava i tako je značajno olakša-
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na izgradnja i obnova crkava, iako još uvijek s opstrukcijama na lokalnom nivou vla-

sti. Tako je, nakon četvorogodišnjeg procesa priprema za dobijanje dozvole, odobre-

njem sultana Abdul Aziza, 1863. godine započela izgradnja sarajevske Saborne 

crkve, koja je osveštana 1874. godine. 

Kako u glavnom gradu tadašnjeg Bosanskog ejaleta, tako je i drugdje postoja-

la potreba za izgradnjom pravoslavnih hramova. S austrougarskom okupacijom 1878. 

godine političko-pravna situacija u Bosni i Hercegovini se iz osnova mijenja. Nastaju 

i daleko povoljniji uslovi za unapređenja položaja Srpske pravoslavne crkve u zemlji, 

u kojoj je pravoslavno stanovništvo na prvom popisu 1879. činilo 42,88% stanovnika 

Bosne i Hercegovine (Statistika miesta, 1880), što je do zadnjeg popisa 1910. godine 

povećano na 43,48%, ili ukupno 825.339 pravoslavnih Srba u zemlji (Rezultati popi-

sa, 1912).
1
 

 

1. Društveni i politički uslovi izgradnje srpskopravoslavnih crkava 
 

Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini i njena najviša hijerarhija su 

od 1766. bili pod jurisdikcijom Carigradske patrijaršije, odnosno u sferi suvereniteta 

Turskog sultana. Ovakvo stanje je nakon okupacije 1878. za Austrougarsku bilo neo-

drživo. Reorganizacijom svih vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, pa tako i 

Srpske pravoslavne crkve, trebalo je osigurati presudan uticaj na izbor najviše crkve-

ne hijerarhije, kako bi od Monarhije bila zavisna i time lojalna. Ovo za austrougarske 

političke interese i planove važno pitanje riješeno je Konvencijom o privremenom 

regulisanju odnosa Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini, zaključenom 28. 

marta 1880. između Austrougarske i Carigradske patrijaršije, čime je Srpska pravo-

slavna crkva suštinski ušla u sferu punog suvereniteta Monarhije. 

Konvencijom je pravo postavljanja i smjenjivanja episkopa pripalo caru, dok 

je saglasnost carigradskog patrijarha bila samo formalne prirode. Naredni korak u 

reorganizaciji bilo je osnivanje mitropolitske Konzistorije 1883. godine, uz mitropo-

lita vrhovne crkvene vlasti u zemlji. Najvišu crkvenu hijerarhiju plaćala je Zemaljska 

vlada, čime je Crkva stavljena pod puni politički uticaj i kontrolu vlasti. Za vjerski i 

nacionalni život značajna djelatnost srpskopravoslavnih crkveno-školskih opština 

svedena je na usko vjerske okvire, kako bi se onemogućilo njihovo nacionalno djelo-

vanje kao centara političke opozicije okupacionoj upravi. Međutim, nezadovoljstvo 

promjenama otvoreno je kulminiralo u pokretu Srba Bosne i Hercegovine za vjersko-

prosvjetnu samoupravu (Madžar
, 1982)

. 

U memorandumima Zemaljskoj vladi, koji su, uz deputacije, bili osnovni 

oblik djelovanja pokreta za samoupravu, iznesene su i optužbe da vlada ne subvenci-

oniše proporcionalno izgradnju i popravke pravoslavnih crkava i da se u raspodjeli 

sredstava za gradnju sakralnih objekata favorizuje katolička religija (Bosansko-her-

                                                 
1
 U periodu između ovih popisa učešće muslimana je zbog iseljavanja od 38,73% palo na 32,25%, dok 

su useljavanjem rimokatolici imali priraštaj od 18,98% na 22,88%. 
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cegovački zbornik I, 1902:9). Slične optužbe iznesne su i u Trećem carskom memo-

randumu 1900. godine (Memorandum, 1901)
. 
Iako je Zemaljska vlada negirala sve 

navode u memorandumima, podaci koje je u svom odgovoru iznijela ipak su govorili 

u prilog optužbama pokreta. Tako je u vladinom odgovoru na Prvi memorandum 

navedeno da je u periodu 1878–1896. na ime gradnje katolicima dodijelila 232.191 

forinti, pravoslavnim 235.305 forinti, a muslimanima 135.628 forinti
2
. Ovdje i nije 

bilo proporcionalne zastupljenosti konfesija, jer je pomoć katolicima bila dvostruko 

veća nego što bi im poštovanjem principa visine subvencije srazmjerno broju pripad-

nika svake vjeroispovijesti pripadalo (Madžar, 1982:55).
3
 Uzroke zaostajanja Srpske 

pravoslavne crkve, za koje je optuživana, vlada je pripisivala ''neobuzdanim nacio-

nalnim rovarenjima'' i finansiranju pokreta. 

Pokret Srba Bosne i Hercegovine za vjersko-prosvjetnu autonomiju okončan 

je 1905. godine s vrlo ograničenim rezultatima. Ostala je neizmijenjena Konvencija 

iz 1880. godine, ali se donošenjem Uredbe o upravi crkvenih i školskih poslova srp-

skopravoslavnih eparhija u Bosni i Hercegovini vlada obavezala da će za Srpsku pra-

voslavnu crkvu iz zemaljskog budžeta izdvajati sredstva srazmjerno broju stanovni-

ka.
4
 Time su stvoreni povoljniji uslovi za izgradnju srpskopravoslavnih crkava. S 

obzirom na realne potrebe bilo je to nedovoljno, pa su graditeljski poduhvati uglav-

nom finansirani doprinosima vjernika u novcu, građevinskom materijalu, transportu i 

besplatnoj radnoj snazi. Prikupljanje pomoći iz drugih pravoslavnih zemalja, poseb-

no Rusije, vlada je na svaki način onemogućavala. Dodatno se štedjelo i na projekti-

ma, zbog čega su u Građevinskom odsjeku, kasnije Građevinskom odjeljenju 

Zemaljske vlade, rađeni tipski projekti pravoslavnih crkava, kao i rimokatoličkih i 

grkokatoličkih. Vlada je nudila veće subvencije kada bi se po njima gradilo, ali to 

često nije bio dovoljan motiv. Posebno ne u Rimokatoličkoj crkvi, jer je Vrhbosan-

ska nadbiskupija imala vlastitog arhitektu i savjetnika za građenje Josipa pl. Vancaša, 

najznačajnijeg graditelja u Bosni i Hercegovini, u čijem ukupnom opusu katolički 

sakralni objekti, pored stambenih i stambeno-poslovnih zgrada, kvalitetom i brojem 

realizacija zauzimaju najznačajnije mjesto. 

U opštim karakteristikama i društvenoj ulozi sakralne arhitekture u 19. vijeku 

bilo je vidljivo naglašavanje osobenosti konfesije. Tako je kod katoličkih sakralnih 

objekata uočljiv oslonac na srednjoevropske istorijske stilske obrasce, naročito goti-

ku, ali i romaniku, renesansu i barok. Islamska sakralna arhitektura tradicionalno se 

ispoljavala kroz tursko-orijentalni stil, dok su se Jevreji identifikovali s maurskim sti-

lom iz Španije, odakle su u Bosnu došli u 16. vijeku. Srpski pravoslavni crkveni 

objekti, kao metod diferenciranja, svoje stilske obrasce nalaze u vizantijskoj i srpskoj 

                                                 
2
 Austrougarska je u BiH zatekla apsolutnu dominaciju islamskih sakralnih objekata. Tako je npr. u 

Sarajevu 1878. godine bilo 106 džamija, dvije pravoslavne i jedna katolička crkva. 
3
 Austrougarska je kao dominatno katolička zemlja imala blagonaklon stav prema izgradnji katoličkih 

crkava, ali je to bila i realna potreba. S velikim brojem doseljenika iz Monarhije značajno je povećan 

ukupan broj katoličkog stanovništva i tako bitno promijenjeni odnosi u vjerskoj strukturi stanovništva. 
4
 Uredba je 1914. godine ukinuta. 
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srednjovjekovnoj arhitekturi. Kako među tadašnjim arhitektima u zemlji nije bilo 

Srba, građenje pravoslavnih hramova je prepuštano narodnim neimarima ili su koriš-

teni vladini tipski projekti, nerijetko modifikovani. To im je, uz skromne materijalne 

pretpostavke, davalo obilježja lokalne graditeljske tradicije. Rijetka značajanija 

ostvarenja djela su inženjera Građevinske službe Zemaljske vlade. Takve su Crkva 

sv. Save u Blažuju (Alois Bütscha, 1896–1897) i Crkva Bogoslovije u Reljevu, 

(Josef Czerny, 1884–1886). 

Sve navedene istorijske okolnosti odredile su arhitektonsko-umjetničke 

domete pravoslavnih hramova i njihov karakter kao faktora naglašavanja konfesio-

nalnog identiteta. U tom smislu, kod srpskopravoslavnih crkava ne susrećemo široku 

skalu primijenjenih istorijskih arhitektonskih stilova kao kod rimokatoličkih, već 

stalnu zagledanost u vizantijsku i srednjovjekovnu srpsku arhitekturu kao sredstvo 

jasne stilske i prostorne identifikacije srpske pravoslavne vjerske zajednice. 
 

2. Građevinska služba Zemaljske vlade 

 

Značajno za predmetnu temu je sagledavanje stanja i organizacije građevin-

ske službe u Zemaljskoj vladi Bosne i Hercegovine. Obezbjeđenje potrebnih struč-

njaka rješavano je postepeno i u skladu s budžetski sredstvima, koja su u početku bila 

vrlo skromna. Tako je, istovremeno s osnivanjem civilne uprave 1. januara 1879, u 

zemlji ustanovljena i prva građevinska služba. Zbog malog budžeta za tu godinu, 

činili su je samo jedan građevinski savjetnik u vladi i po jedan okružni inženjer u šest 

okruga (Bosna i Hercegovina na Milenijskoj izložbi, 1896:60). Njihov zadatak bio je 

da prouče građevinske prilike u zemlji i da građevnski savjetnik izradi najnužnije 

upravne naredbe za uređenje građevinske službe, posebno cestogradnje, koja je 

početkom 1880. iz vojne prešla u civilnu upravu. To je proizvelo potrebu povećanja 

vladinog građevinskog osoblja, koje je te godine prošireno za mjesta nadinženjera, 

inženjerskog pristava i praktikanta. Kako ni to nije bilo dovoljno za veliki obim hit-

nih poslova, vladi je privremeno dodijeljeno pet oficira tehničke struke za poslove 

projektovanja i izgradnje cesta i zgrada za vojne potrebe (Bosna i Hercegovina na 

Milenijskoj izložbi, 1896:63). Ovo privremeno angažovanje okončano je već krajem 

1880. godine, pa je zbog tih kao i zbog poslova na adaptaciji upravnih zgrada siste-

matizacija u Građevinskom odsjeku Zemaljske vlade 1881. proširena sa još dva inže-

njera i jednim praktikantom, te po jednim mjerničkim pristavom i praktikantom u 

svakoj okružnoj oblasti. (Bosna i Hercegovina na Milenijskoj izložbi, 1896:63). Tako 

je ukupan broj tehničkih činovnika povećan na 25 (sedam u vladi i 18 u okružnim 

oblastima), što je ostalo nepromijenjeno do 1884. godine. 

Nadležnosti i djelokrug rada Zemaljske vlade i podređenih joj okružnih obla-

sti definisane su Naredbom Zajedničkog ministarstva finansija od 21.1.1884,
5
 kojom 

je u okviru Prvog – Administrativnog odjeljenja formiran Građevinski odsjek (Bau-

                                                 
5
 ABIH, ZVS, Opšta građa, 1884, br. 5248. š. 1–81 
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department) sa dva biroa, jedan za cestogradnju i hidrogradnju i drugi za visokograd-

nju. Svakim biroom rukovodio je nadinženjer (Oberingenieur), a na čelu Odsjeka bio 

je građevinski savjetnik (Baurat). U svakoj od šest okružnih oblasti bio je po jedan 

okružni inženjer i odgovarajuće tehničko osoblje. Zadaci Građevinskog odsjeka su, 

pored ostalog, bili: izrada propisa u oblasti gradnje; tehničke revizije projekta, pred-

mjera i predračuna koje dostavljaju okružne oblasti, te kontrola izvođenja gradnji; 

izrada projekata i predračuna građevina za centralnu upravu, kao i direktno rukovo-

đenje izgradnjom, zatim stručna mišljenja, personalni poslovi, tehnička kontrola svih 

gradnji iz javnih sredstava, organizacija i kontrola kuluka itd. Prvi građevinski 

savjetnik bio je Phillip Ballif.
6
 Od značaja za našu temu je i podatak da je Biroom za 

visokogradnju od 1884. rukovodio nadinženjer Johan Kellner, autor tipskih projekata 

srpskopravoslavnih crkava iz 1901. godine. Ukupan broj građevinskog činovničkog 

osoblja je 1884. povećan na 38, od čega 12 u vladi i 26 u okružnim oblastima (Bosna 

i Hercegovina na Milenijskoj izložbi, 1896:64). S ovako malim brojem činovnika, u 

vremenu kada su popravak i izgradnja cesta i upravnih zgrada imali apsolutni priori-

tet, nije se mogla ni očekivati posvećenost izradi tipskih projekata.  

Za organizaciju i funkcionisanje Građevinske službe u zemlji značajno je bilo 

donošenje 12. novembra 1885. Mirovinskog propisa za u građanskoj službi Bosne i 

Hercegovine namještene činovnike i službenike, kao i njihove udovice i siročad, koji 

je na snagu stupio 1. januara naredne godine (Izvještaj o upravi, 1906:25–29). Time 

je Bosna i Hercegovina postala privlačnija za inženjere i tehničare iz Monarhije, pa 

je s vremenom i kadrovska opremljenost vladine Građevinske službe bila sve potpu-

nija. To je omogućilo uvođenje u djelokrug rada i poslova projektovanja i izvođenja 

objekata u režiji Zemaljske vlade. Rukovođenje Građevinskim odsjekom je od 

27.10.1885.
7
 povjereno vladinom savjetniku. Pored ostalog, imao je prava i odgovor-

nosti, nakon odobrenja, slobodno raspolagati nacrtom troškovnika za građevine koje 

zemaljska vlada izvodi u vlastitoj upravi. (Bosna i Hercegovina na Milenijskoj izlo-

                                                 
6
 Phillip Ballif (1847–1905), austrijski inženjer, arheolog i meteorolog je, kako saznajemo iz objavlje-

nog nekrologa (Jahresbericht, 1905), studij završio na Tehničkom fakultetu u Gracu. U državnoj slu-

žbi BiH je bio od 1879. godine, a 1898. je unaprijeđen u zvanje nadsavjetnika. Zvanje dvorskog 

savjetnika mu je dodijeljeno 1904. godine. Naredne, 1906. godine (prema podacima na dan 1. okto-

bra), ovo mjesto dvorskog savjetnika ostalo je nepopunjeno (Kalendar Bošnjak, 1907). Radio je na 

organizaciji meteorološke službe i izgradnji puteva. U saradnji sa Zemaljskim muzejom u Sarajevu 

objavio je 1893. u Beču studiju o rimskim cestama kroz Bosnu i Hercegovnu (Römische Strassen in 

Bosnia und Hercegovina). Bio je član Tehničkog kluba od 1.1.1897. Od 1892. je na čelu meteorološke 

službe u Bosni i Hercegovini, koju je kao zasebnu službu utemeljio u sastavu Građevinskog odsjeka. 

Smatra se prvim meteorologom u Bosni i Hercegovini, gdje je postigao je izuzetne rezultate u organi-

zaciji razvijanjem mreže stanica i unapređenjem kvaliteta izmjerenih podataka. Objavio je više djela, 

među kojima: Wasserbauten in Bosnien und der Hercegovina. Wien : A. Holzhausen, I tom 1896. i II 

tom 1899; Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen der Landesstationen in Bosnien und der 

Hercegovina, Wien 1900; Organisation du service météorologique en Bosnie-Herzegovine et résultats 

des observations relatives a la pluie, Paris 1900.  

 (http://www.fhmzbih.gov.ba/latinica/O-NAMA/M-istorija.php) (1.9.2017) ] 
7
 Sarajevski list, 23/1903, 27.2. 

http://www.fhmzbih.gov.ba/latinica/O-NAMA/M-istorija.php


Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. IX, број 9, 2017 

102 

 

žbi, 1896:61). Prvi vladin savjetnik bio je Edmund Stix (1837–1903), koji je na čelu 

Građevinskog odsjeka ostao do 1901. godine. Sa završenom bečkom Visokom teh-

ničkom školom, bogatim radnim iskustvom u praksi i na univerzitetima (Zeitschrift, 

1903:204), bio je prava ličnost za realizaciju visoko postavljenih građevinskih ciljeva 

Benjamina Kállaya, najznačajnijeg zajedničkog ministra finansija (1882–1903) u 

periodu austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini. Pored niza uspješno realizova-

nih graditeljskih projekata niskogradnje i visokogradnje u režiji vlade, objavljenih 

naučnih i stručnih radova,
8
 svojim autoritetom je imao i neposredne lične zasluge 

(Jahresbericht, 1904:76–79), uz neposredan Kállayev prijedlog, za formiramje i orga-

nizaciju posebnog Građevinskog odjeljenja Zemaljske vlade Carevim rješenjem od 

25. decembra 1890 (Glasnik zakona, 1891: 53–54), koje je sa odsjecima za zgrade, 

ceste, gradnje na vodi i željeznice preuzelo sve građevinske poslove Prvog odsjeka 

za unutrašnju upravu. Sistematizacijom utvrđen i popunjen broj tehničkih činovnika s 

vremenom se povećavao, pa je Građevinsko odjeljenje u periodu 1890–93. imalo 53, 

a 1896. godine 64 građevinska činovnika (Bosna i Hercegovina na Milenijskoj izlo-

žbi, 1896:64). 

Nasljednik Edmunda Stixa na položaju predstojnika Građevinskog odjeljenja 

u narednih osam godina, do penzionisanja 1909. godine, bio je Fritz Passini
9
, Stixov 

zamjenik u zvanju dvorskog savjetnika. Na tipskim projektima, prema važećim pra-

vilima, u desnom donjem uglu svakog priloga projekta bili su i njihovi potpisi. 

Osim stalnih (''definitivnih'') činovnika, u Zemaljskoj vladi su za poslove pro-

jektovanja i rukovođenja gradnjom značajnih objekata i honorarno angažovani inže-

njeri (extra statum), među njima i August Bütscha, autor tipskog projekta iz 1894. i 

arhitekt Rudolf Tönnies (1869–1929) autor tipskog projekta iz februara 1901. godi-

ne, koji je u vladi bio honorarno angažovan od 1899. do 1910. Značajna za predmet-

nu temu je i činjenica da su inženjeri i arhitekti Zemaljske vlade studije završili na 

univerzitetima u Monarhiji, uglavnom u Beču, srednjoevropskom centru iz kojeg su 

se u 19. i početkom 20. vijeka širile sve glavne arhitektonske i umjetničke ideje i 

uzori. Posebno je obrazovanje kod najuglednijih profesora bečke Akademije umjet-

nosti, Teophila Hansena (1813–1891) i Friedricha Schmidta (1825–1891), uticalo na 

poznavanje i egzaktno interpretiranje istorijskih arhitektonskih stilova u okviru stro-

gog istoricizma (1850–1880), čiji su glavni predstavnici i nosioci ovi profesori i bili. 

Umjesto mješavine stilova, koja je obilježila romantični istoricizam (1830–1860), 

obilježje strogog istoricizma je dosljednost u primjeni odabranog stilskog predloška. 

Proučavanje velikih istorijskih arhitektura, među kojima i vizantijske, za koju je 

                                                 
8
 Das Bauwesen in Bosnien und der Hercegovina von Beginn der Occupation durch die österr.-Monar-

chie bis in das Jahr 1887, Wien 1887. 
9
 Fritz Passini je završio Visoku tehničku školu u Grazu. Godine 1894. je proglašen počasnim građa-

ninom Sarajeva. Od 1896. je član Tehničkog kluba (Jahresberischt, 1897). Preselio se u Graz nakon 

što mu je 1911. dodijeljen počasni doktorat Tehničkog univerziteta (Technischen Universität Graz).  

 ( http://history.tugraz.at/honoratioren/ehrendoktoren/ (1.9.2017) ] 
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naročito važan teoretski i praktični rad profesora Hansena, značajno je za srpskopra-

voslavnu sakralnu arhitekturu i tipske projekte koje su njegovi bivši studenti uradili 

za Zemaljsku vladu. 

 

3. Tipski projekti Građevinskog odjeljenja Zemaljske vlade 

 

Zajednička karakteristika tipskih projekata izrađenih u vladinoj Građevinskoj 

službi jeste ujednačenost stilskog izraza, baziranog na nekim preuzetim karakteristi-

kama srpske srednjovjekovne sakralne arhitekture, uglavnom raške stilske grupe. To 

se prvenstveno ogleda u podužnom usmjerenju jednobrodnih crkava i dekorativnoj 

obradi njihovog eksterijera. Zbog već navedene činjenice da su realne potrebe 

izgradnje velikog broja crkvenih objekata bile u koliziji s raspoloživim sredstvima, 

kako od doprinosa osiromašenog naroda tako i općenito skromnih budžetskih sred-

stava zemlje, a time i stavke za subvencioniranje izgradnje crkava, izostalo je projek-

tovanje kupola kao i zasvođavanje prostora naosa. Umjesto ovih elemenata stereo-

tomskog konstruktivnog sistema srpske i vizantijske arhitekture, koji je graditeljski a 

time i finansijski mnogo zahtjevniji, projektovane su tipske crkve bez kupole, s rav-

nom tavanicom. Ovakav prostorni konstruktivni koncept nije, dakle, rezultat (ne)zna-

nja ili htijenja projektanta, već izraz realnih okolnosti i iz njih proisteklog projektnog 

zadatka. 

 

3.1. Tipski projekti iz 1894 (A. Bütscha) 

 

Autor tipskih projekata za veću i manju istočno pravoslavnu crkvu iz 1894.
10

 

je August Bütscha (1855–1925), koji je projektovao i najveću tada sagrađenu srpsko-

pravoslavnu crkvu na području glavnog grada Sarajeva – Sv. Save u Blažuju (1896–

1898), s osnovom u formi slobodnog grčkog krsta, zasvedenu poluobličastim svodo-

vima i s kupolom nad presjecištem krakova (Božić, 1998: 98–99). Ovakav koncept 

centralne organizacije prostora i s njom piramidalne vanjske siluete potvrđuje projek-

tantovo poznavanje stilskih karakteristika srpske srednjovjekovne arhitekture. To i ne 

iznenađuje, jer je August Bütscha završio bečku Akademiju likovnih umjetnosti
11

, 

ovladavši svim istorijskim stilovima. Tako u njegovom opusu nalazimo i stilski 

sasvim korektne primjere neorenesanse (Prva sarajevska gimnazija, 1889, a u sarad-

nji s Karlom Pařikom, i Gradska tržnica u Sarajevu, 1894). Njegov potpis kao pro-

jektanta je, uobičajeno, na lijevoj strani projekta, dok je na desnoj strani potpisan 

tadašnji Baudirector Edmund Stix. Listovi za obje ove varijante urađeni su na nivou 

idejnog projekta (R 1:200) i sadrže: osnovu prizemlja, osnovu u visini galerije pjeva-

lišta, južnu podužnu fasadu, ulaznu (zapadnu) fasadu, istočnu (oltarsku) fasadu, te 

dva poprečna presjeka. 

                                                 
10

 Projekti datirani u Sarajevu 6.12.1894, ABH, ZVS, Zbirka projekata, kut. 64. 
11

 Personalni list u ABH 
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3.1.1. Tipski projekat za manju srpskopravoslavnu crkvu 

 

Longitudinalnu dispoziciju crkve (Sl. 1)
12

 čini ulaz u prizemlju zvonika, koji 

vodi u pronaos na koji se nastavlja prostor svetišta. Pronaos od naosa dijele dva stu-

ba, koji formiraju tri polja (traveja) dubine 2,00 m, omeđena arhivoltama koje nose 

galeriju hora (pjevališta). U posebnom prostoru uz zvonik s lijeve strane je stepenište 

za zvonik i galeriju hora. Zvonik je u tlocrtu prizemlja kvadrat spoljašnjih stranica 

6,00 m a unutrašnjih 4,50 m, a visina do podnožja krsta mu je 23 m. U najvišoj zoni, 

iznad dvovodnog krova, osnova zvonika prelazi u zarubljeni kvadrat spoljašnje širine 

5,20 m. Naos je jedinstven prostor unutrašnje dužine 12,0 m, širine 11,0 m i visine 

10,35 m. U njegovom nastavku na istočnoj strani je uzdignuto svetište dubine 4,30 m 

i širine 5,50 m, završeno iznutra i spolja polukružnom apsidom. Ukupna spoljašnja 

dužina crkve je 26,00 m, a širina ulazne fasade je 12,50 m. Podužni zidovi i sva četiri 

zida zvonika su, s obzirom na standardne dimenzije austrougarske opeke, debljine 

0,75 m, a svi ostali 0,60 m. 

 

Slika 1. Tipski projekat iz 1894. za manju srpskopravoslavnu crkvu 

 

Osim apside i zvonika, crkva je riješena arhitravno. Spoj ravne tavanice s 

podužnim zidovima je uski četvrtkružni prelaz, čime je izbjegnut očekivani pravi 

ugao. U odsustvu mogućnosti primjene skupljeg sistema svodova, to je za molitveni 

prostor vjernika svakako adekvatnije prostorno-oblikovno rješenje. 

Ukupna vanjska dužina crkve je 26,00 m, a širina ulazne fasade je 12,50 m. 

Kako je tlocrt pravougaonik, u vanjskom oblikovanju uočavamo uravnotežen odnos 

vertikale zvonika i horizontalno razvijenog prostora crkve do uobičajeno niže apside. 

Tako imamo zvonik završen segmentnom kupolom visine 23 m, sljeme dvovodnog 

krova crkve na visini od 14 m i konusni krov iznad polukupole apside na visini 12 m. 

                                                 
12

 ABH, ZVS, Zbirka projekata, kut. 64 
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Ovim stepenovanjem arhitektonskih masa prema njihovom sadržaju uspostavlja se 

prostorna dinamičnost u cjelini jednostavnog arhitektonskog volumena crkvene gra-

đevine. 

Zidovi su obrađeni u tradiciji raške škole, što je zapravo neposredan uticaj 

zapadnoevropske romanike. Nad visokim soklom je jedinstvena zidna ploha, hori-

zontalno ritmizirana pilastrima koji uokviruju široke i visoke polukružnim arhivolta-

ma naglašene prozore na svim fasadama. Ispod profilisanog potkrovnog vijenca, cije-

lim obimom, osim na polukružnoj fasadi apside, je friz romaničkih slijepih arkada. 

Isti princip oblikovanja je i na glavnoj ulaznoj fasadi, naglašenoj tipično romaničkim 

portalom uokvirenim pilastrima. Nad arhitravnom gredom vrata je polukružna luneta 

zaključena trougaonim timpanonom, a u drugoj visinskoj zoni zvonika je jednostruki 

prozor (monofora), riješena kao i bočni prozori. Monofore su i u najvišoj, trećoj vis-

inskoj zoni zvonika na sve četiri njegove strane, dok su njiihov pandan na skošenji-

ma plitke niše. 

U cjelini, prostorno i oblikovno rješenje je suzdržano i racionalno, ali s prepo-

znatljivim karakteristikama srpske srednjovjekovne crkvene arhitekture, što je bio 

svakako prvi postavljeni kriterijum koji se morao zadovoljiti. Stilsko diferenciranje 

objekata srpskopravoslavne crkve, kao conditio sine qua non, podržala je i uprava, s 

obzirom na vjersku politiku mnogonacionalne Monarhije, koja je toleranciju, multi-

konfesionalnost i multikulturalnost u međunarodnim političkim krugovima na regio-

nalnim i svjetskim izložbama isticala kao svoju posebnost i kulturnu vrijednost. 

 

3.1.2. Tipski projekat za veću srpskopravoslavnu crkvu 

 

Arhitekt Bütscha je istovremeno uradio i tipski projekat za veću srpskopravo-

slavnu crkvu (Sl. 2)
13

 Primijenjen je isti koncept longitudinalnog usmjerenja jedno-

brodne građevine, ali se ovdje pravougaona osnova zonom šireg pronaosa mijenja u 

''T'' oblik, čime je odnos volumena složeniji, a modelovanje masa bogatije.  

Ukupna vanjska dužina crkve je 30,90 m, a širina ulazne fasade 13,70 m. Za-

nimljivo je da su stubovi u osovini podužnih zidova zvonika, koji nose galeriju hora i 

dijele pronaos od naosa, udvojeni i međusobno arhitravno spojeni.  

Naos je i ovdje jedinstven, arhitravno riješen prostor unutrašnje dužine 17,0 

m, širine 10,0 m i visine 10,35 m. Svetište, uzdignuto s par stepenika, iznutra i izvana 

je završeno polukružnom apsidom unutrašnjeg poluprečnika 3,50 m. Tlocrtnim rješe-

njem s pronaosom širim od naosa dobijen je bogatiji prostorni izraz i plasticitet gra-

đevine. Poseban dvostrešni krov koji formira zabate pronaosa dinamizira i liniju pot-

krovnog vijenca i slijepih arkadica unutar polja omeđenih plitkim pilastrima. Isti 

princip dekorativne obrade je i na zidovima naosa, rastvorenim s tri monofore. 

                                                 
13

 ABH, ZVS, Zbirka projekata, kut. 64 
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Slika 2. Tipski projekat iz 1894. za veću srpskopravoslavnu crkvu 

 

Zvonik je i ovdje podijeljen u tri visinske zone, ali s drugačije riješenim otvo-

rima. Portal više nema u polje izbačene pilastre koji nose trokutasti zabat nad arhi-

travnom gredom, već je uvučen u masu zida i riješen kao jedinstven otvor završen 

arhivoltom, odnosno bez nadvratnika i polukružne lunete. U srednjoj visinskoj zoni 

tornja je bogato plastično riješen dvojni prozor – bifora, koja se ponavlja i iznad kor-

don vijenca u najvišoj zoni tornja na sve četiri fasade. Spoljna kupola zvonika i ovdje 

je kriškasta, ali je za razliku od sinusoidnog vijenca koji na prvom projektu prati lu-

kove prozora i slijepih niša, profilisani krovni vijenac ovdje horizontalan. 

Sve ostale karakteristike su kao i kod tipskog projekta za manju crkvu. 

 

3.2. Tipski projekti iz 1901 (J. Kellner, R. Tönnies) 

 

Među pronađenim tipskim projektima crkava su i projekti iz februara 1901. 

na kojima je kao autor potpisan Čeh Johan Kellner (1853-1924), zaposlen u građe-

vinskoj službi Zemaljske vlade od 1882. do penzionisanja 1905. godine. Visoku teh-

ničku školu (Deutsche Technische Hochschule) završio je u Brnu 1877. i naredne 

dvije godine bio asistent na predmetu geodezija. Na Univerzitetu u Brnu je 21. 2. 

1903. godine promovisan u doktora tehničkih nauka (Jahresbericht
, 1903:

63)
14

. U Bos-

nu i Hercegovinu dolazi januara 1880. Najprije je inženjer (mjernik) u Okružnoj ob-

lasti Mostar, odakle 1882. prelazi u Sarajevo, gdje je proveo ostatak radnog vijeka, 

napredujući u službi do nadinženjera (1884) i rukovodioca Biroa za visokogradnju 

Građevinskog odsjeka, zatim u zvanju građevinskog savjetnika (1892) i građevin-

skog nadsavjetnika (1896) Građevinskog odjeljenja Zemaljske vlade.
15

 Bio je jedan 

                                                 
14

 Tim povodom mu je Tehnički klub u Sarajevu priredio svečani banket na kojem su među 150 zvani-

ca bile i najviše ličnosti iz političkog, društvenog i kulturnog života zemlje. Vijest o sticanju doktorata 

prenio je i Sarajevski list. (Doktor tehnike, Sarajevski list, 20/1903, 19.2) 
15

 Personalni listl, ABH, Šematizam, Kalendar Bošnjak 
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od 48 osnivača, član, predsjednik (1898–1900) i počasni član (1905) Tehničkog klu-

ba u Sarajevu (Jahresbericht, 1911:53).
16

 Za Srpskopravoslavnu crkvu je 1883. godi-

ne uradio projekat zgrade Bogoslovije u Reljevu
17

. 

 

3.2.1. Tipski projekat za manju pravoslavnu crkvu (J. Kellner) 

 

Kellnerov tipski projekat za manju srpskopravoslavnu crkvu za 400 vjernika 

(Sl. 3)
18

 datiran je u Sarajevu 27. februara 1901, a kao novi predstojnik Građevin-

skog odjeljenja potpisao ga je i Fritz Passini.  

 

Slika 3. Tipski projekat iz 1901. za manju srpskopravoslavnu crkvu (J. Kellner) 

 

Idejno rješenje pokazuje veliku bliskost s projektom Augusta Bütsche. Tlocrt-

na shema je u principu ista, uz neznatno redukovanje dimenzija horizontalnog gaba-

rita (ovdje je crkva ukupne vanjske dužine 25,75 m, a širine 12,30 m, što je za 25 

odnosno 20 cm manje). Međutim, konstruktivno-prostorno rješenje je složenije i bo-

gatije. Ulaz je i ovdje u prizemlju zvonika, tlocrtne forme kvadrata, spoljnih stranica 

5,50 m a unutrašnjih 4,00 m, zasveden kalotom, što je direktna poveznica sa stilskim 

                                                                                                                                          
Od 1905. do 1920. dr Johan Kellner bio je direktor izgradnje grada Brna (Stadtbaudirektor), za čijeg je 

počasnog građanina izabran 1913. godine. Bavio se geologijom, a posebno paleontologijom, i bio 

saradnik C. i kr. Geološkog instituta u Beču. Dobitnik je niza priznanja, među kojima je i Viteški 

orden cara Franje Josipa (Jahresbericht, 1911: 53). 
16

 Tehnički klub, koji su činili inženjeri raznih struka, činovnici državne uprave, profesori i ugledni 

kulturni radnici osnovan je 1.12.1896. i radio do 1918. godine, dajući veliki doprinos afirmaciji savre-

menih svjetskih naučnih i stručnih dostignuća u zemlji. 
17

 Zgrada je osveštana 15. juna 1884 (Svečanost u Reljevu, Sarajevski list, 66/1884, 18.6). Izgrađena 

je na zemljištu koje je poklonio tadašnji mitropolit Sava Kosanović (1881–1885). U ovom kompleksu 

je 1886, po projektu arhitekte Zemaljske vlade Josefa Czernya, Kellnerovog saradnika na projektu 

Bogoslovije, sagrađena crkva posvećena Prenosu moštiju sv. oca Nikolaja (Bogoslovija u Reljevu. 

Sarajevski list, 67/1884, 20.6) 
18

 ABH, ZVS, Zbirka projekata, kut. 64 
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uzorom Vizantije i raške škole. Četiri stuba dijele pronaos u pet kvadratnih polja (tra-

veja) omeđenih polukružnim lukovima, koji nose konstrukciju ravnog stropa hora na 

spratu. Za razliku od Bütschinog projekta, ovdje je u tlocrtu i presjecima definisana 

solea (uzvišena platforma za bogosluženje sveštenika) sa kružnim amvonom prečni-

ka 1,40 m. Iza ikonostasa definisane širine 6,0 m ovdje je plići oltarski prostor, tako-

đe završen iznutra i izvana polukružnom apsidom. Između njena tri polukružno zavr-

šena prozora su projektovane dvije polukružne zidne niše, što dodatno doprinosti ste-

reotomiji i monumentalnosti ovog najvažnijeg crkvenog prostora. 

Spoljna arhitektonska obrada je identična Bütschinom projektu – portal, pila-

stri, nizovi slijepih arkadica, kao ustaljen romanički metod oblikovanja raških sred-

njovjekovnih spomenika. Međutim, sa užim a višim i vitkijim zvonikom (visina od 

tla do podnožja krsta je 24,90 m), projektovana crkvena građevina u cjelini sada ima 

bolje proporcije nego kod Bütschinog projekta. 

 

3.2.2. Tipski projekat iz 1901. za manju pravoslavnu crkvu (R. Tönnies) 

 

Sačuvani tlocrt idejnog projekta
19

 arhitekte Rudolfa Tönniesa (1869–1929), 

na koji je svoju saglasnost vlastoručno dao dabrobosanski mitropolit Nikolaj Mandić 

(1896–1907), datiran je takođe februara 1901. U odnosu na prethodno analiziran Kel-

lnerov projekat za manju pravoslavnu crkvu, uočavamo istovjetnu dispoziciju i di-

menzije, ali je konstruktivno rješenje složenije (Sl. 4).  

 

Slika 4. Tipski projekat iz 1901. za manju pravoslavnu crkvu (R. Tönnies) 
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Veza zvonika i pronaosa je široka arhivolta na razvedenim stubovima, koji su 

s naspramnim parovima stubaca pronaosa spojeni arkadama, formirajući tri nejedna-

ka traveja nadsvođena krstastim svodovima. Kako je istom svodnom konstrukcijom 

riješena i sjeverna prostorija uz zvonik, kao i apsida zasvedenom polukalotom, samo 

je prostor naosa ostao s arhitravnom stropnom konstrukcijom.  

Riječ je o zrelom rješenju jednog od najznačajnijih arhitekata austrougarskog 

doba u Bosni i Hercegovini, koji je Akademiju likovnih umjetnosti završio u klasi 

profesora Hasenauera (1891). Iako je relativno kasno došao u Sarajevo, Tönniesov 

opus u svim aktuelnim arhitektonskim stilskim smjerovima je značajan i prepozna-

tljiv. Sarađivao je i s najznačajnijim arhitektima u Bosni i Hercegovini Josipom pl. 

Vancašom i Karlom Paržikom, a u vrijeme izrade ovog tipskog projekta bio je anga-

žovan kao inženjer extra statum u Zemaljskoj vladi. Tönniesov prvi samostalni pro-

jekat (1898) je palata Mitropolije u Sarajevu, završena 1899 (Kalendar Bošnjak, 

1900:64), u čijoj arhitektonsko-stilskoj obradi koristi uspjelu sintezu srpsko-vizantij-

ske i raške stilske grupe s neoromaničkim elementima sekundarne arhitektonskle pla-

stike. Za Srpsku pravoslavnu crkvu je 1913. uradio i projekat Vladičanskog dvora u 

Tuzli (AZPRGS). Dekretom je 22. 11 1910. postavljen za civilnog arhitektu Bosne i 

Hercegovine, a 1917. mu je dodijeljeno zvanje građevinskog savjetnika (Der Bautec-

hniker, 1917:111)
.
 Bio je član Društva inžinira i arhitekta u Hrvatskoj i Slavoniji i 

član Tehničkog kluba u Sarajevu (Jahresbericht, 1911). S okončanjem Prvog svjet-

skog rata odlazi u Ljubljanu, gdje je vodio porodični posao građevinskog preduzeća i 

ciglanu. Zadnjih godina života je djelovao u Münchenu, gdje je i preminuo.  

 

3.2.3. Tipski projekat iz 1901. za veću pravoslavnu crkvu (J. Kellner) 

 

I ovaj Kellnerov projekat crkve za 600 osoba se umnogome naslanja na 

Bütschin projekat za veću crkvu iz 1894. godine. Tlocrtni raspored je gotovo identi-

čan (Sl. 5).
20

 Iste su i dimenzije pronaosa i naosa, ali je ikonostas ovdje širine 6,50 m, 

čime je vanjski prečnik apside povećan na 9,0 m. Tako je ukupna vanjska dužine 

crkve povećana na 31,95 m, dok je širina na zapadu ostala ista (13,70 m), čime je 

horizontalno usmjerenje objekta pojačano.  

Zvonik je u tlocrtnim dimenzijama ostao isti ali konstruktivno drugačiji, s ka-

lotom nad ulazom u prizemlju. Kako je visina tornja povećana na 26,30 m, on je vit-

kiji, a ukupno kompoziciono rješenje građevine bolje. Hor nad pronaosom kao i kod 

projekta iz 1894. nose dva udvojena stuba, formirajući tri traveja, koji su i ovdje arhi-

travno riješeni. Polukružna oltarska apsida poluprečnika 3,75 m, nadsvođena poluka-

lotom, rastvorena je takođe sa tri prozora, između kojih su, kao i u njegovom projek-

tu za manju crkvu, u zidovima projektovane dvije plitke polukružne niše. Za razliku 

od Bütschinog projekta za veću crkvu, fasada apside je konstruktivno raščlanjena 

zidnim pilastrima spojenim horizontalnom trakom ispod krovnog vijenca. Svi ostali 

                                                 
20

 ABH, ZVS, Zbirka projekata, kut. 64 
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elementi arhitektonske obrade zidova ponavljaju već viđeni koncept baziran na deko-

rativnosti raške stilske grupe. 

 

Slika 5. Tipski projekat iz 1901. za veću pravoslavnu crkvu (J. Kellner) 

 

 

Zaključak 

 

Težnja pravoslavnih Srba za prostornom konkretizacijom nacionalno-konfesi-

onalnih osobenosti u Bosni i Hercegovini u vrijeme austrougarske uprave svoj naj-

potpuniji izraz nalazila je u arhitektonskoj stilskoj matrici romantičarskog istoricizma 

srpske srednjovjekovne sakralne arhitekture u spoju sa srednjoevropskim neovizan-

tijskim akademizmom profesora bečke Akademije likovne umjetnosti, posebno Te-

ophila Hansena i njegovih studenata. U raznovrsnosti internacionalnih graditeljskih 

stilova, politički i kulturni program pravoslavnih Srba u Bosni i Hercegovini trajno je 

opredijeljen da i u graditeljstvu hramova i objekata za Srpsku pravoslavnu crkvu na 

vidljiv način istakne svoju kulturnu, istorijsku i nacionalnu osobenost u odnosu na 

susjedne nacionalno-vjerske zajednice. Ipak, brojnijih i značajnijih stvaralačkih isko-

raka ovdje nije bilo, tako da su eklektičke prostorno-oblikovne sheme zasnovane na 

istoj tipologiji longitudinalnih građevina bez kupole, koja je svojstvena i vizantijskim 

i srpskim srednjovjekovnim crkvama, ostale prisutne do kraja ovog perioda. 

S obzirom na to da je veliki broj parohijalnih crkava toga doba djelo narodnih 

neimara ili građevinskih preduzimača, nerijetko pokazuju naivnu, površnu i pa i 

nevještu referencu na vizantijske i srpskopravoslavne srednjovjekovne graditeljske 

uzore. U tom smislu s razlogom možemo zaključiti da su ovdje predstavljeni tipski 

projekti vladinih inženjera stilski, konstruktivno i oblikovno sasvim korektni, svaka-

ko bili bolji izbor pri gradnji srpskopravoslavnih crkava ovoga doba.  
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Typical Projects of the Serbian Orthodox Churches 

During the Austro-Hungarian Rule in Bosnia and Herzegovina 

 

Summary 

 

After the period of Turkish administration, with a series of restrictions related 

to the construction of churches, in the new period of the Austro-Hungarian rule, the 

real need was the construction of a large number of Serbian Orthodox churches. This 

demanded considerable financial resources, which the impoverished church and Or-

thodox people in Bosnia and Herzegovina did not have. The Austro-Hungarian gov-

ernment helped the construction of sacral buildings of all religious communities in 

the country, but this was insufficient due to the state finances and priority construc-

tion. In order to save on expenditures, the Construction Department made typical 

church projects, the analysis of which is the subject of this paper. The applied archi-

tectural concept and stylistic vocabulary confirms the efforts of the National Gov-

ernment to support the aspiration of Orthodox Serbs to express their religious and 

national characteristics through stylistic differentiation of their sacral objects.  

Key words: typical projects, Serbian Orthodox churches, Austro-Hungarian 

period, Bosnia and Herzegovina.  
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IZGRADNJA I ARHITEKTURA 

ŽUPNE CRKVE U BIJELJINI (1886–1887) 
 

 

Apstrakt: U članku su dati rezultati istoriografskih istraživanja Župne crkve 

Prečistog Srca Marijina u Bijeljini, jednog od najranijih projekata Josipa Vancaša, 

najznačajnijeg arhitekte u istoriji Bosne i Hercegovine. Crkva je zanimljiv i rijedak 

primjer neoromaničkog stila u arhitektovom opusu sakralnog graditeljstva. Njena 

posebnost u dominantnoj tipologiji župnih crkava s tornjem prislonjenim uz crkvu ili 

ugrađenim iznad ulazne fasade je i zvonik odvojen od glavnog korpusa crkve. Ovaj 

projekat je korišten i za neke kasnije crkve, što je otvorilo i važno pitanje zaštite au-

torskih prava. Istraživanjima i provedenom cjelovitom analizom i valorizacijom ovog 

proglašenog nacionalnog spomenika kulture visokih urbanističkih, prostornih, istorij-

skih i arhitektonskih vrijednosti, proširena su saznanja o sakralnoj graditeljskoj bašti-

ni austrougarskog perioda i otklonjeni problemi netačne datacije i atribucije ove žup-

ne crkve. 

 

Ključne riječi: Bijeljina, župna crkva, austrougarski period, Josip Vancaš, 

izgradnja, arhitektura. 

 

 

Uvod 

 

Izgradnja župne crkve u Bijeljini u neposrednoj je vezi s ponovnom usposta-

vom redovne crkvene hijerarhije Rimokatoličke crkve u Bosni i Hercegovini i rješe-

njem nastalog pitanja raspodjele župa. Ovim društvenim okvirom stvoreni su predu-

slovi osnivanja Župe Bijeljina, zbog čega se najprije daje kratak osvrt na navedene 

promjene. 

U tursko doba su u Bosni franjevci imali ekskluzivno pravo na pastorizaciju, 

što nije svojstveno Rimokatoličkoj crkvi u normalnim prilikama. Prelazak iz misij-

skog u redovno stanje iniciran je, stoga, i prije okupacije Bosne i Hercegovine, nakon 

što je Hatišerifom od Gülhane, naredbom koju je sultan Abdul Medžid I oktroisao 3. 

novembra 1839. godine, započela modernizacija Osmanskog carstva prema evrop-

skim liberalno-građanskim principima. U nizu društvenih reformi, ''blagotvorni novi 
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poredak'' – Tanzimat-i Hayriye – garantovao je jednakost muslimana i nemuslimana. 

Značajan uticaj imao je biskup đakovačko-srijemski Josip Juraj Strossmayer, koji je 

imao nadležnost i nad Bosnom, prema kojoj je imao poseban odnos. Uspostavljanju 

biskupija umjesto apostolskih vikarijata Austrougarska i Sv. stolica pristupili su s 

puno diplomatskog opreza i obzira prema franjevcima, kojima je i novoizabrani papa 

Leon XIII (pontifikat od 20.2.1878. do smrti 20.7.1903) priznavao zasluge za kato-

lički narod u teškim društvenim i crkvenim prilikama pod turskom upravom. U skla-

du s potrebama novog vremena, još i prije okupacije počele su pripreme za uvođenje 

obrazovanog dijecezanskog klera, što je podrazumijevalo ograničavanje djelovanja 

franjevaca. S velikim uticajem, ugledom i diplomatskim vještinama, biskup Stros-

smayer se 5. jula 1878. obraća državnom sekretaru Vatikana Franchiu upozoravajući 

na ''prevažno pitanje valjanog crkvenog uređenja''
 
uoči ''skorog zaposijedanja zemlje'' 

(Cepelić, 1900-1904:727). Svetoj stolici je 24. novembra 1878. uputio Promemoriju 

za uvođenje redovne hijearhije, a kod cara Franje Josipa je po ovom pitanju primljen 

2. maja 1879. godine (Kokša, 1986:33). Uređenje svih vjerskih zajednica u Bosni i 

Hecegovini, pa tako i rimokatoličke, bilo je važno unutrašnje i spoljnopolitičko pita-

nje Austrougarske, čija je vlada uspostavila veoma živu diplomatsku aktivnost sa 

Svetom stolicom. Prvi rezultat bio je međusobni ugovor od 8. juna 1881. godine, 

kojim je određeno osnivanje nadbiskupije i Vrhbosanske metropolije sa sjedištem u 

Sarajevu, u čijem sastavu će biti dvije nove biskupije – Banjalučka i Mostarsko-

duvanjska.
1
 Predviđen je Prvostolni kaptol s četiri kanonika i Centralno sjemenište za 

obrazovanje domaćeg svjetovnog klera, koji će se sufinasirati iz državne blagajne. 

Tako bi uz redovničko sveštenstvo, kojem se ''zbog dugih usluga učinjenih Crkvi ima 

iskazivati dužni obzir'' (Gavranović, 1935:200), u duhovnu pastvu bio uveden i 

svjetovni kler. 

Nakon osjetljivog trogodišnjeg procesa pregovaranja, Bullom ''Ex hac 

avgusta Pricipis Apostolorum Cathedra'' pape Leona XIII od 5. jula 1881. godine 

(Spomenica vrhbosanska, 192:22), u skladu s propisima crkvenog prava, umjesto 

franjevačkih vikarijata uspostavljena je hijerarhija redovnih biskupa. Ovim je u Bos-

ni i Hercegovini, de facto političkoj jedinici Monarhije, Rimokatolička crkva odvoje-

na od Srijemske biskupije u Đakovu. Austrougarska vlada se obavezala obezbijediti 

sredstva iz budžeta Bosne i Hercegovine za izdržavanje crkvene hijerarhije (Gavra-

nović, 1935:199-201), a zauzvrat je Sv. stolica caru dala povlasticu patronata u ime-

novanju biskupa, što je već imao za područje Monarhije.
2
 Prvim vrhbosanskim nad-

biskupom je 16. avgusta 1881.
3
 imenovan dr Josip Stadler (1843–1918), dijecezanski 

                                                 
1
 Osnivanje treće, Trebinjsko-mrkanske biskupije, uslijedilo je 1890. godine, nakon novog sporazuma 

između austrougarske vlade i Sv. stolice, kojim je, umjesto dubrovačkog biskupa, kao trajni apostolski 

upravitelj određen mostarski biskup. 
2
 Nakon završetka Prvog svjetskog rata državama nasljednicama Austrougarske to pravo Sv. stolica 

nije priznavala. 
3
 Svečanost nadbiskupove intronizacije obavljena je 15. januara 1882. u maloj improvizovanoj crkvici 

Sv. Ante, tada jedinoj katoličkoj crkvi u zemaljskom glavnom gradu Sarajevu. 
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sveštenik Zagrebačke nadbiskupije i profesor Bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, koji 

će na položaju nadbuskupa ostati do smrti, 8. decembra 1918. 

Kako Bulom nije rješavano pitanje podjele župa između franjevaca i dijece-

zanskog klera, to je prepušteno Kongregaciji za izvanredne crkvene poslove Sv. sto-

lice. Pretpostavljajući otpor franjevaca zbog dokidanja njihovog ekskluziviteta u 

pastorizovanju župa, dr Stadler je, i prije svog zvaničnog imenovanja, Sv. stolici 

ponudio prijedlog podjele župa, po kojem franjevci biskupskim sveštenicima trebaju 

trajno predati polovinu postojećih župa u Bosni (35 u Sarajevskoj i 11 u Banjalučkoj 

biskupiji), kao i pravo na župe koje će se tek osnovati. Sa svojim kompetencijama 

nadbiskupa, a na osnovu obaveza i prava iz apostolskog pisma Ex hac augusta, dr 

Stadler je ovaj zahtjev uputio Kongregaciji 13. novembra 1881,
4
 tražeći izjašnjenje 

Sv. stolice kako bi se, nakon što se u sjemeništu odgoji domaći svjetovni kler, izbje-

gli očekivani nesporazumi i veći konflikti s franjevcima. Na temelju papine odluke 

od 15. novembra 1881. Kongregacija je 10. decembra 1881. izdala dekret ''da ubudu-

će proviđanje župa koje se u spomenutoj vrhbosanskoj nadbiskupiji isprazne – osim 

samo onih koje su pripojene samostanima istih redovnika franjevaca – budu na slo-

bodno raspolaganje dijecezanskoga ordinarija koji ih stoga, pridržavajući se svih pra-

va, može dodijeliti bilo kojem prikladnu i dostojnu svećeniku'' (Perić, 2002:79). 

Franjevci se, međutim, nisu lako mirili s novim stanjem i potrebom dijeljenja 

župa, pa su nadbiskupu Stadleru 6. avgusta 1882. ponudili samo 16 od ukupno 63 

postojeće župe u Vrhbosanskoj biskupiji i osam od 21 župe u Banjalučkoj biskupiji.
5
 

Nadbiskup, sa svojim Kaptolom, to nije prihvatio, već je franjevcima predložio da 

ustupe polovinu župa koje oni sami odrede. U namjeri da se, zbog mogućih političkih 

implikacija, nastali spor riješi čim prije, kao posrednik se uključio i zajednički mini-

star finansija Benjamin Kállay. Uz obećanje da će predložiti caru jednoga franjevca 

za biskupa u Banjoj Luci, zatražio je od provincijala da franjevci nadbiskupu ustupe 

24 župe u Vrhbosanskoj biskupiji, a od nadbiskupa dr Stadlera da prihvati ustupanje 

ukupno 32 župe u obje biskupije (Perić, 2002:80). Na to je nadbiskup odgovorio da 

ovakav prijedlog ne može prihvatiti i da očekuje odluku najviše crkvene vlasti. 

Dekretom od 14. marta 1883. Kongregacija za izvanredne crkvene poslove donijela 

je rješenje da se 35 postojećih župa (26 u Vrhbosanskoj i 9 u Banjalučkoj biskupiji) 

daje na slobodno raspolaganje Ordinarijatu, dok će ostale župe i dalje pripadati 

redovnicima franjevcima (Perić, 2002:81). U tački IV ovog rješenja govori se o osni-

vanju novih župa koje će nastati dismembracijom (cijepanjem) redovničkih župa 

(Perić, 2002:80), kakav je slučaj i sa Župom Bijeljina, koja je formirana 1885. odva-

                                                 
4
 Upit nadbiskupa Stadlera naveden u Dekretu Kongregacije za izvanredne crkvene poslove. Condicio 

iuridica paroeciarum in Bosna a Franciscanis administratarum (Pro manuscripto), 1936, str. 21, u: 

Perić, 2002:78. 
5
 U Bosni je tada bilo osam franjevačkih samostana i 84 župe, a u Hercegovini dva samostana i 29 

župa. (Perić, 2002:80) 
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janjem od Župe Brčko. Prvi župnici,
6
 sve do 1. maja 1905, bili su franjevci, s tim da 

je na župi 1896–1905. istovremeno kao kapelan službovao i prvi dijecezanski svešte-

nik.
7
 Od 1905. do danas pastorizaciju u Župi Bijeljina vrše dijecezanski sveštenici. 

 

Istorija gradnje 
 

U župi Brčko (Brčki) se 1884. godine pominje i Bijeljina (Bjelina) sa 406 

katolika (Imenik klera, 1885:32). Kao i u cijeloj zemlji, broj katolika se s doseljenici-

ma iz Monarhije u narednim godinama naglo povećavao u narednim godinama. Tako 

je prema zvaničnim popisima u samom gradu 1885. bilo 238 katolika (Ortschafts, 

1886) , što je do 1895. povećano na 1077, odnosno sa 3,05% na 11,55% u ukupnom 

broju stanovnika grada (Glavni rezultati popisa, 1896). Godine 1910. u gradu je pre-

ma ovom zadnjem zvaničnom popisu bilo 1192 rimokatolika (11,85%), dok Imenik 

klera i župa navodi da je tada u župi Bijeljina (grad s pripadajućim naseljima) bilo 

1616 (Imenik klera, 1910:92-93). Odmah nakon formiranja župe otvoreno je rimoka-

toličko groblje
8
 i započele pripreme za izgradnju crkve, dva temeljna hrišćanska sve-

ta mjesta.  

Bijeljinska župna crkva sagrađena je zahvaljujući kompaktnoj grupi doselje-

nih Mađara, zbog čega je i prvi patron župe bio sv. Stjepan Kralj, prvi ugarski kralj 

(1000–1038), kojeg Mađari slave kao svoga sveca zaštitnika. Nakon što u Bijeljini 

više nije bilo Mađara, od 8.11.1952. zaštitnik župe je Prečisto Srce Marijino (Marić, 

2005:949).
9
 

                                                 
6
 Prvi župnik novoosnovane Župe Bijeljina bio je fra Mato Živković (1840–1897), koji je u vrijeme 

svoga trogodišnjeg službovanja u Bijeljini od 1.6.1885. do 1.6.1888. (AŽUBN) sagradio župnu crkvu. 

Rođen je u okolini Tolise. Filozofiju i bogosloviju završio je u Đakovu 1863. Bio je 1868. kapelan u 

Carigradu, potom nastavnik u Kraljevoj Sutjesci (1869–1870), a onda župnik u župama Garevo 

(1870–1872) i Tišina (1874–1877), gdje je takođe sagradio crkvu, te u Popovićima (1884–1885), oda-

kle je premješten u Bijeljinu. Zadnja služba bila mu je u Domaljevcu (1894–1897), gdje je i preminuo. 

(Popis dušobrižnika Gareva/Garevca)  

 http://www.garevac.net/podrucje/19/ (12.8.2017) ] 
7
 Vlč. Stjepan Oršić (1871–1908.) tada je bio mladi sveštenik i kapelan, odnosno župnikov pomoćnik. 

(Pokojni dijecezanski svećenici Vrhbosanske nadbiskupije) 

 http://www.garevac.net/tekst/1431/ (12.8.2017) ] 
8
 ANV 799/1885. Prvi bijeljinski župnik fra Mato Živković 3. novembra 1885. javlja Ordinarijatu da 

je 2. novembra 1885. blagoslovio rimokatoličko groblje (u današnjoj Ulici kneza Ive od Semberije). 

Oktobra 1897. godine ovo groblje je prošireno (ANV 828/1893). 
9
 Zvanični naziv bio je Župa svetoga Stjepana Kralja – Bjelina. 

http://www.garevac.net/podrucje/19/
http://www.garevac.net/tekst/1431/
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Autor projekta crkve je Josip pl. Vancaš (1859–1932), najznačajniji arhitekt u 

istoriji Bosne i Hercegovine. Nakon završenog Arhitektonskog odsjeka  bečke Poli-

tehnike (1881) doselio se 1883. godine sa svojim ateljeom u Sarajevo i tu ostao živje-

ti do 1921. godine, kada se vraća u Zagreb. Vancaševi prvi projekti, koje je započeo 

još u Beču, za vrijeme specijalističkog studija na Akademiji likovnih umjetnosti u 

klasi profesora Friedricha Schmidta, tada najvećeg autoriteta među arhitektima u 

srednjoj Evropi, bili su palata Zemaljske vlade 

(1885) i katedrala u Sarajevu (1884–1889), dva 

najznačajnija objekta u zemlji iz austrougarskog 

perioda. S preporukama profesora Schmidta, kao 

jedan od njegovih najboljih studenata, Vancaš je 

''na velika vrata'' ušao u Bosnu i Hercegovinu, po-

držan je od zajedničkog ministra finansija Kállaya. 

Porijeklo, izuzetno kvalitetno obrazovanje i sprem-

nost da odgovori velikim graditeljskim zadacima 

bili su razlog da i nadbiskup Stadler pokloni Van-

cašu svoje puno povjerenje, imenujući ga zvanič-

nim arhitektom i savjetnikom Vrhbosanske nadbi-

skupije, što je ostao za sve vrijeme svog života i 

rada u Sarajevu. Niz pronađenih arhivskih doku-

menata svjedoči njegovu tijesnu i uspješnu 

saradnju s nadbiskupom i Ordinarijatom.
10

 Bio je 

projektant daleko najvećeg broja građevina u Nad-

biskupiji, te vršio revizije projekata drugih 

arhitekata, nadzor nad gradnjom, a tražena su nje-

gova stručna mišljenja i po pitanju oslikavanja enterijera i opremanja crkava.
11

 Ovoj 

činjenici možemo zahvaliti izuzetno veliki broj kvalitetnih realizacija na polju 

sakralne arhitekture Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini.  

Župna crkva u Bijeljini značajna je kao jedna od prvih sagrađenih crkava u 

Vrhbosanskoj nadbiskupiji, kao i zbog oblikovnih i stilskih specifičnosti. Vancaš je 

uradio dva projekta. 

Nadbiskupski ordinarijat 29. novembra 1885. župniku u Bijeljini šalje pitanja 

arhitekte Josipa Vancaša o mjestu i građevinskom materijalu za gradnju crkve.
12

 

                                                 
10

 Ordinarijat ili Nadbiskupski duhovni sto je glavno upravno i savjetodavno tijelo nadbiskupije na 

čelu s nadbiskupom. 
11

 Kada je graditelj orgulja iz Zagreba Heferer ponudio za sarajevsku katedralu svoje orgulje, koje su 

na Državnoj izložbi u Budimpešti 1885. nagrađene Velikom medaljom, Ordinarijat je zamolio 

Vancaša za mišljenje (ANV 494/1886 od 15. jula). Nakon dobijene saglasnosti, Heferer jula 1888. 

šalje u Sarajevo orgulje, koje su instalisane do svečanosti konsekracije katedrale 13. septembra 1889. I 

danas su, nakon temeljite restauracije u prethodne tri godine, u funkciji. 
12

 ANV 886/1885 

Slika 1. Skica zemljišta za crkvu, 

koju je župnik u Bijeljini dostavio 

arhitekti Vancašu  

(premjer datiran 18.12.1885) 
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Odgovori i skica budućeg gradilišta (Sl. 1), koje je župnik poslao 22. decembra 

1885,
13

 bili su polazišta za projektovanje.
14

 

U propratnom pismu nadbiskupu Stadleru župnik se žali na niz poteškoća, jer 

''neima ovdje ljudi koji su obećali šta učiniti za crkvu'', zbog čega se obratio 

potpukovniku u nedalekom vojnom logoru, koji mu je obećao da će pomoći gradnju 

angažovanjem vojnika za kopanje temelja i za zidanje i da će s njima pokušati ''naći 

majdan za kamenje gdjegod kod Drine''. Župnik dalje navodi da će ''nastojati da 

župljani vuku ciglu kako bi se uštedjelo'', iako iskazuje bojazan, navodeći primjer da 

je ''beg poklonio drvo za zvono pak ljudi neće da dovuku''. Iz ovog pisma saznajemo 

i da je crkveno zvono ''naručeno u Pešti koje je bilo na izložbi Peštanskoj'',
15

 da košta 

400 for. i da se tih dana očekivao njegov dolazak brodom u Raču. Župnik obavješta-

va nadbiskupa dopisom od 21. januara 1886.
16

 da je stiglo zvono i moli dozvolu za 

blagoslov, koju je Ordinarijat dao 28. januara
17

. Svetkovina blagoslova crkvenog 

zvona bila je 2. februara 1886.
18

 

Nakon sjednice Duhovnog stola, održane 23. decembra 1885. godine, 

Ordinarijat šalje Vladi na odobrenje plan i proračun za crkvu.
19

 Međutim, u svom 

dopisu (broj 434/I od 22. februara 1886) Vlada je zatražila smanjenje dimenzija 

crkve.
20

 U skladu s tim, arhitekt Vancaš je 10. juna 1886. predložio novi projekat. Isti 

dan je Duhovni sto održao sjednicu i Vladi uputio molbu za odobrenje priloženog 

projekta, naglašavajući da ''ostaje kod obećane svote od 1.000 for.'' za pomoć u 

izgradnji crkve ''premda je povrh toga priložene nacrte arhitektu g. Vancašu 

                                                 
13

 ANV 946/1885. U ''Odgovoru na pitanja g. architekta Vancaša'' župnik navodi po traženim 

stavkama raspoloživost, dostupnost i cijene građevinskog materijala: da cigle i crijepa ima (daje i 

dimenzije) i to po cijeni od 15 for. za 1000 kom. i 3 for. za prevoz, kreč bi se dovozio ''iz planine'', 

drvena građa iz Rače, a željezo iz Pešte, dok kamena blizu nema; navodi i cijene prevoza (3 for. 

dnevno za kola s dva konja), radne snage – irget (pomoćni radnik, nadničar 80 krajcara na dan) i zidar 

(1,8–2 for. na dan), da kovača ima, a u odgovoru na vrstu temeljne podloge da je ''šljunak 2 metra za 

temelj''. Dostavio je i skicu građevinske parcele oblika pravouglog trougla dimenzija 80x80x110 m, 

odnosno površine 3.190 m
2
.  

14
 Raspoloživost građevinskog materijala je razlog što je ova župna crkva izvedena sva u opeci, za 

razliku od župne crkve u Gradačcu, izvedene po istom upotrebom kamena. 
15

 Misli se na Opštu zemaljsku izložbu u Budimpešti, održanu 1885, kao značajan privredni i politički 

događaj. 
16

 ANV 84/1886 
17

 ANV 84/1886 
18

 Sačuvan je i telegram župnika od 1.2. (ANV 105/1886) u kojem, vjerovatno ne primivši odluku od 

28. januara, opet moli nadbiskupa da 2.2. blagoslovi zvono. Na poleđini je skica teksta nadbiskupove 

dozvole za telegramski odgovor upućen istog dana. 
19

 ANV 957/1885 
20

 ANV 399/1886 
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izplatio''.
21

 Ova sredstva Vlada je uputila direktno župniku u Bijeljinu, a Ordinarijatu 

je 13. novembra 1886. dostavljena potvrda o prijemu dotacije.
22

 

Župnik fra Mato Živković se u svom dopisu datiranom 20. jula 1886. obraća 

Ordinarijatu s informacijom da ga je okružni inženjer posjetio ''s planom crkve i 

naredbom da se što prije crkva mora graditi i to najkasnije do 26. jula da se temelj 

postavi'', a moli za dozvolu da taj dan obavi blagoslov temeljnog kamena.
23

 

Međutim, sve nije bilo spremno, pa je svečanost blagoslova obavljena 9. avgusta.
24

 U 

pismu od 27. novembra 1886. župnik detaljno izvještava Ordinarijat o toku gradnje 

crkve i svim poteškoćama.
25

 Najprije navodi razloge kašnjenja blagoslova temeljnog 

kamena, te da je već 10. avgusta došlo do zastoja u gradnji. Zidanje je počelo tek 25. 

аvgusta, kada je ''bio ovdje Prečastni Gospodin Jeglić''.
26

 Navodi da je završetak 

radova bio najavljen najprije do 15. oktobra, potom do 1. novembra, ali da se u tome 

kasni i da je crkva samo pokrivena, bez stropa, bez hora, poda i velikog oltara, te da 

malterisanje tek predstoji. Ali radovi su 18. novembra prekinuti јеr je ''poduzetnik 

Berger utekao u Mitrovicu kući svojoj, baumeister otišao u Beč, a Taliani otišli 

doma, ostao sam palir majstor... i tako naša crkva osta nedogotovljena, tko je uzrok 

lahko je pogoditi onaj tko je pogodio Treščec Gjuro, okružni predstojnik''. Župnik se 

opširno žali na samovolju predstojnika koji je ''pogodio gradnju ali nije nadgledao''
27

 

i koji, kao i okružni inženjer u Tuzli,
28

 kako kaže, čak i odmaže gradnju crkve
29

 na 

kojoj još nema ''nijednog križa, a ni zemljište oko crkve nije ograđeno''. Župnik se 

žali da su ga iznevjerili i župljani, koji su obećali da će na gradilište dovući ciglu i 

cijep. Nasuprot tome, ističe pomoć Alibega, koji je dao sav materijal za crkvu, a dao 

bi i za župnu kuću ''samo da je rekao predstojnik još koliko treba''. Obavještava da 

svetu misu govori ''još u trijemu kuće Mate Fetta''.
30

 

                                                 
21

 ANV 399/1886 
22

 ANV 792/1886. Uz dopis od 10. novembra 1886. civilni adlatus baron Hugo Kutschera dostavio je 

potvrdu o prijemu potpisanu od župnika Živkovića i pet članova Građevinskog odbora. 
23

 ANV 524/1886. Dopis je u Ordinarijatu zaprimljen 24. jula i isti dan župniku je telegramom 

upućena saglasnost ''blagosloviti Kamen'' na dan 26. jula. 
24

 ANV 868/1886 
25

 ANV 869/1886 
26

 Dr Anton Bonaventura Jeglič (1850–1937) je od oktobra 1882. u Sarajevu kao najbliži saradnik 

nadbiskupa Stadlera i vrhbosanski kanonik. Od 1898. do 1930. bio je ljubljanski biskup, jedan od 

najznačajnijih u istoriji ove Biskupije. 
27

 ''...ja ne znam more biti da od vlade taki nalog ima, ali samo ovo mogu kazati da ni u tursko vrieme 

ovako šta doživio nisam niti izkusio''. 
28

 Okružne oblasti su bile važne instance za građevinske poslove. Imale su posebno građevinsko 

odjeljenje, na čelu s građevinskim savjetnikom ili nadinženjerom, koji je u ime Zemaljske vlade vršio 

kontrolu nad građevinskom djelatnosti, u skladu s nadležnostima i djelokrugom rada definisanim 

Naredbom Zajedničkog ministrastva finansija od 21. januara 1884. (ABH, ZVS, opšta građa, 1884, br. 

5248). 
29

 ''...pak nesmije nato nitko ništa reći, to su Vam absolutni gospodari... neima opet od visoke vlade 

nikakvog velikaša ili savjetnika da se čovjek barem potuži''. 
30

  Mateas Fetta bio je član Građevinskog odbora (ANV 792/1886). 
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Sa sjednice Duhovnog stola od 2. decembra župniku je poslata obavijest da će 

''po svoj prilici do Božića'' stići iz Graca slika predviđena iznad glavnog oltara,
31

 te 

mu se nalaže da je do završetka crkve neotpakovanu čuva u svom ili stanu nekoga od 

župljana.
32

 

Gradnja je do narednog ljeta dovršena, pa župnik Živković u dopisu od 25. 

juna 1887. moli Ordinarijat za dozvolu da blagoslovi crkvu.
33

 Svečanost je bila 20. 

jula 1887.  i iste godine je župnik nabavio harmonij,
34

 uobičajenu zamjenu za orgulje 

u manjim crkvama. 

Pošto sredstava nije bilo dovoljno, gradnja se odvijala etapno. U prvoj fazi 

sagrađen je glavni korpus crkve, dok je izgradnja zvonika, projektovanog odvojeno 

od crkve, započela 14. maja 1889. i u naredne dvije sedmice ozidan je do visine 12 

m.
35

 Novi bijeljinski župnik fra Blaž Dominković (na službi od 1.6.1888. do 

1.1.1891)
36

 u pismu nadbiskupu od 27. maja, otkriva i ove važne podatke o gradnji: 

Dobili smo od v. Zemaljske vlade 1000 for. ostalo skupit će narod. Drva 

većom stranom poklonili su begovi koje sam išao moliti. Ljudi vuku piesak i ciglu. 

Pogodili smo s majstorom za hiljadu sedamdeset tri forinte, osim drva, pieska i cigle 

a drugo je sve njegovo. Toranj će biti visok dvadeset i dva i pol metra. Majstor je 

katolik te smjera ljepše toranj načiniti nego što je načinit u planu.
37

 

Interesantno je da Duhovni stol u odgovoru nakon sjednice održane 14. juna 

1889. ovu najavljenu promjenu u izgledu zvonika ne pominje, čime je data prećutna 

saglasnost za odstupanje od Vancaševog projekta. Međutim, zvonik zbog finansijske 

oskudice nije odmah mogao završen. To svjedoči i arhivska fotografija crkve iz 

1910. godine (Sl. 6, lijevo) na kojoj uočavamo provizorni završetak zvonika u drve-

noj konstrukciji. Tek 1913. godine, kada je crkva proširena, završen je i zvonik. Tada 

je na sjevernoj strani apside dograđen niski korpus identičan riznici, čime je crkva 

dobila simetričan izgled. Ovaj projekat nije pronađen, ali je u arhivskoj građi 

sačuvana molba tadašnjeg župnika u Bijeljini, vlč. Ante Jovića (na službi od 

1.5.1905. do 22.10.1916.)
38

 za odobrenje nacrta za dogradnju crkve,
39

 što je Ordi-

narijat svojom odlukom i potvrdio.
40

 S obzirom na to da je to išlo u ovom smjeru, a 

ne uobičajeno od Ordinarijata prema župniku, Vancaš nije mogao biti autor ''plana za 

                                                 
31

 Slika Blažene Djevice Marije 
32

 ANV 869/1886 
33

 ANV 485/1887 
34

 Popis dušobrižnika Gareva/Garevca. Dostupno na:  http://www.garevac.net/podrucje/19/ 
35

 ANV 462/1889 
36

 AŽUBN 
37

 ANV 462/1889 
38

 AŽUBN 
39

 ANV 600/1913 
40

 ANV 678/1913. Pismo Ordinarijata župniku datirano 20. jula 1913: ''U privitku vam se dostavlja 

nacrt i troškovnik za reparaciju i dogradnju župske crkve. Sa strane ordinarijata odobrava se nacrt, 

iako se crkva po ovome nacrtu neće baš puno proširiti, a to na žalost nije uslijed prvotne gradnje ni 

moguće''. Nacrt i troškovnik  nisu sačuvani. 
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proširenja crkve''. Prilog ovoj tvrdnji je i poznavanje osobenosti stila i umjetničkog 

dometa Vancaševih sakralnih objekata. 

Projektu župne crkve u Bijeljini Vancaš je davao poseban značaj. To potvrđu-

je njegov autorski članak u uglednom bečkom stručnom časopisu ''Zeitschrift des 

Österr. Ingenieur-und Architekten-Vereines'', u kojem je među odabrane crkve u 

dotadašnjoj svojoj praksi uvrstio i ovaj (drugi) projekat župne crkve u Bijeljini.
41

 

Ističući zasluge dr Stadlera u izgradnji crkava Nadbiskupije, u tekstu navodi i da su 

''sredstva koja su za ove zgrade bila na raspolaganju, uglavnom bila ograničena pa su 

se mogle onda samo vrlo jednostavne građevine projektovati'' (Vancaš, 1898:33). 

Navodi da su troškovi izgradnje crkve u Bijeljini bili 76.000 for., od čega 2.000 for. 

za zvonik, pa je tako cijena izgradnje crkve bila 36 for./m
2
,
 
a zvonika 136 for./m

2
. 

Manirom vrhunskog stvaraoca, Vancaš je i s ovako skromnim finansijskim sredstvi-

ma dao arhitektonsko djelo visokih kompozicionih i oblikovnih dometa. 

 

Arhitektonska analiza 

 

Jedinstvena funkcionalna cjelina crkve sa župnim stanom i pratećim objekti-

ma smještena je na prostranoj trougaonoj parceli (Sl. 2). Rijetko privilegovana loka-

cija, omeđena današnjim ulicama Vojvode Stepe i Braće Gavrića, čini ovaj prostorni 

kompleks prepoznatljivim u uličnoj mreži i urbanoj slici grada, u kom ima i značajnu 

ulogu toponima. 

 

Slika 2. Originalni situacioni plan s ucrtanim objektima kompleksa  

župne crkve
42

 (prije proširenja župnog stana, 1896)  

 

Glavni ulaz u crkvu je na istočnoj strani, iz današnje Ulice vojvode Stepe, 

prema kojoj je svojom glavnom podužnom fasadom orijentisana i zgrada župnog sta-

                                                 
41

 Ovo je za sada jedini pronađen izvor projektne dokumentacije, jer u Arhivu BiH, Arhivu 

Nadbiskupije vrhbosanske i Arhivu Župnog ureda u Bijeljini nema projekta. 
42

 ANV 386/96 
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na, pozicionirana južno od zvonika. Zapadni dio parcele, prema dijagonalno post-

avljenoj Ulici braće Gavrića, zauzimaju prizemni objekti ekonomske namjene, koji 

su nekada služili za smještaj zvonara i vrtlara. Dok je Pravoslavna crkva ostala 

dosljedna starom hrišćanskom liturgijskom pravilu orijentisanja crkava svetištem 

prema istoku,
43

 čak i kada je to nelogičan i neprirodan odnos prema saobraćajnim 

površinama i komunikacijama, u Rimokatoličkoj crkvi od vremena renesanse bezu-

slovno pridržavanje strana svijeta više nije obavezno. Osnovna pažnja se posvećuje 

prostornim odnosima crkve prema neposrednom okruženju, vizurama i ukupnim vi-

zuelnim efektima. Crkva se posmatra ne samo kao u sebe zatvoreno mjesto svete slu-

žbe u slavu Boga, već kao graditeljski spomenik i orijentir u prostoru. 

Analiza Vancaševih radova pokazuje da on crkvene građevine rješava kao 

jednobrodne ili trobrodne latinske bazilike u okvirima istoricističkog koncepta. Kom-

pozicija volumena je i kod najmanjih objekata raščlanjena organski, dosljedno iz-

ražavajući unutrašnu prostornu dispoziciju. U cjelini, zapaža se težnja da svaki pro-

jekat bude drugačiji, a to je postizao variranjem elemenata dispozicije, arhitektonske 

kompozicije i stilskog oblikovanja. To im daje individualni karakter, s opštim zajed-

ničkim odlikama sadržanim u longitudinalnoj osnovi, konstrukcijama i materijalima. 

Vancaševi sakralni objekti svjedoci su planskog razvoja naselja, nosioci memorije i 

likovne ekspresije grada, njegovi prepoznatljivi prostorni akcenti. 

U vanredno intenzivnoj gradnji u Vrh-

bosanskoj nadbiskupiji u austrougarskom pe-

riodu postojala je realna potreba za krajnjom 

racionalizacijom sredstava, zbog čega se šte-

djelo i na honorarima za izradu projekata. Za 

znatno nižu svotu su od Vancaša otkuplji-

vane kopije već izvedenih projekata. Izlazeći 

u susret toj potrebi Ordinarijata, ali i zbog 

vlastite prezaposlenosti, nekada je nacrte i be-

splatno ustupao. Tako je rješenje crkve u Bi-

jeljini primijenjeno na župnu crkvu u Gradač-

cu, s jedinom razlikom da je ova izvedena u 

kamenu. Pošto je to odlučeno bez njegovog 

znanja i pristanka, Vancaš je Nadbiskupskom 

duhovnom stolu uputio pismo u kojem je iz-

razio svoje negodovanje, pozivajući se na zaš-

titu svojih autorskih prava. Navodi da je ''na 

pitanje presvijetlog gospodina nadbiskupa da 

li se jedan plan, koji je plaćen, može upo-

triebiti i za drugu crkvu, odnosno u ovom konkretnom slučaju plan bjelinske crkve za 

crkvu u Gradačcu, odgovorio podpisani niječno, držeći se ustanova austrijskog 

                                                 
43

 Ovo je pravilo za hrišćanske crkve ustanovljeno u petom, a ustaljeno od osmog vijeka. 

Slika 3. Osnova izvedenog Vancaševog 

projekta crkve. A – oltarski prostor, 

B – naos, C – sakristija, D – narteks, E – 

zvonik, F – galerija 
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družtva inžinira i arhitekta u Beču a i dosadašnjeg općenitog običaja''.
44

 Kako mu je 

nadbiskup na to odgovorio ''da ne kani preduzeti nikakovih koraka kod župnoga ure-

da u Gradačcu podpisanomu u prilog, nego mu ostavio na volju postupati u toj stvari 

kako hoće'', Vancaš je, ''videći kamo bi prepiska jednu i drugu stranku dovesti mogla, 

a buduć da je prečastni duhovni stol potpisanomu vazda u njegovom zanimanju 

ovdje na ruku bio, nakanio je podpisani odustati od svoga zahtjeva u ovom 

konkretnom slučaju, tim više što podpisanomu nije u tom slučaju stalo do material-

nog probitka''. Uz naknadnu saglasnost zatražio je da se ''u buduće ovakav postupak 

ne bi dozvolio''. Shodno tome, od Ordinarijata je 1887. godine zamoljen da se njegov 

prvi plan bijeljinske crkve iskoristi za gradnju crkve u Modriči,
45

 na šta je Vancaš 

dao saglasnost i projekat је realizovan.
46

 

Crkva u Bijeljini je među župnim crkvama Nadbiskupije vrhbosanske rijedak 

primjer romanike kao korištenog istorijskog stilskog predloška. Građevina je jedno-

brodna, asimetrične prostorne dispozicije (Sl. 3). Romanički ulazni portal, duboko 

usječen u masu zida, vodi u prostor predvorja – narteksa (pronaosa), dimenzija 

2,85x7,00 m, od molitvenog prostora – naosa odvojen s dva egzaktno interpretirana 

stuba toskanskog stilskog reda, koji nose galeriju hora nad narteksom. Naos je jedin-

stven prostor površine 82 m
2
, odnosno unutrašnje širine 7,00 m, dužine 11,70 m

47
. 

 

Slika 4. Današnji zapadni izled crkve sa poligonalnom apsidom,  

sakristijom i riznicom. Desno je Župni stan. 

                                                 
44

 ANV 739/1886. Vancaševo pismo datirano  27.10.1886. razmatrano je na sjednici Vrhbosanskog 

nadbiskupskog duhovnog stola u Sarajevu 28.10.1886. 
45

 ANV 590/1887. 
46

 Po prvom projektu arh. Vancaša, koji je Vlada odbila tražeći projektovanje manje crkve, počela je 

1887. gradnja župne crkve Rođenja Blažene Djevice Marije u Modriči, koja je svečano posvećena 8. 

septembra 1889. (ANV 736/1889) 
47

 Ovdje date dimenzije identične su župnoj crkvi u Gradačcu. (AŽUG) 
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Zbog skromnih finansijskih sredstava naos nije zasveden već je riješen arhi-

travno – ravnom drvenom tavanicom. Аrhitravnо је riješen i pravougaoni oltarski 

prostor – prezbiterij, koji se u osovini naosa nastavlja u dužini 4,20 m i širini 3,50 m. 

Ovaj rijedak slučaj da prezbiterij ne završava polukružnom apsidom čini župnu crkvu 

u Bijeljini dodatno osobenom. Na južnoj strani projektovana i prvobitno izvedena 

pravougaona sakristija unutrašnjih dimenzija 3,60 x 3,00 m Vancaševa je interpreta-

cija ranoromaničkih crkava čija je pravougaona ili kvadratna prostorija služila za pri-

premu misnog obreda, čuvanje liturgijskih knjiga, crkvenog posuđa i odjeće. Prošire-

njem crkve 1913. godine identična prostorija prizidana je i na sjevernoj strani svetiš-

ta, čime je glavni korpus crkve postao simetričan. Tada je najvjerovatnije došlo i do 

transformacija osnova u poligonalne, čime je unutrašnji tlocrtni oblik prezbiterija i 

bočnih prigradnji postao polukružan. Posljedično tome, njihovi krovovi su od dvo-

strešnih promijenjeni u šatoraste i tako je izgubljena Vancaševa jedinstvena geome-

trijska koncepcija nižih volumena usaglašenih s plohama piramidnog krova zvonika 

(Sl. 4). 

Najizrazitija neuobičajenost u odnosu na ostale 

župne crkve u Vrhbosanskoj nadbiskupiji toga vremena 

jeste zvonik odvojen od crkve, koji je kod Vancaševih  

crkava najčešće nad ulaznim pročeljem ili uz svetište. Ve-

za ulaza u zvonik i narteks crkve ostvarena je prizemnom 

galerijom, s prednje strane rastvorenom polukružnom 

arkadom, koja je kasnije zazidana a galerija povišena nad-

zidom iznad završnog vijenca. Danas sa dvorišne strane 

ima i dograđen niski prislonjeni korpus. Vancaševim pro-

jektom (Sl. 5) bio je predviđen niži zvonik, koji je dodatno 

naglašavao tipično romaničku kompozicionu uravnoteže-

nost horizontalnih i vertikalnih dijelova građevine. 

Na fotografiji iz 1910. godine (Sl. 6, lijevo) u zoni 

iznad dvojnih prozora vidimo zvonik, u odnosu na projekat 

povišen za polje s crkvenim satom,
48

 sa već pomenutim 

privremenim drvenim završetkom krova. Današnje stanje 

(Sl. 6, desno), zabilježeno i na jednoj fotografiji iz 1939. 

godine,
49

 pokazuje novu transformaciju preziđivanjem tor-

nja tako što su umjesto ovih dvojnih prozora izvedeni uski 

svjetlarnici, iznad kojih su u poljima omeđenim kordon vijencima na sve četiri strane 

crkveni satovi. Dvojni romanički prozori sada rastvaraju dograđeni sprat, čime je 

zvonik značajno dobio na visini. 

                                                 
48

 Izmjene Vancaševog projekta započele su već pri samoj izgradnji 1889. godine, kako je naprijed 

navedeno. (ANV 462/1889) 
49

 Tada još uvijek nije bilo crkvenog sata. 

Slika 5. Ulazna fasada 

prema originalnom 

Vancaševom projektu 
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Slika 6. Izgled crkve 1910. godine (lijevo) i danas (desno) 
 

Projekat glavne, ulazne fasade otkriva Vancaševu namjeru da crkvu ostavi u 

opeci, neomalterisanu, s vidljivim načinom konstruktivnog radijalnog zidanja arhi-

volti portala i prozora, kao i okulusa projektovanog u zabatu, za koji je na sva tri ugla 

bio predvidio ukrase. I to potvrđuje Vancaševu opredijeljenost za dosljednu interpre-

taciju ranoromaničkog stila karakterističnog po toploj boji opeke.  

Ova neoromanička crkva po svemu je projektovana u skladu s kompozicio-

nim zakonitostima romaničkog organskog komponovanja primarne arhitektonske 

plastike po principu adicije (dodavanja) i subordinacije (podređivanja) sastavnih dije-

lova, što se manifestuje naglašenom  hijerarhijom stepenovane kompozicije. Unutar 

toga, najbliža je uzorima za kojima je posegnuo u toskanskoj romaničkoj regionalnoj 

školi: jednostavnost, masivnost, četvrtasta kula zvonika pored crkve, izražena ploš-

nost u plastičkoj artikulaciji i ritmizaciji fasada lezenama i plitkim nišama, kao spolj-

nom projekcijom unutrašnjih prostornih i konstruktivnih elemenata. 

Fasade crkve su mirne i jednostavne. Podjelu u vertikalnom smislu čini zona 

sokla, profilisani kordon vijenac, koji na visini od 5,0 m povezuje tri para tipičnih 

romaničkih prozora. Bogatije profilisan krovni vijenac ispod dvostrešnog krova 

zaključuje podužne fasade, kao i trougaone zabate. Projektovani nadzid, izveden na 

crkvi u Gradačcu, bio je u funkciji izražavanja romaničke geometričnosti oblika (Sl. 

7). 

Podjelu u horizontalnom smjeru čine plitki pilastri između udvojenih prozora 

na podužnim fasadama, koji na ulaznoj fasadi uokviruju portal iznad kojeg je trojni 

prozor i nad njim kružni prozor – okulus, koji, međutim, nije izveden. Pilastri 

uokviruju i fasade zvonika, doprinoseći dodatno njegovoj tipično romaničkoj ma-

sivnosti. Zvonik je u prve dvije spratne zone rastvoren uskim svjetlarnicima, a u 
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trećoj odvojenoj kordon vijencem, olakšan biforama na sve četiri strane, što je uvijek 

u funkciji povećanja dometa zvuka u prostoru. 

 

Slika 7. Župna crkva u Gradačcu 

 

U svemu, župna crkva u Bijeljini je uspjelo arhitektonsko ostvarenje, 

naglašeno skladnih proporcija s harmoničnom romaničkom uravnoteženošću hori-

zontale i vertikale i krajnjom suzdržanošću u vanjskoj dekoraciji. 

Danas vjernija Vancaševom originalnom projektu nego crkva u Bijeljini je 

Župna crkva sv. Marka evanđeliste u Gradačcu (1887–1888). Za razliku od crkve u 

Bijeljini, ovdje su zadržani pravougaoni oltarski prostor i sakristija. Zvonik je, među-

tim, završen trokutastim zabatima i šatorastim krovom (Sl. 7), što je rezultat kasnije 

intervencije na objektu. S obzirom na Vancaševu dosljednost u interpretaciji preuze-

tog istorijskog stilskog predloška, mješavina romanike i gotike nikako nije mogla biti 

njegovo autorstvo.  

Arhitektonsko rješenje uvijek je rezultat funkcije, pa se kod crkava obavezno 

bazira na liturgijskom konceptu. Projektovanje iz liturgije a ne za liturgiju kod Van-

caša generalno pokazuje jasnu spoznaju o njenom značenju i smislu kao glavnim 

odrednicama arhitektonskog programa i oblikovanja. Njihovom uspješnom integraci-

jom nastaje prostor u aktivnoj dimenziji simbolične materijalizacije sakramentalnog 

identiteta liturgijskih obreda i okupljanja u vjeri. Longitudinalno oblikovanje usmje-

rava liturgijsko slavlje i sve vizure ka oltarskom prostoru, gdje sveštenik vrši službu 

Božju. Uzdignuta velika i duboka apsida na dostojanstven način predstavlja i materi-

jalizuje duhovno-teološki značaj ovog najvažnijeg dijela crkve, koji je od naosa bio 

odvojen niskom oltarnom ogradom. Otuda i zidna slika u apsidi s motivom Posljed-

nje večere, kada je i ustanovljena euharistijska žrtva koju trajno izriču misni obrasci. 
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Bogato skulpturalno riješen glavni oltar (Sl. 8, lijevo) sa slikom Blažene Djevice 

Marije, flankiran kipovima Srca Isusova i Marije, upućuje na sasvim moguć uticaj 

nadbiskupa Stadlera, koji je u Bosni i Hercegovini počeo širiti poštovanje Presvetog 

Srca Isusova, posvetivši mu Vrhbosansku nadbiskupiju. 

  

Slika 8. Autentični enterijer (lijevo)
 
s crkvenim mobilijarom, koji je liturgijskim 

izmjenama i modernizacijom nakon Drugog vatikanskog sabora uklonjen. 

Na slici desno je enterijer nakon nedavne obnove. 
 

Veza između oltarskog prostora i naosa akcentira se trijumfalnim lukom – 

prostornim simbolom Isusa Hrista kao temeljne veze između Boga i ljudi. U dekori-

sanom polju iznad trijumfalnog luka crkve u Bijeljini bio je natpis ''Hvalite Gospodi-

na svi narodi'', a u polju iznad desnog pokrajnjeg oltara Sv. Ante, u pravougaonom 

okviru, zidna slika s likom sv. Stjepana Ugarskog, prvobitnog patrona župe. Na des-

nom čeonom dijelu zida koji nosi nosi trijumfalni luk, uočavamo kip Sv. Josipa, čija 

atipična pozicija upućuje na zaključak da je riječ o kasnijoj intervenciji u opremanju 

crkve. Poseban funkcionalni ukras crkve bila je bogato ukrašena kamena propo-

vjedaonica s baldahinom, oblikovno srodna propovjedaonici u sarajevskoj katedrali. 

Na ovoj sačuvanoj fotografiji enterijera uočavamo još i za manje župne crkve neu-

običajeno bogat luster, vjerovatno dar imućnijeg darovaoca. 

Nažalost, kasnijim obnovama, a naročito s liturgijskim izmjenama nakon 

Drugog vatikanskog sabora (1965), uklonjen je autentični crkveni mobilijar, kao i 

oslikane zidne dekoracije, tako da je enterijer danas obrađen krajnje jednostavno i 

novim materijalima. Sačuvan je samo bogato profilisan kordon vijenac koji kon-

tinuirano teče cijelim unutrašnjim obimom zidova (Sl. 8, desno). Unutrašnje uređenje 

rimokatoličkih crkava, postojećih kao i novih, definisano je normama za liturgijsku 
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obnovu prema načelima liturgijske konstitucije ''Sacrosanctum Concilium'' Drugog 

vatikanskoga sabora.
50

 U skladu s novim liturgijskim propisima građene su nove 

katoličke crkve, a postojeće, pa tako i Župna crkva u Bijeljini, morale su biti 

prilagođene. To se prije svega odnosi na glavni oltar i ambon, glavna mjesta litur-

gijskog prostora. Kako sveštenik prilikom služenja mise više nije vjernicima okrenut 

leđima nego licem, oltar se iz dna apside sada pomjera prema naosu, čime je određen 

njegov oblik i veličina. Izostaje retabl – vertikalna oltarna nadgradnja sa slikama i 

kipovima svetaca i glavni oltar opet dobija prvobitnu formu menze, čime mu se vraća 

i pravo značenje stola i žrtvenika Posljednje večere.  

Prema ovim izmjenama, umjesto tradicionalnog tipa visoko postavljenih pro-

povjedaonica, kakva je bila i u Župnoj crkvi u Bijeljini, date su upute da je prikladni-

ji ambon (govornica) – povišeno mjesto na spoju svetišta i broda crkve (bliže vjerni-

cima) s kojega se naviješta i tumači riječ Božja, drži homilija, te sveopšta ili vjernič-

ka molitva. Propisano je da se zatečeni, a posebno umjetnički i istorijski vrijedni 

glavni oltar i propovjedaonica ne smiju uklanjati, posebno ne bez dozvole nadležnog 

ordinarijata i to na osnovu dokazano opravdanog razloga. Nažalost, to nije uvijek 

poštovano, pa su tako iz župne crkve u Bijeljini trajno nestali umjetnički vrijedni 

glavni i bočni oltar i propovjedaonica. 

 

Zaključak 

 

Župna crkva u Bijeljini, jedna je od prvih sakralnih građevina izgrađenih u 

periodu austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini i u mnogočemu predstavlja oso-

ben stilski izraz u arhitekturi krajem 19. vijeka. Značajna je i kao rijedak primjer 

odstupanja od dominantne neogotičke stilske orijentacije župnih crkava u 

Vancaševom opusu. Naročita specifičnost među jednotoranjskim župnim crkvama je 

odvojen toranj – zvonik, što je po projektu ove crkve ponovljeno i na župnim 

crkvama u Gradačcu i Modriči. S obzirom na finansijska ograničenja, zbog kojih je i 

sama izgradnja tekla etapno i sa zastojima, arhitekt Vancaš je uzoran arhitektonski 

domet umjetnički realizovao harmoničnim proporcijama i uravnoteženim kompono-

vanjem arhitektonskih volumena. Crkva u svemu pokazuje manir i rukopis ovog 

vrhunskog projektanta, što joj uz visoke urbanističke, prostorne, istorijske i arhitek-

tonske vrijednosti, daje i vrijednost reprezentativnosti u Vancaševom opusu, kao i u 

panorami izgrađenih župnih crkava tog doba u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. 

Sve su ovo više nego dovoljni razlozi da je Odlukom Komisije za nacionalne 

spomenike Bosne i Hercegovine Župna crkva sa župnim uredom kao graditeljska 

cjelina proglašena nacionalnim spomenikom,
51

 čime su određeni okviri mogućih 

                                                 
50

 Gradnja i uređenje crkava definisane su čl. 123–128 Uredbe o svetom bogoslužju i poglavljem V 

Upute za ispravno provođenje Uredbe. 
51

 Odluka br. 06.1–2.3-64/15–19 od 5.11.2015. (Sl. gl. BiH, br. 9/16) 
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konzervatorsko-restauratorskih intervencija s ciljem očuvanja autentičnih spome-

ničkih vrijednosti ovog sakralnog objekta.  

Provedenim istraživanjem, analizom i valorizacijom Župne crkve u Bijeljini 

proširena su saznanja o ovom značajnom graditeljskom spomeniku i dokumentovana 

ispravka pogrešne datacije i atribucije, koja je sadržana i u prostorno-planskoj doku-

mentaciji Grada Bijeljine.
52

 

 

 

Jelena Bozic 

 

Construction and Architecture of the Parish Church in Bijeljina (1886-1887) 

 

Summary 

 

This article gives the results of historiographical research on the Parish 

Church of Immaculate Heart of Mary in Bijeljina, which is one of the earliest pro-

jects of Josip Vancas, the most important architect in the history of Bosnia and Her-

zegovina. This Church is an interesting and rare example of Neo-Romanesque style 

within its opus on sacral architecture. In the dominant typology of the parish church-

es with tower attached to them or installed above the entrance facade, its specificity 

is a bell separated from the main corpus of the church. This project has been later 

used for some other churches too, which raised an important question related to the 

issues of copyright protection. Research and complete analysis and valorization of 

this national cultural monument with high urban, spatial, historical and architectural 

value, expanded knowledge on the sacral architectural heritage of the Austro-

Hungarian period and clarified issues related to the incorrect dating and attribution of 

this parish church.  

Keywords: Bijeljina, Parish Church, Austro-Hungarian period, construction, 

architecture. 
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ПРЕЗИМЕНА У СЕЛИМА КРЊА ЈЕЛА И СМОЉАНА 

ПРЕМА ПОПИСУ СВЕШТЕНИКА  

ПЕТРА РАЂЕНОВИЋА И ДАНАС
1
  

 

 

Апстракт: Аутор је у тексту извршио упоредну анализу презимена пра-

вославног становништва насељеног у селима Крња Јела и Смољана која је у 

својим истраживањима забиљежио свештеник Петар Рађеновић и презимена 

која су присутна 2017. године, као и број кућа. Такође, аутор је упоредио број 

становника у овим селима 1923, 1925. и 2017. године. 

 

Кључне ријечи: Крња Јела, Смољана, Петар Рађеновић, православно 

становништво, презимена. 

 

 

Петар Рађеновић је рођен 8. фебруара 1885. године у Босанским Осред-

цима од оца Николе и мајке Марије. Основно школовање завршио је у Трубару, 

шесторазредну гимназију у Сарајеву свршио је 1903. године, а Рељевску бого-

словију 1907. године. У чин ђакона рукоположен је 20. новембра / 3. децембра 

1907. године, а у чин свештеника сутрадан. Службу је обављао у селима Босан-

ски Осредци, Трубар, Велики Радић, Крњеуша и Чађавица (код Босанског 

Новог). Поред свештеничке службе обављао је и професорску, био је професор 

гимназије и службеник Црквеног суда Епархије бањалучке.
2
 Након формирања 

Независне Државе Хрватске и успостављања њене власти у Босни и Херцего-

вини избјегао је у Србију, у Шабац, 24 / 11. септембра 1941. године. Убијен је 

од стране њемачке казнене експедиције 21. октобра 1941. године.
3
 

Иако није био школовани географ већ православни свештеник, Петар 

Рађеновић је озбиљно приступао проучавању села у западној Босни према пра-

                                                 
1
 Подаци су узети закључно са 31. мартом 2017. године. Аутор текста захваљује јереју Бојану 

Митрићу, пароху Парохије прве петровачке и администратору дијела Парохије смољанско-

бравске на уступљеним подацима из Домовника парохије смољанско-бравске. 
2
 Радован Пилиповић, ''Петар Рађеновић (1885–1942) – свештеник и етнограф'', Гласник Удру-

жења архивских радника Републике Српске, 2 (2010): 268–269. 
3
 Исто, 272. 
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вилима која је израдио и објавио Јован Цвијић 1898. године.
4
 Његово најзначај-

није истраживање, или најзначајнији рад, за едицију Насеља и порекло станов-

ништва, Српске краљевске академије у Београду, је рад под насловом Бјелајско 

поље и Бравско – антропогеографска испитивања, објављен 1925. године. Рад 

се састоји из двије цјелине, опште и посебне. У општем дијелу Рађеновић је 

обрадио област, границе, земљиште, воде, климу, привреду, саобраћај, трагове 

старих насеља, врсте тренутних насеља, положај, тип, постанак и развој насе-

ља, народне особине, тјелесне и душевне особине становништва, док je као 

посебну цјелину описао двадесет три села и варош Босански Петровац, истра-

жујући границе, положај и тип насеља, привреду, саобраћај, воде, гробља, мра-

морја, поријекло и јакост породица.
5
 Такође, Рађеновић је објавио још два рада 

за исту едицију: Села парохије Крњеуше (код Петровца), 1923. године, и Унац 

– антропогеографска испитивања, посмртно објављен 1948. године. Захваљу-

јући овим текстовима Рађеновић је оставио непроцјенљиву етнографску, антро-

погеографску и историјску грађу о босанскопетровачком и дрварско-уначком 

крају.
6
 

Етнолог Мирослав Нишкановић сматра да је Петар Рађеновић један од 

најбољих сарадника Јована Цвијића на пољу проучавања антропогеографије 

српских земаља, истичући како су његова запажања проницљива, тачна и дра-

гоцјена, а израз у саопштавању достигнућа непосредан. Нишкановић примјећу-

је да о Рађеновићевом научном раду није много писано, али су резултате њего-

вих истраживања користили многи научни радници. Такође истиче да је између 

два свјетска рата Петар Рађеновић спадао у круг водећих истраживача етноло-

гије у Босни и Херцеговини, заједно са Миленком С. Филиповићем и Миланом 

Карановићем.
7
 Професор Здравко Д. Марјанац је закључио како Дјела Петра 

Рађеновића (иако није био школовани географ, него свештеник), представљају 

значајне монографске радове велике стручне и научне вриједности.
8
 Нама 

овдје само преостаје да се сложимо са чињеницом како, захваљујући проучава-

њима Петра Рађеновића, под будним научним оком Јована Цвијића, можемо да 

разумијемо ријечи Петра Кочића: Отаџбина је веза која нас спаја са људима 

нашег рода и језика, било да припадају прошлости или будућности, било да 

живе у садашњости. Отаџбина је њива на којој се непрестано сије и жање: 

                                                 
4
 За више информација погледати: ''Упутства за проучавање села у Босни'', Босанска вила, 4 (28. 

фебруар 1898): 55–57. и ''Упутства за проучавање села у Босни'', Босанска вила, 5 (15. март 

1898): 71–74.  
5
 Zdravko D. Marjanac, Jovan Cvijić i Bosna, Banja Luka: Pedagoška akademija, 1992, 138.  

6
 Радован Пилиповић, наведени рад, 267. 

7
 Мирослав Нишкановић, ''Преглед етнолошких истраживања Босне и Херцеговине'', у: Босна и 

Херцеговина од средњег века до новијег времена, Историјски институт САНУ, Београд 1995,  

140.  
8
 Zdravko D. Marjanac, navedeno djelo, 140.  
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ми жањемо што су сијали наши претци, а сијемо да имају шта жети наши 

потомци.
9
 

Свештеника Петра Рађеновића је за сарадника Јовану Цвијићу на про-

јекту истраживања Босне предложио Милан Карановић, који је у писму Цвији-

ћу 27. септембра 1920. године написао: Преко окружних прота дао би се тај 

рад згодно организовати, нарочито што се тиче порекла становништва, а 

вешт и искусан истраживач то би могао брзо да провери на терену. Тако би 

се и рад на терену, испитивања порекла знатно убрзала. Разумије се услов је 

да СКА из Београда замоли Патријаршију да изда окружницу за покретање 

овог рада.
10

 

О озбиљности Петра Рађеновића у раду свједочи и писмо упућено Јова-

ну Цвијићу 23. септембра 1925. године, у којем између осталог каже: Да би нам 

намеравани рад што успјешније завршио приморан сам умолити Вас да ува-

жите ове моје приједлоге: 

1. Да наредите да ми пошаљу ''Насеља'' до најскорије књиге,  

2. да оне књиге у којој је мој рад ''Бјелајско поље и Бравско'' да ми 

пошаље 10–15 примјерака,  

3. да ми се при коначној изради овог новог дела посуде књиге које ми 

затребају из Универзитета или из Народне библиотеке. Или да ми 

се омогући боравак у Београду и приступ у библиотеке десетак 

дана, ради вађења потребних података из књига, 

4. да ми се набави фотографски апарат ради снимања карактери-

стичних предмета.
11

 

На полеђини овог писма Јован Цвијић је записао: Ову адресу записати и 

послати Рађеновићу тражено.
12

 

За наше истраживање најзначајнији дио јесте Рађеновићево проучавање 

поријекла и јакости породица у селима Крња Јела и Смољана, посебно јер је 

пописао презимена породица, крсне славе и број кућа. На основу његових 

истраживања и забиљежених резултата упоредићемо ситуацију у наведеним 

селима данас, ослањајући се на Домовнике парохије смољанско-бравске.
13

 

                                                 
9
 Отаџбина, бр. 1, Бања Лука, 1907, 2. 

10
 Zdravko D. Marjanac, navedeno djelo, 83–84. 

11
 Исто, 84.  

12
 Исто, 84.  

13
 Парохију смољанско-бравску: сачињавају села Смољана, Бравско, Јањила, Јасеновац, Буна-

реви, Подсрнетица, Бравски Ваганац, Крња Јела и Капљув. Све до 1995. године постојала је 

самостална парохија смољанска, која је обухватала села Смољану и Крњу Јелу. Села Јањила, 

Капљув и Бравски Ваганац припадала су парохији петровачкој, а села Бравско, Јасеновац, 

Бунареви и Подсрнетица припадала су парохији саничкој. Тек 2002. године, због новонасталих 

прилика као посљедица етничког чишћења, одлуком епископа бихаћко-петровачког Г. Хризо-

стома креирана је смољанско-бравска парохија. ''Епархија бихаћко-петровачка: Први шемати-

зам 2010'', припремили: игуман Софроније (Никић), Горан Латиновић, Радован Пилиповић, 

Милош Ернаут, Ратко Радановић, Босански Петровац: Епархија бихаћко-петровачка, 2011, 271. 
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У својим истраживањима насељавања селâ Крња Јела и Смољана, Петар 

Рађеновић је утврдио да су у питању досељеници који су припадали личко-дал-

матинској и црногорско-херцеговачкој миграционој струји.  

Упоређујући податке о становништву које данас живи у посматраним 

селима са подацима које је оставио Рађеновић, долазимо до сљедећих резулта-

та:
14

  

 

КРЊА ЈЕЛА 

Редни 

број 
Презиме Крсна слава 

Број кућа 1925 

(према попису 

Петра Рађено-

вића) 

Број кућа 2017 

(закључно са 

31. мартом) 

1. Бранковић Св. арханђел Михаило 12
15

 8
16

 

2. Врањеш Св. великомученик Георгије - 1
17

 

3. Грбић 
Св. мученици Сергије и Вак-

хо 
- 9

18
 

4. Драгишић Св. архиђакон Стефан 6
19

 4
20

 

5. Зорић Св. великомученик Георгије 1
21

 0
22

 

6. Кецман 
Св. aп. Вартоломеј и Варна-

ва 
5

23
 8

24
 

7. Ковачевић Св. Николај 5
25

 2
26

 

8. Ковачевић Св. великомученик Георгије 2
27

 0
28

 

9. Крагуљ Св. Николај - 1
29

 

                                                 
14

 Треба разликовати границе посматраних села у вријеме када је писао Рађеновић и данас. 

Нпр. Рађеновић у Смољану убраја засеоке Чатрња и Округлица, а нека презимена из засеока 

Огумача убраја у Крњу Јелу. Данас Чатрња и Округлица припадају Крњој Јели, а Огумача је 

одувијек припадала Смољани. (Б. М. Б.) 
15

 Петар Рађеновић, ''Бјелајско поље и Бравско – антропогеографска испитивања'', у: Насеља и 

порекло становништва, књ. 20 (Београд: Српска краљевска академија, 1925): 253. 
16

 Домовник парохије смољанско-бравске 
17

 Исто 
18

 Исто 
19

 Петар Рађеновић, наведени рад, 253. 
20

 Домовник парохије смољанско-бравске 
21

 Петар Рађеновић, наведени рад, 254.  
22

 Домовник парохије смољанско-бравске 
23

 Петар Рађеновић, наведени рад, 254.  
24

 Домовник парохије смољанско-бравске 
25

 Петар Рађеновић, наведени рад, 254. 
26

 Домовник парохије смољанско-бравске 
27

 Петар Рађеновић, наведени рад, 254.  
28

 Домовник парохије смољанско-бравске 
29

 Исто 



БОШКО М. БРАНКОВИЋ, Презимена у селима Крња Јела и Смољана према попису...  

135 

 

10. Мајсторовић 
Св. свештеномученик Кли-

мент 
5

30
 1

31
 

11. Маринковић Св. краљ Стефан Дечански 2
32

 1
33

 

12. Марјановић Сабор Св. Јована Крститеља 1
34

 15
35

 

13. Миљевић Св. архиђакон Стефан 4
36

 1
37

 

14. Мрђа Св. Николај 8
38

 8
39

 

15. Пећанац Сабор Св. Јована Крститеља - 1
40

 

16. Прошић 
Св. aп. Вартоломеј и Варна-

ва 
- 2

41
 

17. Раковић Св. архиђакон Стефан - 3
42

 

18. Стојановић Сабор Св. Јована Крститеља - 1
43

 

 

СМОЉАНА 

 

Редни 

број 
Презиме Крсна слава 

Број кућа 1925 

(према попису 

Петра Рађено-

вића) 

Број кућа 2017 

(закључно са 

31. мартом) 

1. Бањац Сабор Св. Јована Крститеља 2
44

 0
45

 

2. Буцало Св. великомученик Георгије 1
46

 0
47

 

3. Врањеш Св. великомученик Георгије 3
48

 1
49

 

4. Грбић 
Св. мученици Сергије и Вак-

хо 
16

50
 0

51
 

                                                 
30

 Петар Рађеновић, наведени рад, 253–254. 
31

 Домовник парохије смољанско-бравске 
32

 Петар Рађеновић, наведени рад, 253. 
33

 Домовник парохије смољанско-бравске  
34

 Петар Рађеновић, наведени рад, 254.  
35

 Домовник парохије смољанско-бравске  
36

 Петар Рађеновић, наведени рад, 254.  
37

 Домовник парохије смољанско-бравске 
38

 Петар Рађеновић, наведени рад, 253. 
39

 Домовник парохије смољанско-бравске 
40

 Исто 
41

 Исто 
42

 Исто 
43

 Исто 
44

 Петар Рађеновић, наведени рад, 256.  
45

 Домовник парохије смољанско-бравске 
46

 Петар Рађеновић, наведени рад, 258.  
47

 Домовник парохије смољанско-бравске 
48

 Петар Рађеновић, наведени рад, 259. 
49

 Домовник парохије смољанско-бравске 
50

 Петар Рађеновић, наведени рад, 259.  
51

 Домовник парохије смољанско-бравске 
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5. Даљевић 
Св. апостол и јеванђелист 

Марко 
4

52
 0

53
 

6. Драгишић Св. архиђакон Стефан 4
54

 3
55

 

7. Ђумић Св. арханђел Михаило 1
56

 1
57

 

8. Зорић Св. великомученик Георгије 1
58

 1
59

 

9. Инђић Св. мученик Трифун 5
60

 2
61

 

10. Јеличић Св. Николај 7
62

 2
63

 

11. Керкез Св. великомученик Георгије 2
64

 1
65

 

12. Кецман 
Св. апостоли Вартоломеј и 

Варнава 
7

66
 2

67
 

13. Ковачевић Св. великомученик Георгије 3
68

 0
69

 

14. Крагуљ Св. Николај 3
70

 0
71

 

15. Крајиновић Св. Николај 2
72

 0
73

 

16. Крчмар Сабор Св. Јована Крститеља 1
74

 1
75

 

17. Латиновић Сабор Св. Јована Крститеља 5
76

 1
77

 

18. Мајсторовић 
Св. свештеномученик Кли-

мент 
4

78
 0

79
 

19. Мандарић Свети архиђакон Стефан 1
80

 1
81

 

                                                 
52

 Петар Рађеновић, наведени рад, 257.  
53

 Домовник парохије смољанско-бравске 
54

 Петар Рађеновић, наведени рад, 258.  
55

 Домовник парохије смољанско-бравске 
56

 Петар Рађеновић, наведени рад, 259.  
57

 Домовник парохије смољанско-бравске. 
58

 Петар Рађеновић, наведени рад, 257.  
59

 Домовник парохије смољанско-бравске 
60

 Петар Рађеновић, наведени рад, 257.  
61

 Домовник парохије смољанско-бравске 
62

 Петар Рађеновић, наведени рад, 257. 
63

 Домовник парохије смољанско-бравске 
64

 Петар Рађеновић, наведени рад, 258.  
65

 Домовник парохије смољанско-бравске 
66

 Петар Рађеновић, наведени рад, 258.  
67

 Домовник парохије смољанско-бравске 
68

 Петар Рађеновић, наведени рад, 259.  
69

 Домовник парохије смољанско-бравске 
70

 Петар Рађеновић, наведени рад, 257.  
71

 Домовник парохије смољанско-бравске 
72

 Петар Рађеновић, наведени рад, 257.  
73

 Домовник парохије смољанско-бравске 
74

 Петар Рађеновић, наведени рад, 258.  
75

 Домовник парохије смољанско-бравске 
76

 Петар Рађеновић, наведени рад, 257.  
77

 Домовник парохије смољанско-бравске 
78

 Петар Рађеновић, наведени рад, 259.  
79

 Домовник парохије смољанско-бравске 
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20. Маринковић Св. краљ Стефан Дечански 2
82

 0
83

 

21. Марић Св. арханђел Михаило 3
84

 1
85

 

22. Марјановић Сабор Св. Јована Крститеља 9
86

 0
87

 

23. Мрђа Св. Николај 48
88

 19
89

 

24. Мрђа 
Св. великомученик Панте-

лејмон 
- 2

90
 

25. Праштало Сабор Св. Јована Крститеља 2
91

 0
92

 

26. Прошић 
Св. апостоли Вартоломеј и 

Варнава 
11

93
 0

94
 

27. Радишић Св. Николај 2
95

 2
96

 

28. Раковић Св. архиђакон Стефан 12
97

 0
98

 

29. Ступар Лазарева субота - 4
99

 

30. Ступар Сабор Св. Јована Крститеља 7
100

 - 

31. Стојановић Сабор Св. Јована Крститеља 21
101

 10
102

 

32. Шербула Св. Николај 6
103

 2
104

 

33. Вукобрат Св. великомученик Георгије - 3
105

 

 

На основу представљених резултата закључујемо да је етнички састав 

становништа у вријеме истраживања Петра Рађеновића и данас исти, тј. да су у 

овим селима насељени православни Срби, али да је дошло до промјена у саста-

                                                                                                                                          
80

 Петар Рађеновић, наведени рад, 257.  
81

 Домовник парохије смољанско-бравске 
82

 Петар Рађеновић, наведени рад, 258.  
83

 Домовник парохије смољанско-бравске 
84

 Петар Рађеновић, наведени рад, 257.  
85

 Домовник парохије смољанско-бравске 
86

 Петар Рађеновић, наведени рад, 259.  
87

 Домовник парохије смољанско-бравске 
88

 Петар Рађеновић, наведени рад, 256–257.  
89

 Домовник парохије смољанско-бравске 
90

 Исто. 
91

 Петар Рађеновић, наведени рад, 258.  
92

 Домовник парохије смољанско-бравске 
93

 Петар Рађеновић, наведени рад, 259.  
94

 Домовник парохије смољанско-бравске 
95

 Петар Рађеновић, наведени рад, 257.  
96

 Домовник парохије смољанско-бравске 
97

 Петар Рађеновић, наведени рад, 259.  
98

 Домовник парохије смољанско-бравске 
99

 Исто 
100

 Петар Рађеновић, наведени рад, 256.  
101

 Исто, 257.  
102

 Домовник парохије смољанско-бравске 
103

 Петар Рађеновић, наведени рад, 258. 
104

 Домовник парохије смољанско-бравске 
105

 Исто 
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ву презимена, односно, нека презимена су нестала. Узрок ишчезавања одређе-

ног броја презимена налази се у страдањима православног народа у овим сели-

ма у два свјетска рата (Првом и Другом) и грађанском рату у Босни и Херцего-

вини 1992–1995. године, као и у миграцијама које су пратиле наведене ратне 

сукобе. Поред ових унутрашњих миграција биле су присутне и спољне мигра-

ције, одлазак становништва на рад у земље западне Европе, САД и Аустралију, 

нарочито послије Другог свјетског рата. Посебно тешке посљедице по станов-

ништво донијели су прогон и етничко чишћење које су спровели припадници 

тзв. Армије РБиХ 14. септембра 1995. године, када је комплетно становништво 

ових села протјерано, као и уопште општине Босански Петровац и других 

западно-крајишких општина, а постепени повратак почео је крајем 90-тих годи-

на 20. вијека. За изумирање појединих презимена, поред миграција и ратних 

сукоба, криви су и биолошки разлози, како је писао Рађеновић: ... али су се сла-

бо плодили. 

5. Према подацима обрађеним у Шематизму Епархије бањалучко-

бихаћке за 1923. годину, у Смољани је живјело 1327, а у Крњој Јели 

368 становника, тј. укупно 1695 становника.
106

 Према подацима у 

Домовнику парохије смољанско-бравске, 2017. године у Смољани 

живи 126, а у Крњој Јели 159 становника, тј. укупно 285 становни-

ка.
107

 Када упоредимо податке, видимо да 2017. године у односу на 

1923. годину у Крњој Јели живи 209 становника мање, док је у Смо-

љани смањење броја становника поражавајуће, село има 1201 ста-

новника мање. Упоређујући број кућа, 1923. године у Крњој Јели је 

било 47,
108

 1925. године 51,
109

 док 2017. године има 66,
110

 што је 

више за четири куће више у односу на 1925. годину, односно 19 кућа 

више него 2017. године.
111

 У Смољани је 1923. године било 196,
112

 

1925. године – 195,
113

  док 2017. године има свега 59,
114

 што је мање 

за једну, односно за 137 кућа. 

                                                 
106

 ''Шематизам Српско-православне Епархије Бањалучке и Бихаћке за годину 1923. (према ста-

њу 31. децембра 1923. г.)'', Бања Лука, 1925, 88.  
107

 Домовник парохије смољанско-бравске 
108

 Шематизам..., 1925, 88. 
109

 Податак свештеника Петра Рађеновића 
110

 Домовник парохије смољанско-бравске 
111

 Овдје треба напоменути да у великом броју кућа живи по једна старија особа.  
112

 Шематизам..., 1925, 88. 
113

 Податак свештеника Петра Рађеновића 
114

 Домовник парохије смољанско-бравске 
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ОДНОС ВЕЛИКОГ УПРАВНОГ И ПРОСВЕТНОГ 

САВЕТА ПРЕМА ПОЛОЖАЈУ ПРАВОСЛАВНИХ  

СВЕШТЕНИКА И УЧИТЕЉА У БОСНИ И  

ХЕРЦЕГОВИНИ ТОКОМ 1914–1918. ГОДИНЕ 
 

 

Сажетак: Ратна драма у време Првог светског рата имала је погубне 

последице на живот српског православног становништва. Политика Хабзбур-

шке монархије угрозила је аутономни положај српских православних учитеља 

и свештеника у Босни и Херцеговини. Изложени судским прогонима, немашти-

ни, делили су судбину народа. Захваљујући раду Великог управног и просвет-

ног савета у Сарајеву, могуће је у време Првог светског рата пратити бројне 

појаве и проблеме везане за живот дела српске интелигенције. 

 

Кључне речи: Велики управни и просветни савет, митрополити, свеште-

ници, учитељи, плата, доплаци, аутономни прирези, немаштина, логори. 

 

 

Власт је након окупације помно пратила национални рад свештеника и 

учитеља. Национално ангажовање учитеља и свештеника прекинуо је Први 

светски рат. Кривицу за нелојално држање сносили су органи црквено-школске 

самоуправе. Српски православни живаљ је у предратно доба био оптерећен 

бригом за стално економско и политичко преживљавање, што у рату прераста у 

борбу за физички опстанак. Показало се да је са ратом наступило време оскуди-

це, немаштине и глади и да је од прворазредног значаја била улога аутономних 

органа Српске православне цркве у Босни и Херцеговини. Иако је Земаљска 

влада преузела надзор над управом епархија, Уредба о аутономији није укину-

та.
1
  

Велики управни и просветни савет у Сарајеву слао је скромна новчана 

средстава у време опште оскудице хране, одеће и обуће. Тиме се ипак решава-

ло питање опстанка у затвору, логору и војсци многих учитеља и свештеника. 

Храна је током рата била петоструко скупља, а исплате плата и мировина неу-

редне. Лакше су преживљавали само упорни у писању, спремни да моле. Вели-

                                                 
1
 Божо Маџар, Митар Папић, Политика и српска православна црква у Босни и Херцеговини 

1878–1914., Бања Лука 2005, стр. 158. 
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ки управни и просветни савет имао је на свом челу председника и митрополита 

дабробосанског Евгенија Летицу, митрополита зворничко-тузланског Илариона 

Радонића, митрополита баљалучко-бихаћког Василија Поповића и митрополи-

та захумско-херцеговачког Петра Зимоњића. Успевали су, након дугог натеза-

ња, захваљујући преписци, исправити бар делимично неправду насталу због 

неуредних исплата, које су касниле по више месеци. Савет је имао тешкоћа у 

функционисању. Поред техничких, било је и проблема везаних за промену чла-

нова председништва Савета, као што је почетком 1914. на место Јована Дучића 

дошао Михајло Попара из Бишева.
2
 Земаљска влада је на све начине настојала 

да умањи значај рада Савета. Средином 1916. упутила је наредбу којом уређује 

право врховног надзора над црквеном управом епархија.
3
 Окружни суд у Сара-

јеву обавестио је Савет да је Глигорије Јефтановић осуђен на губитак части 

места потпредседника Савета, што говори о правима Земаљске владе да утиче 

на персонални састав Савета.
4
 Намера Земаљске владе у Сарајеву да спречи 

развој идеја српске националне мисли није успела, упркос трагичним размера-

ма рата.
5
 

 

Положај свештеника 

 

Савет је 3.1.1915. одлучио да месечно издаје по 400 форинти као надок-

наду плате за сваког појединачног свештеника, јер је Земаљска влада обустави-

ла исплату наставне субвенције. Деликатан положај задесио је црквено-школ-

ске општине: '''...наши одборници у војски, коморама или су интернирани, па 

нам нема ни ко плаћу издати''.
6
 Завршни рачун Великог управног и просветног 

савета за 1914. годину, за Српскоправославни епархијски управни и просветни 

савет у Тузли указује на скромне принадложности. Највише средстава доносио 

је аутономни прирез – 104.470 к., субвенције – 37.149 к. и припомоћ за сирочад 

– 2.000 к. Укупна сума добитка била је 148.259 к. Издаци су обухватали следе-

ће ставке: Епархијски савјет Тузла (референт плата, школски надзорник, мани-

пулаторни чиновник, писар, фишкал, послужитељ) – укупно 15.199 к. Најзна-

чајнија ставка у расходима су плате 79 свештеника у износу од по 1200 к., 

односно укупно 93.502 к. и катихетски хонорар 18.900 к., укупно 133.640 к.
7
 

Заостатак у исплатама наставних субвенција погађао је и Епархијски управни и 

просветни савет у Мостару. Митрополит Петар констатовао је да ''није више у 

                                                 
2
 АСАНУК, Ф Велики управни и просвјетни савјет у Сарајеву, број 378, 27.2.1914. 

3
 АСАНУК, Ф Велики управни и просвјетни савјет у Сарајеву, број 357, 12.7.1916. 

4
 АСАНУК, Ф Велики управни и просвјетни савјет у Сарајеву, 13.1.1916. уз број 306/1916. 

5
 Боривоје Милошевић, Православно свештенство у друштвеном развоју Босанске Крајине у 

другој половини XIX и почетком XX века, Бања Лука 2012, стр. 202. 
6
 АСАНУК, Ф Велики управни и просвјетни савјет у Сарајеву, број 4, 3.1.1915 и број 5,  

9.3.1915. 
7
 АСАНУК, Ф Велики управни и просвјетни савјет у Сарајеву, број 63, 23.1. 1916. 
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стању, да исплаћује допуну свештеничке плате у износу 400 к. која је била 

одређена под предпоставком да се наставна субвенција редовно добија. 

Пошљедице ове одлуке Земаљске владе осјетиће несумњиво највише епархија 

наша, те је овај Савјет веома забринут како ће од сад многи свештеници ове 

епархије и њихове породице, којима се обуставља четвртина плате, како ће 

опет живети многи учитељи и њихове породице, кад им сиромашне општине 

поред најбоље воље неће моћи да издају њихове плате једноставно с тога, што 

немају од куда, јер тешко да ће од високославног Наслова добивати општине 

ону потпору, коју су до сада добивали редовно за издржавање школа''. 

Осим штете коју се свештеници претрпели у плати, имали су умањење у 

епитрахиљским приходима. У току првих девет месеци од избијања рата све-

штеници у парохијама ''нијесу могли заслужити... ни хелера, пошто су са истих 

удаљени и по разним местима затворени, а они пак, који су остали на парохија-

ма, били су под таким назором, да им је вршење парохијске службе веома оте-

жано, те нису могли залазити у парохије и зато су добијали врло мало епитра-

хиљског прихода''. Предавање веронауке, због удаљавања свештеника из паро-

хије, поверено је учитељима, што је умањило новчану награду свештеницима. 

Већини свештеника и њихових породица у епархији остало је да живе месечно 

само од 100 к. Митрополит Петар је истицао да са тим износом ''није могуће на 

данашњој скупоћи једној породици ни сухим хљебом да се храни''. Многи све-

штеници упућивали су епархији у Мостар молбе са захтевом за потпору, ''али 

се поред најбоље воље није могло удовољити, јер овај Савјет једва издаје и 

редовне плате свештенству позајмљујући новац, ради чега се већ до сад знатно 

задужио''. Јадно материјално стање школа, свештенства и њихових породица 

захтевало је да Велики управни и просвјетни савјет у Сарајеву затражи опозив 

одлуке о обустави наставне субвенције, која се до тада редовно добијала.
8
 

Средства обезбеђена из црквено-школског приреза била су више него 

скромна. Српско-православни црквено-школски прирез за месец фебруар 1916. 

наплаћен је у име намета за ''автономну'' управу. У појединим епархијама изно-

сио је: 

Фебруар 1916. 

Дабробосанска 7.134 к. 

Захумско-херцеговачка 2.137 к. 

Зворничко-тузланска 3.324 к. 

Бањалучко-бихаћка 6.993 к. 

Укупно: 12.586 к.
9
 

  

Фебруар 1917. 

Дабробосанска 8.311 к. 

                                                 
8
 АСАНУК, Ф Велики управни и просвјетни савјет у Сарајеву, број 193, 14.4.1915. 

9
 АСАНУК, Ф Велики управни и просвјетни савјет у Сарајеву, број 317, 7.6.1916. 
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Захумско-херцеговачка   8.485 к. 

Зворничко-тузланска 21.487 к. 

Бањалучко-бихаћка 18.216 к. 

Укупно: 57.300 к.
10

 

    

Март 1917. 

Дабробосанска   4.854 к. 

Захумско-херцеговачка   2.429 к. 

Зворничко-тузланска   4.714 к. 

Бањалучко-бихаћка   8.687 к. 

Укупно: 20.684 к.
11

 

      

Епархијски савет у Мостару имао је на почетку 1917. проблем са дефи-

цитом од 61.111 к. у буџету за 1916/17, па је молио Велики савет у Сарајеву за 

помоћ.
12

 Укупан аутономни прирез за 1916/17. износио је 158.312 к.
13

 Субвен-

ција за сирочад, за припомоћ у епархијама у Тузли, Мостару, Сарајеву и Бањој 

Луци, износила је по 1000 к., укупно 4000 к.
14

 

Нормално функционисање аутономне власти није било могуће у скуче-

ним економским и политичким условима строгог надзора. Аутономни прирез, 

скроман пред рат, током рата био је симболичан. Недостатак сопствених фон-

дова и текућих средстава онемогућавао је самосталан рад на пољу црквено-

школске аутономије. Власт је пре рата различитим мерама гушила аутономност 

Великог управног и просветног савета. Строго је надзирала његов рад, слати су 

извештаји на релацији Велики управни и просветни савет – Земаљска влада за 

Босну и Херцеговину у Сарајеву и наредбе Земаљске владе Великом управном 

и просветном савету. Кореспонденција између извршне државне власти и Саве-

та упућује на његов поданички, подређен и зависан положај. Власт је за надзор 

користила полицијски апарат и школске надзорнике, који су били дужни оби-

лазити школе, посећивати часове, износити факта са терена и давати свој суд о 

затеченом стању. Иако су српске школе биле приватне и конфесионалне, власт 

се преко сваке мере уплитала у њихов рад. Постављала је различите захтеве 

везане за моралну и политичку подобност кандидата, уплитала се у намештења 

учитеља путем декрета. Упркос сталној присмотри и притиску, Земаљска влада 

је била политички подозрива и економски шкрта према учитељима и свештени-

цима. Ова два аспекта односа власти према учитељима и свештеницима у вре-

                                                 
10

 АСАНУК, Ф Велики управни и просвјетни савјет у Сарајеву, број 82, 20.2.1917. 
11

 АСАНУК, Ф Велики управни и просвјетни савјет у Сарајеву, број 222, 16.6.1917. 
12

 АСАНУК, Ф Велики управни и просвјетни савјет у Сарајеву, број 77, 6.2.1917. 
13

 АСАНУК, Ф Велики управни и просвјетни савјет у Сарајеву, број 432, 24.11.1917. 
14

 АСАНУК, Ф Велики управни и просвјетни савјет у Сарајеву, број 52, 6.2.1917. 
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ме Првог светског рата су тема нашег интересовања. На основу бројних доку-

мената можемо видети да се оштрица власти сурово усмерила ка овом тако 

малобројном, а тако значајном слоју српског друштва у Босни и Херцеговини. 

Општа несрећа давала је за право недужним да се жале, моле, убеђују и 

објашњавају свој положај. Иако цензурисано, писмо је 12.6.1917. упутио из 

Требиња ''понизни'' прота Стеван Травица. Оно недвосмислено илуструје ратно 

стање у Босни и Херцеговини. Травица се Црквеном суду у Мостару обратио 

речима: ''Када је највећа потреба, услед претешког рата, када су све животне 

намирнице пет пута скупље него у мирно доба... и тако и одјећа и обућа... дотле 

се само свештеницима неправедно закида и петогодишњи службени доплатак 

од 400 к. /стално узакоњени/ а и скупарински доплатак који се у 1912. и 1913. 

давао многима. Имају ли ови људи, и који то чине душе и срца имало? Какав је 

то разум који тако суди? Јели свештенство заслужило да тако немилосрдно 

пати, не само оно него и све њихове фамилије? Зар он може (цензура брисала) 

... и го и бос, вршити своју пастирску дужност... А ово нијесу три дана или три 

месјеца него три године. Народ би нам радо помогао, али је и сам (цензура бри-

сала) осиромашио, расељен, интерниран, евакуиран, по болницама, у ратовима, 

старо и нејако остало код куће (цензура брисала) Па ко би и помислио на њихо-

ву помоћ у таком стању када је... Слабо је рађања, слабо вјенчања а укопа и 

смрти доста, али и за то слаба награда, а и црква се слабо посећује, јер је народ 

при сваким мукама на све заборавио, те је као изван себе. А ове су патње све 

због овог тешког и дугачког рата. Поред тог прати нас и слаб род земаљски, те 

ако је зло, да је и горе. Било је обећато, лично од предсједника Великог про-

светног савјета да ће се у фебруару 1917. исплатити сви доплаци од 400 к. који-

ма нијесу плаћени, али то и сада остаје обећање које нас не може издржавати 

него стварност''. Травица је писао не само у своје име, већ и у име ''многих'' 

свештеника, у нади да то неће бити глас вапијућег у пустињи.
15

 

Глад је куцала на врата породица које су доживеле трагедију у време 

ратних страдања дуж границе према Србији. Удова свештеника Милева Пара-

жанин молила је децембра 1915. митрополита Илариона Радоњића ''како би 

своју дјецу од зиме и глади спасила''. Митрополиту се обратила речима: ''Ваша 

доброта и хуманост је опће позната... да бисте ми израдили припомоћ у новцу... 

за шесторо неопскрбљене дјеце''.
16

 

Реално стање по питању аутономних прихода предочио је почетком 

1915. Заједничком министарству финансија у Беч митрополит. Навео је да су 

пред рат аутономни приходи претходних година стизали тек у јесењим месеци-

ма. Међутим, од почетка 1915. налази се аутономна управа у великој новчаној 

кризи, изостао је приход од аутономног приреза. ''Из ове дилеме може аутоном-

ну управу извући једино помоћ од Земаљске управе.'' Тражили су да им Земаљ-

                                                 
15

 АСАНУК, Ф Велики управни и просвјетни савјет у Сарајеву, број 405, 18.10.1917. 
16

 АСАНУК, Ф Велики управни и просвјетни савјет у Сарајеву, број 302, 4.12.1916. 
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ска влада на име приреза изда месечни предујам у износу од 50.000 к. Молба се 

оптимизмом завршава: ''Ослањајући се на досадању наклоност високог Мини-

старства, рачуна аутономна управа на повољно ријешење ове молбе''.
17

 

Председништво Великог савета 3.1.1915. обавестило је епархијске саве-

те да не може издавати надопуну плате за сваког свештеника по 400 к. јер је 

Земаљска влада обуставила исплату наставне субвенције. Био је то нови моме-

нат, који је наговестио нова искушења и економске недаће.
18

 Током фебруара 

обавештен је Савет да Земаљска влада дозначује у име субвенције за 1914/15. 

износ од 15.000 к.
19

 

Парохијско свештенство Захумско-херцеговачке епархије упутило је из 

Мостара, септембра 1916, Великом управном и просветном савету у Сарајеву 

молбу, у којој пише да су прилике пре рата биле ''доста хрђаве'', док су у време 

рата неподношљиве. ''Четри петине свештенства било је одсутно са својих 

парохија, неке су парохије, а тих је знатан број сасвим расељене, па су свеште-

ници остали без свога иметка, што су га имали. У свима парохијама епитра-

хиљски приходи или су престали сасвим или су спали на најмању мјеру. Уз то 

су поскупиле све животне намирнице, одијело и храна, до нечувене висине, те 

су држава, као и сва приватна предузећа повисили плате својих чиновника и 

намјештеника у облику ратних доплатака, да им тако олакша живљење у ова 

тешка времена. Српско православном парохијском свештенству не само да није 

пружена материјална помоћ, него је изгубило половицу својих доходака, изгу-

било је епитрахиљске приходе, вјероучитељски хонорар и одлуком Високо-

славног наслова од 3.1.1915. одузето му је од плате 400 к. годишње, које је од 

Високославног наслова примано''. Наводи се да је оскудица неподношљива и 

да је довела свештенство до просјачења. Зато траже помоћ како би се ублажила 

невоља. Иза овог апела стали су потписом Тома Братић, Никола Којо, Влади-

мир Богдановић и Стеван Шиниковић.
20

 

Јереј Петар Ђосовић фебруара 1917. пише из Бугојна да није ''достојно 

да ходамо голи и гладни, а народ је наш сам таков''. Прота Лука Лукић из 

Бугојна написао је да су свештеници у мирно време једва животарили, док сада 

''скапавамо од сваке биједе и немаштине. Сам је народ осиромашио те не може 

нас помоћи достано поред великих терета других... те није целисходно, нити је 

у складу наше вјере да народ замрзне. Пошто смо већином презадужени... те 

није достојно да ходамо голи и гладни, а и народ је наш...''. Свештенички 

доплатак укинула је Земаљска влада 1.2.1917, а Савет није имао средства да 

настави исплату. Димитрије Јевђевић налазио се јануара 1917. у Окружном 

затвору у Сарајеву. Убеђен да је доплатак ускраћен свештеницима који су се 

                                                 
17

 АСАНУК, Ф Велики управни и просвјетни савјет у Сарајеву, број 99, 3.1,1915. 
18

 АСАНУК, Ф Велики управни и просвјетни савјет у Сарајеву, број 4, 3.1.1915. 
19

 АСАНУК, Ф Велики управни и просвјетни савјет у Сарајеву, број 62, 21.2.1915. 
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 АСАНУК, Ф Велики управни и просвјетни савјет у Сарајеву, број 535, година 1916. 
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налазили у истражном затвору, очекивао је помоћ, јер су њему и породици две 

и по године укинуте парохијске принадлежности, да се ''потуцају од немила до 

недрага''. Свештеник Васо Косировић налазио се у истражном затвору у Сараје-

ву, док је жена са двоје деце живела у највећој беди. Уништена им је покретна 

имовина, ускраћен им је почетком 1915. доплатак, породици је остала половина 

свештеничке плате од које се ''не може ни живјети, ни умријети''. Годишњи све-

штенички доплатак у износу од 400 к. није примио за 1915. и 1916. годину ни 

парох Симо Беговић, који се налазио у истражном затвору у Сарајеву. Јереј 

Благоје Козомарић из Билешева обраћао се Савету у ''овом тешком и преко сва-

ке мјере прескупом добу једва може човек на животу одржати''.
21

 

Свештеници су били свесни током 1916. да је ''наступила абнормална 

скупоћа''. ''Сам је народ осиромашио, па не може нас помоћи... поред великих 

терета овог ратног времена.'' Претила је опасност ''да народ замрзне и охладни 

према свом свештенству, ако му овај више наплати, те није достојно да ходимо 

голи''. Изостанак потпоре изазвао је огорчење код свештенства које је чинило 

напоре да олакша патње. Епархијском просветном савету жалио се Тома Бра-

тић и ''другови'' свештеници.
22

 Свештенички доплатак тражила је супруга Анге-

лина Продановић из Гламоча.
23

 Душан Савић и Петар Стефановић, прво интер-

нирани у Арад, узети у војску у Бјеловару.
24

 Молбу за потпору тражио је све-

штеник Никодим Плавшић из Жепча, који је ''пре рата животарио, а сада не 

може живети''. Провео је 17 месеци у Араду, породица је била ''без икакве 

опскрбе'', а он је тамо оболео. Наводи да прођу и четири месеца без обреда.
25

 

Молбу за потпору упутила је Станислава Шаренац, супруга Стеве Шаренца, 

пароха љубинског, који се налазио у Араду. Тражила је што бржу потпору да 

''дјеца не скапају од глади''.
26

 

Крајем 1917. Земаљска влада у Сарајеву упутила је једнократну припо-

моћ српским православним учитељима вере и свештеницима у епархијским 

саветима у Сарајеву, Мостару, Тузли и Бањој Луци у износу 37.500 к.: 

1. Дабро-босанска митрополија, 68 свештеника, износ 250 к., укупно 

5.400 к. 

2. Захумско-херцеговачка митрополија, 75 свештеника, укупно 5.150 к. 

3. Зворничко-тузланска митрополија, 85 свештеника, укупно 11.400 к. 

4. Бањалучко-бихаћка митрополија, 94 свештеника, укупно 15.500 к.
27
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Нову новчану дознаку Земаљска влада у Сарајеву је дозначила Савету у 

износу 49.320 к.
28

 Земаљска влада успела је да дозначи прирез прикупљен у 

септембру у износу од 24.569 к.
29

 

Бањалучко-бихаћка епархија је 1917. позвала све црквене општине и 

народ да пошаљу прилог Савету за ратом пострадале котаре. Наведено је 30 

места и укупан износ од 5.417 к., које су послане у епархијске и просветне саве-

те у Сарајеву, Мостару и Тузли. Велики савет је у ту сврху издвојио из својих 

средстава богоштовне субвенције за наведене епархије 3.000 к.
30

 

Породица погинулог свештеника Ђорђа Умићевића из Сводне имала је 

''много ситне, нејаке дјечице'' и потребу да преко пароха Симе Кондића из 

Босанског Новог тражи једнократну потпору. Наведено је у допису да је ''један 

од многобројних невиних жртава свештеничких у овом рату''. Супруга Милева 

је навела да није умро 22.8.1917. природном смрћу, него је смрт била последи-

ца ратних времена. Одведен је 30. јула 1914. као талац на железничку пругу, 

био је у самици у оружничкој касарни, затим у уском торњу за црпљење воде 

на железници, па у уској соби. Интерниран је децембра 1914. у Жегар, где је 

био до децембра 1916, а затим је код куће конфиниран до фебруара 1917. Попа-

дија је молила помоћ: ''Пошто је био њежан и осјетљив, горње патње су га тако 

схрвале, да је живчано тешко оболијо, и у највећим мукама свршио је у августу 

1917. Мене је сироту оставио са 5 ситне и нејаке дјеце, испод 8 година''.
31

 

Епархијски управни и просветни савет у Мостару имао је 1917. дефицит 

у износу од 64.317 к. Дефицит епархије 1915/16. износио је 28.967 к., а 1916/17. 

39.425 к. Истовремено, ратни зајам је, због велике беде током 1917, уписан у 

износу од 4.000 к., што је на 59 парохија мали износ. Влада је поделила свеште-

нички доплатак у износу од по 400 к. свештеницима Ристи Кочовићу, Ђорђу 

Периновићу, Стевану Правици, Владимиру Гвозденовићу, Марку Кисићу, Јова-

ну Сломовићу, Милану Кујунџићу, Јовану Мостарици, Ристи Терзићу, Јовану 

Ивковићу, Јовану Даниловићу, Шпири Лучићу, Сави Поробићу, Николи Који, 

Аћиму Братићу, Томи Братићу, Стевану Шинковићу, Лазару Шакотићу, Шпири 

Старовићу, Васи Новаковићу, Душану Гаћиновићу, Петру Говедарици, Васили-

ју Јовичићу, Петру Радуловићу, Сави Даниловићу, Јевти Одавићу, Ристи Бјеле-

тићу, Василију Кандићу, Јовану Јовановићу, Гаври Комадановићу и Вукадину 

Зечевићу. По 100 к. додељено је Христифору Крстовићу, Сави Даниловићу ста-

ријем, Јевстатију Гаћиновићу, Јовану Поповићу и Прокопију Мулини; Заједно 

12.900 к. Породицама Видака Вишњевца и Лазара Косорића додељено је по 400 

к., а породици Стевана Шаренца 200 к. Свега: 13.900 к.
32
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Положај 343 српска православна свештеника у време Првог светског 

рата био је сличан положају учитеља. Подвргнуто је истрази 56 свештеника, 

због оптужбе за велеиздају 156 је интернирано, седам је убијено.
33

  

 

Положај учитеља 

 

Власт је свесна утицаја учитеља и свештеника на народ и зато је свим 

силама настојала у време рата да њихов утицај репресијом спречи како би ума-

њила ефекте потенцијалног опозиционог држања. Предузети државни и поли-

цијски кораци подразумевали су потпуну контролу над целокупном организа-

цијом аутономних тела. Душан Богуновић, учитељ у Босанском Новом, осуђен 

је у Бањој Луци на осам година тешке тамнице у Зеници због злочина велои-

здаје. Тамница је пооштрена са правом посете на три месеца. Обустављена му 

је исплата отпремнине.
34

 Окружни суд у Сарајеву осудио је Ђорђа Дејановића 

на 14 година тешке тамнице у Зеници.
35

 Окружни суд у Сарајеву осудио је 

Саву Чуповића на 18 година тешке тамнице.
36

 

Акт насиља усмерен на црквено-просветну аутономију започео је у вре-

ме почетка ратног стања, наредбом Земаљске владе од 7/20.8.1914. број 

197.302/V-3, када је одгођена настава у свим наставним и узгојним заводима у 

Босни и Херцеговини за школску годину 1914/15. Убрзо су све школе, сем срп-

ских конфесионалних школа, започеле рад. Власт је дала образложење да се 

настава у тим школама није одвијала у жељеном духу и тенденцијама. Наводно 

је ''већи део учитеља српско-православних конфесионалних школа тако грави-

ран, да се њима настава никако повјерити не може''. Рад у српским конфесио-

налним школама пре рата надзирали су државни надзорници, а владање учите-

ља политичке власти. Оне нису пре свршетка школске 1913/14. упозориле 

Велики управни и просветни савет на евентуално антидржавно понашање учи-

теља. У допису Земаљској влади, из септембра 1917, председник Великог 

управног савета навео је да су почетком рата школе и учитељи затворени, 

интернирани, претерани преко Саве. Даље се наводи: ''Ну иако су разлози, због 

којих Земаљска влада у споменутом допису није дозволила, да се поново 

отпочне рад у српско православним школама у Босни и Херцеговини сасвијем 

уопштени, те овај Савет, апстрахирајући све то, приморан је нагласити, да 

Црквено просвјетна Уредба за народ православне вјере у Босни и Херцеговини 

још постоји и ни један њезин параграф није укинут, нити промјењен, па према 
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 Исто, стр. 156. 
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томе морају постојати и српске православне школе, јер је њихов опстанак 

дозвољен и зајемчен Црквено Просвјетном Уредбом. Ако су поједина учитељ-

ска лица српско православних школа дошла у конфликт са постојећим закони-

ма и државним прописима, као што се из горњег дописа Земаљске владе даје 

наслућивати, они су зато и кажњени, али не може бити за то кажњена и сама 

српско православна школа, као што није кажњена ни земаљска народна основ-

на школа, због тога, што су учитељска лица тих школа, отприлике у истом бро-

ју, кажњени затвором, интернисањем, дисциплинарном истрагом и друго''. У 

исто време су држављани римокатоличке и мухамеданске вере несметано про-

свећивали свој подмладак. Српске школе у Хрватској отпочеле су са радом, па 

је зато Велики управни савет тражио дозволу за поновни рад српских вериспо-

ведних школа. Позитиван одговор Земаљске владе није стигао ни крајем школ-

ске 1917/18. године.
37

 

Пред Први светски рат у Босни и Херцеговини радила су 194 учитеља у 

120 српских православних конфесионалних школа. У време рата од стране вла-

де означен је непријатељским рад 70 учитеља или 30% српског учитељства.
38

 

Власт је била потпуно свесна утицаја учитеља и свештеника на народ и зато је 

свим силама настојала у време рата да њихов утицај репресијом спречи како би 

умањила ефекте потенцијалног опозиционог држања. 

Земаљска влада за Босну и Херцеговину је обуставила исплату субвен-

ција још 1914. године. Из тог разлога нису биле обезбеђене исплате мировине. 

Једино су стизали периодични доплаци учитељима који су на то имали право. 

У једном случају наведена су малобројна имена учитеља којима су 3.3.1915. 

послати доплаци: Михајло Марковић, Бихаћ-логор; Лука Јовановић, Rushl, 

Soprony-megue, Ungaria; Милан Кукић, Карловац; Милка Цвитковић, В. Вакуф; 

Јован Радаковић, Бихаћ-логор; Богољуб Глишић, Бихаћ-логор; Савка Стефано-

вић, Тешањ; Вељко Ћасић, Густовара; Викторија Јакшић, Бања Лука; Јосиф 

Татић, Петриња; Марица Дујановић, Бања Лука; Ђорђе Дујановић, Сарајево – 

окружни затвор; Јово Петровић, Зеница, на руке Зорe Петровић.
39

 

Митрополиту се обраћају и жене учитеља који су интернирани. Наводи-

мо и места интернирања: Анка Бркић и Наста Тохољ, интернирани мужеви у 

Кечкемету од новембра 1914
40

; В. Обрадовић, Б. Марковић, П. Стефановић, 

учитељи интернирани у Арад, узети 1915. у војску
41

; Јово Петровић, учитељ 

интерниран у Пешти
42

; Марко Илић, окружни затвор у Бихаћу
43

; Ристо Вокић, 
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учитељ манастира Завале, војник
44

; Јован Рајковић, учитељ из Брчког, поре-

клом из Сремске Митровице, похађао је у Нађвараду школу за резервне офици-

ре
45

; Љуба Рајковић, учитељ из Сокоца, налази се као заробљеник у Србији
46

; 

Михаило Поповић, учитељ из Велике Рујишке, прво интерниран у Арад, затим 

војник
47

; Михаило Бркић, учитељ из Доње Поплате, у војсци у Ђеру, жена и 

нејака деца у Стоцу
48

; Јован Орлушић, учитељ у Грачаници, затим у војсци, 

принуђен ствари продавати
49

; Јован Зарић, бивши учитељ из места Кифино 

Село, узет у војску
50

; Зора Петровић тражила је од Епархијског савета потпору 

или зајам, наводи да јој је муж у војсци, ''да жена и дјеца гладују''
51

; учитељ у 

Забарку Јово Пударић, интерниран у Кечкемет, очекивао позив у војску, тра-

жио плату
52

; Михајло Протић, ургира дознаку за ћерку која је интернирана у 

Цеглад, била је учитељица у Зворнику.
53

 Помоћ је тражио и Илија Поповић, 

војник на допусту, родом из Парага. Наводи да у Парагама влада шарлах, да су 

од те заразе многа деца животом платила.
54

 Новчану припомоћ тражила је и 

Бојана, супруга учитеља Марковића из Сомбора.
55

 

Јуна 1917. Епархијски савет у Тузли понавља да власт није могла 1914. 

године дозволити наставу у српско-православним школама ''док нестане жало-

сних и карактеристичних погрешака... како није дозвољено''. Деца су по градо-

вима могла бити уписана у народне основне школе, док су сеоска деца остала 

без наставе. Тако је неколико генерација деце остало ускраћено за елементарно 

школовање. Председник и митрополит Иларион Радонић истакао је да су многе 

црквено-школске општине 1915. и 1916. молиле преко Савета да се отворе срп-

ско-православне школе.
56

 Земаљски поглавар Саркотић се јула 1918. обратио у 

име Земаљске владе Славном управном савјету српско-православне епархије 

захумско-херцеговачке у Мостару. Саркотић је оштрим речима пропратио став 

да су српске православне основне школе ''неосновано затворене''. Навео је да је 

у ''парницама ради велике издаје избио на површину у свој својој нагости, 

одвратности и згражању деструктивни, антидинастички, агитаторски, субвер-

зивни и ирендетични рад многих учитељских лица српско-православних основ-

них школа, које не само да се ни најмању мјеру нијесу бринуле за одгој повере-
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не им младежи... то јест, да не одгајају дјецу у љубави према отаџбини и најви-

шему владајућем дому, него су нажалост одгајали злочинце, који су први баци-

ли угарак у светски пожар, што и данас још букти, те баца човечанство у бједу 

и невољу''. Земаљска влада оштро је тиме осудила став Великог просветног 

савета да су српске-православне школе неосновано затворене и изразила жаље-

ње због ''неочекиваног и безразложног приговора''.
57

 

Учитељи српских православних школа су са избијањем рата 1914. при-

силно умировљени по наредби заједничког министарства у Бечу. Школе су 

затворене из политичких разлога, што је имало за последицу материјалне поте-

шкоће учитеља, који су остали ускраћени за берива, ратне доплатке и припо-

моћ у условима изузетне скупоће.
58

 Црквено-школске општине биле су у обаве-

зи учитељским лицима редовно давати припадајућа берива. Српски црквено-

школски одбор у Мостару, да би испоштовао одлуку, задужио се током 1915. 

године код локалне српске банке, на име комуналног зајма, на износ од 9.900 

к.
59

 Стицајем околности, Земаљска влада за Босну и Херцеговину само је могла 

исплатити субвенције за вероучитеље у 1914. и први део за 1915. годину.
60

 

Димензију сиромаштва интернираних учитеља, препуштених себи, 

могуће је сагледати преко молби учитеља упућених митрополиту дабробосан-

ском Евгенију Летици, председнику Епархијског управног и просветног савета 

у Сарајеву. ''Најпонизније потписани, љуби Вам свету десницу и скут, те моли 

најмилостивије за предујам 200 к. на основу моје отправнине, или мировнине 

или плате, коју нисам од овде црквено-школске општине у Густовари, од мјесе-

ца септембра 1914. до данас примио из разлога: Интерниран сам из Варцар 

Вакуфа 31. јула по новом на новосадску пограничну полицију, одакле сам ова-

мо у Карцаг (горња Мађарска) одпремљен''. Након три месеца интернирани 

учитељ Вељко Ћасић, преко капетаније, упутио је молбу министарству унутра-

шњих послова са образложењем да се није бавио политиком. Молба је усвоје-

на. Ослобођен је на Рождество Христово 1915. и добио дозволу да о свом тро-

шку отпутује у пратњи полицијског чиновника. Пошто није имао средства да 

плати пут, остао је интерниран, па се фебруара 1915. обратио митрополиту. 

Породица је за тих пола године остала без примања и право је чудо да је жена 

са седморо деце ''жива остала''. Учитељу су биле везане руке, без новца није 

могао кући и зато у писму наводи: ''...каква је то ваша српска автономна власт, 

да Вас кадра није избавити... оставља на милост и немилост да вас ми храни-

мо''. Наводи да служи на месту учитеља већ 23 године, да ће вратити предујам, 

страхује, ''јер ћу већ и умно се разболети од бриге''.
61
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Учитељица Вера Чонић се јавила из Сомбора. Изгубила је посао у Босни 

и Херцеговини, а обратила се јануара 1916. Великом управном и просветном 

савету у Тузли, незадовољна одлуком о обустави плате. Приморана да издржа-

ва деветоро деце, ''напаћену породицу'', пита: ''Дали да потражим мјесто на 

којој другој школи, ако нема изгледа, да ће наше школе једном већ отпочети 

наставу. Овђе вероисповедне школе које такође беху провизорно затворене 

раде – иако са натегом по приватним кућама, па зар се не би и тамо код нас 

могао створити какав модус, да отпочне рад и тиме спасе будућност толике 

наше дјеце, која не похађају школу. Хиљаде њихових отаца и браће боре се 

вјерно под заставом моћног цара нашег, а они сиротани без просвете губе мла-

дост своју. А шта ће бити од нас – њихових наставника? Оћемо ли се и ми јед-

ног дана наћи на улици без иђе ишта, са чопором гладне дјеце?''
62

 Вера Чонић, 

претходно учитељица у Мостару, молила је и за мужа надокнаду, јер се он 

налазио у заробљеништву у Русији.
63

 

Оскудица у новцу пратила је рад Великог управног и просветног савета. 

Аутономни фондови су 1915. били празни и зато нису радили, није се знала 

њихова судбина, ''да ли ће уопште прорадити у оне сврхе, за које су основани''. 

Констатовано је од стране председника, митрополита дабро-босанског Евгени-

ја, да би уплата у фондове онемогућила епархијске савете да исплаћује свеште-

нике и да је нужно подмирити доста велике трошкове епархијске управе.
64

 Рад 

Великог управног и просветног савета зависио је од богоштовне субвенције 

коју је обезбеђивала влада. Изостала је 1915. године исплата потпоре за сиро-

чад, са намером да се изврши бар исплата свештеничког доплатка. Савет није 

имао могућности да подмири ''толики број''
65

 свештеника који се пријавио за 

одлазак у пензију. 

Драматична судбина задесила је током рата учитеља из Биограда Ристу 

Тохоља. Одведен је септембра 1914. и интерниран у Кечкемет. За дванаест 

месеци супруга Наста и седморо деце примили су само 226,6 к. Живели су у 

сиромашној општини, месту намештења Ристе Тохоља, у Биограду, Котар 

Невесиње. Маја 1915. написао је у писму упућеном Високославном Великом 

Управном и Просвјетном Савјету у Сарајеву, између осталог: ''Из горњег се 

може видети како сам досад кубурио са супругом и 7-ро неопскрбњене дјеце, а 

особито када се узме где се данас находим, где сам приморан сваког мјесеца 

трошити до 100 к. на уздржавање, а супруга станује и троши на истом мјесту 

гдје сам служио... Ако ми Високи Савјет чим прије мољеном не удовољи баци-

ће ме најнижу масу од 100 наших људи који су овдје, усто сам више него увје-

рен да то доживети нећу, него да ће овој мојој понизној и оправданој молби на 
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сусрет изаћи''. Јула 1915. молио је Велики управни и просветни савет ''да ме 

избави од фабричког рада у који сам био приморан упасти да се уздржим, а 

избавиће ме, ако ми редовно узашаље припадајуће перијодичке доплатке...''.
66

 

Епархијски управни и просветни савјет у Мостару није имао ''никаквих сред-

става на расположењу, него је већ одавно позајмио новац за исплату плата све-

штеничких, умољава се високославни Наслов, да учитељу Ристи Тохољу и 

његовој породици у помоћ притекне''.
67

 

Савет је имао проблем како да од Земаљске владе добије исплату 

наставне субвенције за 1914/15. годину. Брига за учитељске плате и пензије, 

доплатке, отпремнине, посмртнине и пензије, иако је влада обуставила рад срп-

ских вероисповедних школа на неодређено време, приморала је Савет на заду-

живање код Српске централне банке. Основни проблем лежао је у потреби да 

се реше основни егзистенцијални проблеми, са намером да могу у ''ово тешко 

вријеме преживјети са својим породицама''. Обаавезе које је Савет преузео на 

себе биле су тешко оствариве, јер су намеравали све своје учитеље ''које умиро-

вити, које дати на отправнину''. Према исказу митрополита зворничко-тузлан-

ског Илариона Радонића, Савет је био дужан дати 93.177 за мировину и 91.360 

к. за отпремнину, што је зависило од исплате наставне субвенције од стране 

Земаљске владе. Закључује да је део учитеља остао без права на доплатке, чиме 

је њихов положај доведен у стање неизвесности.
68

 

Више молби упућених митрополиту, у намери да поправи свој положај, 

написао је учитељ Јован Рајковић. Пошто се налазио у војсци у Нађ Вараду, где 

је похађао школу за резервне официре, писао је о оскудици. Будући кадет аспи-

рант, затим часник, био је незадовољан што је као бивши учитељ у брчанској 

основној школи остао без средстава. Наводи да је три године радио у основним 

школама у Босни и Херцеговини. Последњу плату примио је новембра 1914. 

године. Новац је био један од безуветних услова опстанка не само у логорима 

већ и у војсци. Жалио се да му је остала сирота мајка са троје малодобне деце и 

да га није имао ко помоћи. Наводи да су ''сретне колеге'' примале целу плату, 

без обзира да ли ради школа, била конфесионална или државна. Зато је учитељ 

Рајковић био спреман да пошаље мајку како би од митрополита измолила 

помоћ за сина, који је био ратник Монархије, која није била кадра да издржава 

сопственог војника. Рајковић је био један из плејаде српских учитеља који су 

из јужног дела Монархије дошли у Босну и Херцеговину. Дошао је из Сремске 

Митровице и радио у Брчком до конца школске 1912/13. Док је боравио у 

Митровици на распусту, био је мобилисан и није се могао вратити у Брчко. Био 

је и затваран у Митровици, али су га пустили и наредили да напусти Митрови-

цу. Затим је децембра 1914. добио место учитеља у Пачетину, одакле је априла 
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1915. отишао на обуку, која ће потрајати до краја октобра 1915. Зато је безуспе-

шно пожуривао слање новца.
69

 

Учитељи српских вероисповедних школа носили су белег свога времена. 

Изложени прогону, страдали су у велеиздајничком процесу, како пре тако и 

током рата. Казнена ствар везана за злочинство велеиздаје везивала се за име 

Саве Чуповића, бившег учитеља из Зенице. Намештен је био као путујући или 

учитељ писмености. Дужност је започео 1911. са задатком да, путем курсева, у 

забаченим местима шири у народу писменост, да упућује народ српској право-

славној вери, учи рационалном гајењу стоке, земљорадњи, гајењу воћака, хиги-

јени, кућној економији, да одучава народ од штетних обичаја и пића и да га 

укључује у земљорадничке задруге. Радио је у манастиру Завале, Блажују, у 

Цикотама и Тишковцу код Власенице, затим у Тишчу, Чардаку код Завидовића, 

Високоу, Појезни, Какњу.
70

 

Учитељ Богољуб Глишић из Варцар Вакуфа нашао се 30. јула 1914. 

прво као талац код војничке управе у Јајцу. Поред супруге, имао је четири неја-

ка детета. Зато се већ септембра 1914. обратио Великом управном и просвет-

ном савету у Сарајеву. Затим је из војног логора у Бихаћу, заједно са Михајлом 

Марковићем, маја 1915. писао молбу. По њиховом исказу, сви аутономни 

чиновници, свештеници и школски подворници добијали су своје плате, ''само 

ми учитељи и наше породице, остављени смо сами себи. Наш је положај оча-

јан, кад се узме у обзир, да наша дјеца гладују и по путу боса ходају, а помоћи 

нема ни одакле, те је чудо, да у нама и срце од жалости не пукне''. Затим апелу-

ју: ''Ако нам Високи Савјет сада ма на који начин не притјече у помоћ, наше 

породице морају пропасти''. Аргументовао је своје заслуге са 20 година ''добре 

учитељске службе''. Жалио се јуна 1915. на Варцарску општину да је издала 

његовој супрузи само 308 к. и да дугује 1.175 к. Жалио се да он и породица 

тешко живе од парохијског доплатка у износу од 63 к. Молио је за жену и 

четворо деце да му се на рачун плата да кредит у општини. Писао је: ''Моје 

невоље за опстанак фамилије нико ма до Бога не разумје. Ова брига јако хрђаво 

дјелује на моје иначе оронуло здравље. Мој је положај очајан, јер ми дјеца гла-

дују, и у подераним хаљинама ходају, а председник општине остаје хладан као 

стјина''.
71

 Током 1916. Глишић, као војник Монархије, опет је тражио предујам 

из страха да му деца не ''скапају од глади... ја ћу убрзо доживјети породичну 

катастрофу''. Вршио је 3.5.1916. дужност рачунарског подчасника и спремао се 

отићи на фронт, са убеђењем да је ''овако без плате и мировине апсолутно 

немогуће даље живјети''.
72

 И крајем 1917. Глишић је као инфантерист у Бреме-

ну, Јагеру, настојао да дође до заосталих исплата.
73

 

                                                 
69

 АСАНУК, Ф Велики управни и просвјетни савјет у Сарајеву, број 651, 19.12.1915. 
70

 АСАНУК, Ф Велики управни и просвјетни савјет у Сарајеву, број 501, 5.10.1915. 
71

 АСАНУК, Ф Велики управни и просвјетни савјет у Сарајеву, број 543, 1.10.1915. 
72

 АСАНУК, Ф Велики управни и просвјетни савјет у Сарајеву, број 359, 5/18.7.1916. 
73

 АСАНУК, Ф Велики управни и просвјетни савјет у Сарајеву, број 476, 20.12.1917. 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. IX, број 9, 2017 

154 

 

У истражном затвору, прво у Мостару, затим у Сарајеву, нашао се 1915. 

и Марко Томовић, учитељ из села Клепци код Чапљине. Остао је ускраћен за 

принадлежности, па је његова сестра интервенисала у Великом управном и 

просветном савету. Навела је здравствену слабост услед оболелих плућа, страх 

да услед болести, недостатка лекова и боље хране не подлегне.
74

 

Страх да не ''пропадне од глади и сваке немаштине'' изразио је и учитељ 

Никола Плећаш. Написао је да је, ''највећом биједом и невољом гоњен'', служио 

од 1911. у школама у Босни и Херцеговини, у манастиру Моштаница и Бачва-

нима. Иако мобилисан, због неспособности је ослобођен војне службе. Наводи 

да ''поради настале велике скупоће не могу живети, него морам од глади очаја-

ти и пропасти, или просијачки штап у руке узети''.
75

  

Спасоје Ђурић, учитељ, записао је у молби упућеној Епархијском управ-

ном и просветном савету у Мостару: ''На дан 19. јула 1914. по новом закону, у 

име закона, оружници су ме оковали у ланце и на дан 20. јула дотерали у 

Мостарски окружни истражни затвор, у коме и сада чамим. Код куће су ми у 

Стоцу остали мати, жена и двоје незбринуте дјеце. Жени сам писао, да потражи 

од српско православног црквено-школског одбора у Опличићима на рачун моје 

плате новца, да се од глади не пате''. Председник црквеног одбора Ристо Јевтић 

налазио се у истражном затвору у Мостару, неки одборници у војништву и 

кириџилуку... Стигао је из Опличића одговор: ''Примили смо ваше писмо само 

не знамо шта ћемо одговорити нато. Ми смо се обезглавили, немамо предсјед-

ника ни перовође, ни калуђера који су тијем управљали. Школа нам је пропала 

и црква се не отвара, прихода не припада ни оклен ни мало. Ми не знамо какве 

тевтере, не знамо нити имамо новца код себе''.
76

 

Исто тако је молио да добије учитељска берива Милан Шутвић, учитељ 

српске православне црквене школе у Поцрњу, када се нашао интерниран у Ара-

ду.
77

 Тражио је 31.3.1915. од Епархијског савета у Мостару помоћ породици 

која се налазила у слабом материјалном стању.
78

 Током 1916. учитељ Шутвић 

био је мобилисан и служио је у војсци. 

Даринка Шешевић, српска учитељица из Струјића, Котар Љубиње, 

написала је више писама адресованих Славном Великом Управном и Просвјет-

ном Савјету у Сарајеву. Крајем марта 1915. године она је написала: ''Пошто сам 

због ратног стања затворена... 25. јула у Оршави и одатле премештена у Каран-

себеш... као велеиздајник под сумњом да сам члан Народне Одбране. Још сам 

увек у истражном затвору већ девет месеци. Истрага се продужује од месеца до 

месеца. Бог зна докле ће још све тако мучити, мене ни криву ни дужну''. Стра-
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дање Даринке Шешевић могла је олакшати ''колико, толико'' припадајућа плата 

и доплаци. Даринка је затворена од јула 1914. и то описује годином ''тешког 

робовања, невиног страдања за мили народ свој''. Последњи пут примила је 

учитељску плату за септембар 1914. године и зато је у сваком писму молила 

принадлежности и очекивала да се након изласка из затвора врати на своје учи-

тељско место. Лоше поштанске везе биле су изговор Епархијском управном и 

просветном савету у Мостару да учитељицу Даринку остави без новчане помо-

ћи. Она је крајем јула 1915. обавестила Просветни епархијски савет у Тузли да 

је ослобођена оптужбе и да је наложено да јој се врате задржане ствари. Слобо-

ду је добила само на папиру, а ствари јој нису враћене. Крајем августа 1915. 

Даринка констатује да ''не само као невина, већ и као слободна поданица ове 

земље робујем, нит коме што крива, нити дужна, и гладна и жедна''. Заједно са 

Даринком биле су интерниране у Сегедин њена мајка Персида и сестра Иванка. 

Иако ослобођена кривице, није имала личну слободу да неколико сати проведе 

у чаршији, ван логора, да ''бар купим што за јело... Врло су непријатељски 

спрам мене и ништа ми не дозвољавају''. Наводи да је било боље у затвору него 

у логору, где ништа немају и све морају куповати по изузетно великој скупоћи. 

Почетком октобра пребачене су ноћу из Сегедина у Мезетур, ''где нема ни јед-

не душе српске, осим нас интернираних, те нам је овде све врло тешко, да се ни 

замислити не може. Молим Вас као Бога смилујте се те ми одмах пошаљите ма 

колико бићу вам врло захвална''. Бедно стање и тешко страдање у туђини при-

моравало је да моли од Великог управног и просветног савета помоћ у новцу. 

''И мени би милије и боље било да сам у Струјићима, на дужности, него овде у 

прогонству, где не сме човек да се жив покаже. Наше су патње велике, какве се 

ни замислити не могу''. Зхваљује на примљеној помоћи од 100 к. у ''часу најве-

ћег очајања... овог патничког живота''. Средином децембра 1915. пише да је све 

што је имала ''приштеђено'' за ''13 година мучнога рада, све је отишло... од 

почетка овог ратног времена... Мати ми је сад тешко болесна и умно и телесно, 

измучена, затварана те сваки час очекујем смрт њезину, овде у туђини где нема 

ни једне српске душе, осим нас интернираних, где нам је положај очајан. Од 

сваког презрети, на сваком кораку прогоњени сваким увредама, без ичије помо-

ћи и какве зараде... јер сам у ванредно очајном стању и све без своје личне кри-

вице и узрока. Будите толико родољубиви и милостиви, помозите ми, као што 

ми већ досад много пута помогосте''.
79

 

Јануара 1916. писао је Михајло Протић, писар, отац Зорке Протић, учи-

тељице у Зворнику, интерниране у Цеглад. Тражио је новчану помоћ, јер је 

Зорка била препуштена себи, сама се уздржава.
80

 Интернирана умировљена 

учитељица Зорка дошла је крајем 1917. на допуст у Сремске Карловце. Тражи-

ла је заостатак плате. Новац јој је потребан ради лечења, јер је три године 
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интернирана. Митрополит у Тузли Иларион Радоњић је замолио Земаљску вла-

ду да изађе у сусрет Зорки Протић, наводећи као разлог скупоћу.
81

 Радна био-

графија говори да је службовала у 1898/9. у Доњем Вакуфу, 1899–1903. у 

Мостару, 1903–1907. у Зеници, од марта 1907. до избијања рата у Зворнику, где 

је марта 1916. присилно пензионисана. После рата је поново у Зворнику. Од 

1918. ради у државној школи.
82

  

Још један учитељ из Угарске је служио у Босни и Херцеговини: Станко 

Милошевић, умировљени учитељ, интерниран у Параге, молио је своје заоста-

ле принадлежности.
83

 Петар Миросављевић, из Старог Футога, стар 70 година, 

умировљени учитељ, молио је након рата 1919. повишицу пензије.
84

 

Велики управни и просветни савет бавио се прикупљањем података о 

беривима која црквено-школски одбори дугују својим учитељским лицима, 

која су од краја школске 1913/14. служили у српским православним школама 

Епархије у Мостару. Наведени су црквено-школски одбори у Мостару, Гацку, 

Добрићеву, Бијелом Пољу, Чајничу, Биограду, Дужима, Доњем Поплату, Опли-

чићима, Клепцима и Жупањцу, као и следећа учитељска лица: Павле Чонић, 

Вера Чонић, Даша Круљева, Никола Алинчић, Јосиф Тошовић, Софија Тошо-

вић, Зорка Остојићева, Вељко Јовичић, Даница Њуњићева, Даринка Милутино-

вић, Даринка Шешевићева, Љепосава Грковићева, Марија Поповић-Даничиће-

ва, Василије Стојановић, Јованка Савић, Мара Ђурић за Спасоја Ђурића, Анка 

Бркић за Михаила Бркића и Наста Тохољ за Ристу Тохоља. Душан Савић, учи-

тељ из Фоче, навео је да није примио учитељске плате од почетка рата. Исто су 

навели и учитељ у Клепцима Марко Томовић и учитељица у Требињу Даринка 

Милошевић.
85

 

Плате учитеља, иако минималне и неуредне, током рата су у већини слу-

чајева, због сиромаштва црквених општина, изостале. Велики управни и про-

светни савет тражио је од црквених општина новембра 1916. да доставе пред-

логе како ће у року од три године исплатити учитељским лицима заостале пла-

те. Лука Јовановић, учитељ из Бугојна, иначе војник у Новом Саду, јавио је 

јуна 1916. да је од почетка рата примио само 300 к. Питање учитељских плата 

задирало је у интересе саме државе. Земаљска влада влада у Сарајеву, са дозво-

лом царског и краљевског Заједничког министарства у Бечу, известила је марта 

1916. Велики управни и просветни савет да обавести црквено-школске одборе 

да ће влада исплатити заостале учитељске плате. Црквеношколски одбор у 
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Бугојну је примио такво обавештење, у коме је наведено да ће право остварити 

под условом да за то поднесе предлог буџета за 1916. Поред Луке Јовановића, 

жалио се и учитељ Јосиф Тадић.
86

 

Земаљска влада за Босну и Херцеговину је јуна 1916. упутила допис 

Великом управном и просветном савету у Сарајеву да се од 1. марта 1916. учи-

тељска лица српскоправославних школа у Босни и Херцеговини разреше од 

даљње службе и да им се у смислу Мировинске уредбе износ заостале плате 

исплаћује непосредно из земаљских средстава. Где то не могу општине учини-

ти, право ће остварити ако то докажу. Савету је наложено да учитељским лици-

ма пошаљу декрете о припадајућој отпремнини или мировини, а Земаљској 

влади преписе обавести о разрешењу службе учитељских лица.
87

 

Српска православна црквена општина у Нишићу јавила је јуна 1916. 

Епархијском управном и просветном савету у Сарајеву о приходима и расходи-

ма општине. У средишту пажње нашао се учитељ Лазар Гаћеша, који је током 

јула 1914. примљен у војништво, од тада се није јавио, ''а није се имао ни коме 

јавити'' пошто од јула 1916. није било у Нишићима ниједног одборника, јер су 

били интернирани или узети у војнике, ''а већина је чланова одбора стријеља-

на''. Годишња плата учитеља Гаћеше била је 1.720 к. те му је општина дуговала 

2.580 к. У исто време црква је била без свештеника, повремено је обављана слу-

жба, па је био и скроман приход од 422 к. Црквена општина једино је имала 

приход од овдашње кафане, коју две ратне године није изнајмљивала. Црквени 

кров је иструнуо, ''те црква прокисава'', прозори на цркви иструнули, ''лијеп 

(малтер) са дрвеног звоника опао''. Школску зграду користила је војска, те су 

врата и прозори искварени, а лијеп опао.
88

 

Слично стање било је у Осечини, у Епархији Тузла. Кров цркве је про-

пао, није било прозора, ''птице по цркви лијећу и гнезда праве''. Дуже време 

црква је била без свештеника. Учитељу Јерићу, војнику који је био рањаван, 

општина је дуговала плату од јула 1914.
89

 Јавио се у Босански Шамац учитељ 

Јован Радивојевић и тражио заосталу плату од новембра 1914. Радивојевић је 

рањен на северном бојишту и исказивао је жељу да се након опоравка врати на 

своје учитељско место.
90

 Оболео на ратишту, Стеван Предраговић, учитељ у 

Дервенти, није 14 месеци примио плату. Жена се током 1916. разболела од 

тифуса, без средстава, породица је била приморана да се задужује и моли 

Земаљску владу за помоћ.
91

 

Положај учитеља разликовао се само у форми исказане несреће, док је 

заједничко својство ратног доба прожимало учитеље осуђене на изостанак 
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уредних плата. Рат је на месту учитељских лица затекао 1916. године у Бања-

лучко-бихаћкој епархији учитеље: 

1. Милан Удовичић, Дабар; 2. Даница Петровићева, Дервента; 3. Милан 

Ћирлић, Драгаљи; 4. Лука Плавшић, Драксенић; 5. Петар Зрнић, Јошавка; 6. 

Димитрије Манојловић, Међеђа; 7. Александар Мркшић, Међувође; 8. Савка 

Ристићева, Приједор; 9. Тодор Николић, Прибинић; 10. Тривун Ракић, Сански 

Мост; 11. Десанка Ракић, Сански Мост; 12. Лазар Петровић, Турјак; 13. Зорка 

Станковићева, Чечава; 14. Душан Криваја, Босански Петровац; 15. Никола Пле-

ћаш, Бачвани; 16. Душан Богуновић, Босански Нови; 17. Радана Николићка, 

Босански Нови; 18. Душан Васић, Босанска Дубица; 19. Христина Васићка, 

Босанска Дубица; 20. Анка Пушкарева, Бос. Градишка; 21. Никола Вурдеља, 

Добрлин; 22. Ђорђе Кончар, Кључ; 23. Стојан Миладиновић, Манастир Мошта-

ница; 24. Анка Котрач, Плачковци; 25. Георгина Стојановић, Ракелићи; 26. 

Ђорђе Бабић, Стапари; 27. Јован Драгишић, Слабиња; 28. Душан Малетић, 

Чађавица; 29. Лука Опанчин, Бихаћ; 30. Миливој Јеребица, Гојковац;
92

 

Велики управни и просветни савет упутио је септембра 1917. Земаљској 

влади у Сарајеву представку за отварање српских православних школа у Босни 

и Херцеговини. Земаљска влада је крајем октобра 1917. узвратила да се учите-

љима настава не може поверити.
93

 

Током Првог светског рата у Босни и Херцеговини затворена је животна 

прича писца Петра Кочића. Склоњен је 24.2.1914. у Земаљски завод за умобол-

не у Београду, где је провео остатак кратког живота. Петар Кочић, чиновник 

Савета, стављен је у пензију 28.6.1916. президијалним путем, са 800 к. годи-

шње. Земаљска влада имала је информацију да пати од прогресивне парализе. 

Службу у Савету почео је 1911. Основну годишњу плату имао је 2.800 к. Након 

смрти писца Петра Кочића, 27.8.1916. његовој супрузи Милки одређена је 

минимална годишња свота од 480 к. и 160 к. за васпитну припомоћ за дете. 

Упркос предусретљивости митрополита, Милки Кочић, која је боравила у 

Бањој Луци, у једном моменту била је обустављена потпора, са образложењем 

да је Петар Кочић изван Монархије. Писала је Савету 12. јула 1916. године: 

''Како је сада велика скупоћа, није ми могуће са садашњом потпором ни саму 

себе издржавати, а камо ли да издржавам осим свога дјетета, још моју млађу 

сестру и једног малодобног рођака мога супруга''. Почетком августа, у нади да 

ће од Савета што пре добити припадајући своту, Милка Кочић се обратила 

Великом управном и просветном савету: ''Пошто сам у великој материјалној 

биједи и оскудици...''. Крајем августа удовица Милка Кочић је намирена месеч-

ном исплатом од 196 к. како би се надокнадио заостатак од 1.172 к. Интересе 

Милке Кочић заступао је 25.10.1915. и митрополит бањалучки и бихаћки Васи-

лије Поповић, ''јер је иста остала без игдје ичега, те се сада на овој великој ску-

                                                 
92

 АСАНУК, Ф Велики управни и просвјетни савјет у Сарајеву, број 363, година 1916. 
93

 АСАНУК, Ф Велики управни и просвјетни савјет у Сарајеву, број 329, 4.11.1917. 



МАРА ШОВЉАКОВ, Однос Великог управног и просветног савета према положају...  

159 

 

поћи у врло биједном стању налази''.
94

 Чиновничка потпора супрузи Петра 

Кочића износила је на месечном нивоу 170 к. и постала је ставка расхода у 

Епархији.
95

 

Године 1918. приходи и расходи готово се поклапају. Приход износи 

138.000, а расход 135.000 к. За учитељске доплатке, по 400 к., дато је укупно 

32.452 к., за мировине и сталне потпоре 18.000 к. Субвенција за сирочад пове-

ћана је са 2.000 на 20.000 к., што указује на издатке везане за акцију збрињава-

ња гладне деце током 1917/18. године. Потпора за учитеље износила је само 

6.000 к. У време високих цена, износ је наспрам потреба био симболичан.
96

 

Велики савет је упутио априла 1918. допис Земаљској влади у Сарајево, са зах-

тевом за једнократну ратну припомоћ. Највећи део учитеља налазио се у вој-

сци, док су им породице са малом мировином остале код куће и ''готово гладу-

ју''.
97

 Сви наведени примери указују на то да су учитељи и свештеници делили 

судбину народа у простору Босне и Херцеговине и ратном времену. 

Митрополит Василије Поповић, након преласка Српске школе после 

ослобођења у руке државе, одао је признање учитељима. Навео је да су школе 

биле не само центри за ширење основних знања, већ прави расадници културе. 

Створили су установе: певачке, позоришне, читаонице, књижнице, земљорад-

ничке задруге, побратимства и соколска друштва. Организовали су светосавске 

беседе, српске забаве и села, заслужни су за неговање националних осећаја и 

свести. У време окупације истичу се Срби интелектуалци, који су били кадри 

са пером у руци борити се против окупатора. Школе су биле затворене, а власт 

је одбила 1917. да их отвори. Наведен је разлог: ''У парницама ради велике 

издаје избио је на површину у свој својој нагости, одвратности и згражању, 

деструктивни, антидинастички, субверзивни, агитаторски, ирендентични... који 

нису бринули за одгој поверене им младежи... него су одгајали злочинце, који 

су први бацили угарак у светски пожар...''.
98

 Митрополит је истакао да су учи-

тељи током борби у Србији били спремни радије да се предају и постану срп-

ски заробљеници. Делом су интернирани и служили су на железничким мосто-

вима и у тунелима. Велик број је подлегао терору и глади, посебно у Араду. 

 

Прилог 

Списак учитеља – предујам на учитељске мировине  

за месеце април, мај и јуни 1916. године
99
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Епархија дабро-босанска 

 

1.  Стево Калуђерчић, Сарајево ........................... 1.155,36 к 

2.  Мара Јакшићева, Сарајево .............................. 619,20 к 

3.  Марица Прицина, Сарајево ............................. 312,40 к 

4.  Сојка Чајкановићева, Сарајево ....................... 180,00 к 

5.  Коста Травањ, Сарајево .................................. 646,36 к 

6.  Ристо Шушљић, Сарајево ............................... 183,99 к 

7.  Перо Чабаковић, Сарајево .............................. 287,67 к 

8.  Лала Јакшићева, Сарајево ............................... 388,08 к 

9.  Драга Бабићева, Сарајево ................................ 287,67 к 

10.  Јелка Милошевићева, Сарајево ...................... 204,00 к 

11.  Богољуб Глишић, Варцар Вакуф ................... 342,72 к 

12.  Олга Станишићка, Бркићева, Високо ............ 259,98 к 

13.  Вељко Ћасић, Густовара, разлика од марта .. 438,48 к 

14.  Анђелија Вареника, Бугарска, Зеница ........... 275,98 к 

15.  Јован Петровић, Зеница .................................. 216,24 к 

16.  Ђорђе Дујановић, Травник, није добио 

188,48 к. јер је осуђен 

 

17.  Ристо Мисита, Сарајево .................................. 468,12 к 

18.  Љубомир Рајаковић, Соколац ......................... 200,00 к 

 

Епархија захумско-херцеговачка 

 

19.  Ристо Тохољ, Биоград ..................................... 433,44 к 

20.  Михајло Бркић, Доњи Паплат ........................ 275,88 к 

21.  Михајло Марковић, Житомислић .................. 463,88 к 

22.  Јово Пударић, Заборак .................................... 275.58 к 

23.  Марија Поповић, Даничић, Љубушки ........... 372,00 к 

24.  Павле Чонић, Мостар ...................................... 565,04 к 

25.  Никола Алинчић, Мостар ............................... 301.59 к 

26.  Ђорђе Пурић-Драгојевић, Мостар ................. 150.00 к 

27.  Јосиф Тошовић, Мостар .................................. 228.48 к 

28.  Вјера Чонићка, Мостар ................................... 377.40 к 

29.  Софија Тошовићка, Мостар ............................ 219.93 к 

30.  Даша Круљева, Мостар ................................... 357.84 к 

31.  Јован Орлушић, Невесиње .............................. 259,83 к 

32.  Спасоје Ђурић, Опличићи .............................. 557,76 к 

33.  Милан Шутвић, Поцрње ................................. 533,58 к 

34.  Тривко Зец, Сливница ..................................... 300,00 к 

35.  Висарион Петровић, Столац ........................... 518.88 к 
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36.  Мара Петровићка, Столац ............................... 266.55 к 

37.  Даринка Шешевићева, Струјићи .................... 200,00 к 

38.  Василије Стојановић, Требиње ...................... 108,12 к 

39.  Даринка Милошевић, Мисита, Требиње ....... 240,00 к 

40.  Даринка Милутиновић, Чајниче .................... 380,65 к 

41.  Саво Вученовић, Мостар ................................ 630,78 к 

 

Епархија зворничко-тузланска 

 

42.  Стево Николић, Бијељина ............................... 150,00 к 

43.  Стеван Кркић, Бијељина ................................. 120,50 к 

44.  Зорка Бабићка, Бубалова, Бијељина .............. 150,00 к 

45.  Милан Буровић, Брчко .................................... 204,00 к 

46.  Јелена Милутиновић, Брчко ........................... 301,59 к 

47.  Јулка Момировић, Грачаница ......................... 206,07 к 

48.  Ђуро Кончар, Зворник ..................................... 210,00 к 

49.  Зорка Протићева, Зворник .............................. 301,59 к 

50.  Живојин Анђелић, Обудовац .......................... 228,48 к 

51.  Јованка Чубриловићка, Адамовићева, При-

бој ...................................................................... 216,24 к 

52.  Станко Милошевић, Црквина ......................... 200,00 к 

53.  Милена Бањанин, Тузла .................................. 180,00 к 

 

Епархија бањалучко-бихаћка 

 

54.  Ксенофон Зита, Бања Лука ............................. 485,04 к 

55.  Софија Ковачевићка, Поповићева, Бања 

Лука ................................................................... 949,98 к 

56.  Лука Опанчин, Бихаћ ...................................... 273,75 к 

57.  Манојло Пушкар, Босанска Градишка .......... 468,12 к 

58.  Бошко Илачевић, Босанска Крупа ................. 607,98 к 

59.  Милеса Јовановићева ...................................... 273,75 к 

60.  Миливој Јеребица, Гојаковац ......................... 273,75 к 

61.  Светислав Бугарски, Добој ............................. 301,59 к 

62.  Стеван Предраговић, Дервента ...................... 357,84 к 

63.  Мица Момировић-Зита Кукуља ..................... 180,00 к 

64.  Александар Дорошки, Лепеница .................... 180,00 к 

65.  Саво Чуповић, Појезна (осуђен)  

66.  Душан Умљеновић, Приједор ........................ 259,83 к 

67.  Душан Јовановић, Прњавор ............................ 183,99 к 

68.  Александра Шувакова, Прњавор ................... 259,83 к 

69.  Михајло Поповић, Велика Рујишка ............... 180,00 к 
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70.  Перо Милошевић, Тешањ ............................... 183,99 к 

71.  Милош Костић, Бања Лука ............................. 1.141,44 к 

Укупан износ: 27.344,44 к 

 

Списак предујма на учитељске отпремнине 

 

Епархија дабро-босанска 

 

1.  Јован Вуковић, Сарајево ............................. 200,00 к 

2.  Никола Тришић, Сарајево ............................... 200,00 к 

3.  Сава Новокметова, Сарајево (интернирана)  

4.  Милена Стaрчевићева, Сарајево .................... 100,00 к 

5.  Криста Ристићева, Сарајево ............................ 150,00 к 

6.  Лука Јовановић, Бугојно ................................. 200,00 к 

7.  Јосиф Тадић, Чипуљић .................................... 200,00 к 

8.  Емилија Цвитковићка, Варцар Вакуф ........... 100,00 к 

9.  Стеван Војводић, Илијаш ............................... 200,00 к 

10.  Мара Радићева, Језеро ..................................... 100,00 к 

11.  Глигор Чикара, Лијевно .................................. 150,00 к 

12.  Петар Стефановић, Мокро .............................. 200,00 к 

13.  Лепосава Лалићева, Пале ................................ 100,00 к 

14.  Лазар Гаћеша, Нишић ..................................... 200,00 к 

15.  Марица Дујановићка, Травник ....................... 150,00 к 

 

Епархија захумско-херцеговачка 

 

16.  Вељко Јовичић, Гацко ..................................... 100,00 к 

17.  Ристо Вокић, Завала ........................................ 200,00 к 

18.  Босиљка Ракићева-Шаракићка, Коњиц ......... 100,00 к 

19.  Милана Јанковићева, Љубиње ........................ 150,00 к 

20.  Душан Савић, Фоча ......................................... 150,00 к 

21.  Јованка Савићка, Фоча .................................... 150,00 к 

22.  Мирко Томовић, Клепци (осуђен)  

23.  Наталија Станишићева, Требиње ................... 200,00 к 

 

Епархија зворничко-тузланска 

 

24.  Олга Шерблова, Бијељина .............................. 150,00 к 

25.  Лазар Имброњев, Градачац ............................. 250,00 к 

26.  Милан Кукић, Горњи Жабар .......................... 150,00 к 

27.  Викторија Јакшићева, Јасеница ...................... 150,00 к 
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28.  Илија Поповић, Милошевац ........................... 200,00 к 

29.  Милан Стамболија, Модрича ......................... 200,00 к 

30.  Илија Јовановић, Озрен ................................... 150,00 к 

31.  Зорка Вукмановић, Пурачић ........................... 100,00 к 

32.  Васкрсије Обрадовић, Тавна .......................... 200,00 к 

33.  Љепосава Обрадовићка-Тепшићева, Тавна ... 200,00 к 

34.  Савка Стефановићка-Рунићева, Тарбук ........ 100,00 к 

35.  Марко Берић, Тузла ......................................... 100,00 к 

36.  Риста Мандрапина, Тузла ............................... 150,00 к 

37.  Бошко Марковић, Милићи .............................. 250,00 к 

 

Епархија бањалучко-бихаћка 

 

38.  Никола Плећаш, Бачвани ................................ 150,00 к 

39.  Душан Богуновић, Босански Нови (осуђен)  

40.  Радана Николићка-Радуловићева, Б. Нови .... 150,00 к 

41.  Душан Васић, Босанска Дубица ..................... 150,00 к 

42.  Христина Васићка-Вуковићева ...................... 150,00 к 

43.  Никола Вурдеља, Добрлин ............................. 200,00 к 

44.  Ђорђе Кончар, Кључ ....................................... 250,00 к 

45.  Стојан Миладиновић, Моштаница ................. 150,00 к 

46.  Анка Которач, Палачковци ............................. 200,00 к 

47.  Персида Стојановићева, Ракелићи ................. 150,00 к 

48.  Георгина Стојановићева, Ракелићи ................ 150,00 к 

49.  Ђорђе Бабић, Стапари ..................................... 150,00 к 

50.  Јован Драгишић, Слабиње .............................. 200,00 к 

51.  Десанка Ракићка, Шумоња, Сански Мост ..... 150,00 к 

52.  Душан Малетић, Чађавица ............................. 250,00 к 

Укупан износ: 8.050,00 к 

 

Учитељи којима је упућен доплатак 1918. 

 

Јулка Момировић – Товарник, Теодора, за Ристу Шушљића – Сомбор, 

Даринка Шешевић – Вилањ, Даринка Милошевић – Мостар, Зорка Протић – 

Карловци, Анка Рајковић – Жабљак, Шандор Дорошки – Пивнице, Вјера Чонић 

– Параге, Станко Милошевић – Параге, Милеса Јовановић – Карловац, Анђели-

ја Вареника – Сусек, Никола Алинчић – Карловац, Трифко Зец – Збјег, Бошко 

Илачевић – Босанска Крупа, Александра Шувакова – Вуковар, Манојло 

Пушкар – Вргин Мост, Лука Опанчин – Старо Село, Калина Анђелић – Лијевно 

и Даринка Милутиновић – Нови Карловци.
100

 

                                                 
100

 АСАНУК, Ф Велики управни и просвјетни савјет у Сарајеву, број 459, 10.12.1918. 
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Закључак 

 

Архивски списи у Архиву Српске академије наука у Сремским Карлов-

цима указују на минималне принадлежности учитеља и свештеника. Први свет-

ски рат је увећао невоље српске народне интелигенције, православних свеште-

ника и учитеља. Скок цена обезвредио је ионако скромне свештеничке и учи-

тељске принадлежности. Ратна искушења манифестују се кроз појаве везане за 

затварање школа, свештеника и учитеља. Њима се ускраћују редовне принадле-

жности када расту цене и недостају елементарне намирнице. Персонализовани 

су бројни свештеници и учитељи, који су користили прилику да измоле помоћ 

аутономних тела српске православне цркве у Босни и Херцеговини. 

 

 

Мара Шовљаков 

 

Однос Великог управног и просветног савета према положају  

православних свештеника и учитеља у Босни и Херцеговини  

током 1914–1918. године 

 

Резиме 

 

Велики управни и просветни савет у Босни и Херцеговини, упркос  

дешавањима у Првом светском рату, одиграо је значајну улогу у збрињавању 

српског православног свештенства и учитеља. Упркос настојању Земаљске вла-

де у Сарајеву да дезавуише одлуке везане за црквено-школску аутономију, 

митрополити су настојали да преко Савета ублаже егзистенцијалне проблеме 

свештеника и учитеља. Ниски приходи и скромна новчана средства усмерена 

на помоћ логорисаним и затвореним свештеницима и учитељима имали су пре-

судан значај у борби српског становништва за опстанак. Драматичне околности 

приморале су свештенике и учитеље да траже принадлежности од црквено-

школских аутономних тела. Дешавања упућују на историјску мисију и првора-

зредни значај аутономије у борби за национални опстанак. 

 

 

Mara Sovljakov 

 

Attitude of the Great Administrative and Education Council towards  

the Position of Orthodox Priests and Teachers in Bosnia and Herzegovina  

during the Period from 1914 to 1918 
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Summary 

 

The Great Administrative and Education Council of Bosnia and Herzegovina, 

despite the events of World War I, played a significant role in sheltering the Serbian 

Orthodox clergy and teachers. Despite the efforts of the National Government in Sa-

rajevo to disavow decisions related to church and school autonomy, metropolitans 

tried through the Council to alleviate the existential problems of priests and teachers. 

Low incomes and modest financial resources contributed as help to priests and 

teachers, who were held in camps and imprisoned, had a crucial significance in 

struggle for the survival of the Serbian population. Dramatic circumstances forced 

priests and teachers to seek appurtenances from church and school autonomous bod-

ies. Events indicate to a historic mission and autonomy of primary importance in the 

struggle for national survival. 
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ЖЕЉКО САВАНОВИЋ УДК 636.3:39(497.1)”1918/1941” 

Филозофски факултет DOI 10.7251/GUARS1709167S 

Бања Лука  

 

 

OВЧАРСТВО МАЂАРСКЕ И КРАЉЕВИНЕ  

СХС/ЈУГОСЛАВИЈЕ ИЗМЕЂУ ДВА СВЈЕТСКА РАТА 
 

 

Апстракт: У раду се, на основу необјављене архивске грађе, статистич-

ких годишњака, штампе, стране и домаће литературе, говори о овчарству, раса-

ма и сојевима оваца у Мађарској и Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца/Југо-

славији између два свјетска рата. У поједини годинама се упоређује број оваца 

на 100 становника, укупан број стоке и појединих сточних врста и заступље-

ност сваке сточне врсте у процентима. Укупан број оваца, број на 100 станов-

ника и број на км² упоређен је у Мађарској, Југославији, Аустрији, Бугарској, 

Чехословачкој, Грчкој, Италији и Румунији. 

 

Кључне ријечи: овчарство, Мађарска, Краљевина СХС, Југославија. 

 

 

Овчарство је важна грана сточарске производње у свијету, јер се овца 

гаји свуда, изузев на половима и по пустињама, користећи минимум хране за 

своје одржавање. Према различитим условима гајења створене су различите 

расе оваца: за производњу вуне, меса, млијека и разних комбинација.
1
  

Овчарство је на територији Мађарске и Југославије било једна од тради-

ционалних грана сточарства. У доба индустријске револуције отваране су 

фабрике за предење и ткање, што је знатно повећало потражњу за вуном. 

Потражњу је пратио и одгајивачки рад, па је у то вријеме развијен читав низ 

нових раса оваца. На садашњој територији Мађарске увелико се развијало узга-

јање оваца јер је потреба аустријских предионица за вуном била вeлика. У XIX 

вијеку постепено су модернизовани пашњаци из ранијег периода. Вуна је два-

десетих година XIX вијека била најважнија извозна сировина Мађарске.
2
  

На високопрофитабилним тржиштима вуне до почетка XIX вијека поја-

вљују се Аустралија, Сједињене Америчке Државе, а потом и Нови Зеланд. Раз-

војем поморског транспорта долази до засићења европског тржишта јефтини-

јом и квалитетнијом ваневропском вуном, што је довело до масовног пада њене 

                                                 
1
 Јован Белић, Албум раса стоке, Научна књига, Београд 1991, стр. 371. 

2
 Петар Рокај, Золтан Ђере, Тибор Пал, Александар Касаш, Историја Мађара, Београд 2002, 

стр. 394. 
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цијене и редуковања броја оваца.
3
 Претварањем већине необрадивог земљишта 

у обрадиво, не само да су површине пашњака смањене, него је и њихов квали-

тет опао. Број оваца у Мађарској смањен је од краја 1869. године до 1911. годи-

не са 7,2 на 2,4 милиона грла. У исто вријеме започета је замјена раса домаћих 

оваца продуктивнијим страним расама. Домаће овце са дугом вуном замјењују 

се увозним расама са кратком вуном, јер је текстилна индустрија тражила упра-

во ту врсту вуне.
4
 Све више су због квалитета вуне гајене мерино овце.

5
 У 

Србији, Црној Гори, Херцеговини, Босни и другим дијеловима југословенског 

простора највише је гајена домаћа овца праменка, чија је вуна слабог квалите-

та.
6
 

За вријеме Првог свјетског рата у европском зараћеним државама сма-

њена је пољопривредна производња углавном због ратних дејстава, недостатка 

пољопривредног инвентара, теглеће стоке и мушке радне снаге. У Мађарској је 

дошло до пада пољопривредне производње због несташице ђубрива и радне 

                                                 
3
  http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_magyarorszag_tortene-

te/ch01s02.html (24.11.2017) ] 
4
  http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/314.html (22.11.2017) ] 

5
 Петар Рокај, Золтан Ђере, Тибор Пал, Александар Касаш, Историја Мађара, Београд 2002, 

стр. 394. Још су стари Грци гајили овце са фином вуном, које су биле поријеклoм из Мале Ази-

је. Касније су се ове овце прошириле по Римској империји, а одатле су послије њене пропасти 

пренијете у Шпанију, гдје је од њих, захваљујући добрим условима, створена позната мерино 

овца. Ова овца давала је финију вуну него све дотад познате расе оваца. Пошто је мерино вуна 

била много тражена и имала је и високу цијену, то је Шпанија, да би сачувала монопол у њеној 

производњи, законом забранила сваки извоз мерино оваца. На овај начин она је успјела да вео-

ма дуго држи монопол у производњи фине вуне. Тек од 16. вијека мерино овца је почела из 

Шпаније да се шири по цијелом свијету (Cvijan Mektić, Dušan Latinović, Goran Grubić, Odgajiva-

nje, reprodukcija, selekcija i ishrana ovaca,  Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd  

2007,  стр. 127). За вријеме Марије Терезије 1771. године први пут су увезени из Шпаније мери-

но типови и смјештени у Мркопаљ (Горски Котар), гдје је формирана прва станица за гајење 

мерино оваца у тадашњој Аустроугарској. Расформирањем ове станице дио запата је пребачен  

у Мађарску (Milan Krajinović, Ovčarstvo i kozarstvo, Novi Sad 2006, стр. 33). 
6
 Праменка је општи појам за нашу домаћу примитивну овцу, која је настала под релативно 

оскудним и слабим приликама исхране. Када престане паша, дубоко у јесен, већина стада се 

враћа на зимовање у села, гдје им је спремљена зимска исхрана, која је, као и љетна, веома 

оскудна. Праменка је веома отпорна и у тешким условима даје одређене економске користи. 

Сврстава се у групу раса комбинованих производних особина. Некада је била раширена у чита-

вој Европи. Интензивирањем пољопривреде мијења се и расни састав у појединим земљама. 

Тако је у највећем проценту некадашња примитивна овца замијењена продуктивнијим расама у 

земљама централне Европе, а задржала се у великом проценту на југу Европе и то посебно на 

Балканском полуострву. На југословенском простору праменка се дијели на сојеве, а разликују 

се по величини, приносу и квалитету вуне, затим боји вуне и длаке. Спада у групу оваца комби-

нованих производних способности, како меса тако и млијека, а и вуне. Има руно састављено од 

отворених, дугачких, шиљастих, грубих праменова. Сојеви се називају према географским 

рејонима (Cvijan Mektić, Dušan Latinović, Goran Grubić, Odgajivanje, reprodukcija, selekcija i 

ishrana ovaca,  Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd 2007,  стр. 79–80). 
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снаге.
7
 Паду је допринијела и оскудна жетва 1916. године, након које је услије-

дила дуга, хладна зима, од тада па надаље запамћена као "репата зима". Чак и у 

Мађарској, некада издашном пољопривредном извознику, људи су јели коње и 

псе.
8
 

У Србији је пољопривредна производња смањена у рату за 30–40%. 

Конфискацијом и одвођењем стоке у непријатељске земље смањен је сточни 

фонд за 70%. Црна Гора је такође била тешко погођена ратом и из ње је окупа-

тор одвео приличан број стоке. Други крајеви новонастале државе Краљевине 

Срба, Хрвата и Словенаца претрпјели су у рату знатно мању штету.
9
 

Мировним споразумом у Тријанону 1920. године Мађарска је остала без 

двије трећине територије и готово шездесет посто становника, од којих су 

3.200.000 били Мађари. Главнина територије и становништва припала је сусјед-

ним државама, међу којима је и Краљевина Срба Хрвата и Словенаца.
10

 Она је 

1929. године промијенила име у Краљевинa Југославијa и административно је 

подијељена на девет бановина. Површина смањене Мађарске (Табела 1) изно-

сила је 92.916 км², а Југославије 248.488 км². Површина Југославије била је 

већа за 155.572 км² односно за 167%. У Југославији је, по процјени, 1925. годи-

не живјело 12.747.151 људи, а у Мађарској 8.364.653. Југословенско становни-

штво је било бројније од мађарског за 4.382.498 душа односно за 52%. У 

Мађарској је на 1 км² живјело 90,02 становника, а у Југославији 51,30, па је 

Мађарска била знатно гушће насељена од Југославије.   

 

Држава  Површина 
Број становника 

1925 (по процјени) 
На 1 км² 

Мађарска   92.916 км² 8.364.653 90,02 

СХС (Југославија) 248.488 км²       12.747.151 51,30 

Табела 1. Површина и становништво Мађарске и Југославије 1925. године
11

 

 

Мађарска влада је у децембру 1920. године донијела програм аграрне 

реформе. Око 425.000 породица, углавном пољопривредних радника без вла-

стите земље, добио је земљу. Реформа је повећала број ситних посједа, а више 

од 20% укупног становништва су остали пољопривредни радници без земље.
12

 

У Југославији је спровођењем аграрне реформе око пола милиона сељачких 

                                                 
7
 Mihály Ivicz, A magyar mezőgazdaság XX. századi helyzetének elemzése különös tekintettel a kisbir-

tokra, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest 2004, стр. 16.  

 http://mek.oszk.hu/08300/08387/08387.pdf (28.11.2017) ] 
8
 Dž. Dž. Mejer, Svet se ruši, Povest o Velikom ratu, 1914 – 1918, Beograd 2015, стр. 418. 

9
 Nikola Vučo, Poljoprivreda Jugoslavije (1918–1941), Rad, Beograd 1958, стр. 7–8. 

10
 Margaret MacMillan, Mirotvorci, Šest mjeseci koji su promijenili svijet, Zagreb 2008, стр, 330; 

Laszlo Kontler, Povijest Mađarske, Tisuću godina u Srednjoj Evropi, Zagreb 2007. стр. 347. 
11

 Joso Lakatoš, Privredni almanah Jugoslovenskog Lloyda, Zagreb 1929, стр. 2. 
12

 Laszlo Kontler, Povijest Mađarske, Tisuću godina u Srednjoj Evropi, Zagreb 2007. стр. 352. 
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породица добило земљу на рачун 10.000 велепосједника разних врста. Послије 

реформе у Југославији се створио огроман број ситних сеоских газдинстава, 

скоро два милиона (1.985.000). Аграрна реформа је укинула феудалне односе и 

отворила могућност за продирање капитализма у све поре живота села, али је 

изазвала опадање приноса на земљи.
13

 

Доминантна привредна грана у Југославији и Мађарској у међуратном 

периоду била је пољопривреда. Удио пољопривреде у укупном националном 

дохотку Југославије износио је преко 50%. Године 1935. у Југославији је на 

пољопривреду отпадало 50,8% националног дохотка, а године 1937. пољопри-

вреда је остваривала тачно 50% националног дохотка.
14

 У Мађарској удио 

пољопривреде у националном дохотку земље био је знатно мањи, а зависио је 

од жетве. Ако је жетва била добра и национални доходак је био већи. Од годи-

не 1924/25. до године 1937/38. највиши је био 1926/27. и износио је 42,2% 

националног дохотка, а најнижи је остварен 1927/28. године, само 31,6% наци-

оналног дохотка.
15

 Просјечан национални доходак од пољопривреде за тих 14 

година износио је 35,8% националног дохотка Мађарске.  

Прије Првог свјетског рата био је развој мађарске пољопривреде углав-

ном условљен чињеницом да је Мађарска дио Аустроугарске, која је чинила 

једну економску цјелину. Мађарска пољопривредна производња морала је прво 

да обезбиједи остале дијелове Монархије, тако да је њен западни дио узимао 

мађарске вишкове (говеда 100%, маст 93%, житарице и брашно 95%, вино 

94%).
16

  

Док су до 19. вијека овце углавном држане ради меса, а затим је вуна 

била разлог њиховог узгоја, између два свјетска рата влада Мађарске настојала 

је разним мјерама да повећа млијечност оваца, а самим тим и производњу овчи-

јег млијека и млијечних производа. Оплемењивање и селекција оваца обично је 

вршено на великим имањима. До краја тридесетих година око половине оваца 

је мужено.
17

 На простору послијератне Мађарске и прије Првог свјетског рата 

пољопривреда је била интензивнија него у дијеловима који су јој одузети. 

Овчарство је било интензивније, а број продуктивнијих мерино оваца био је 

већи. У Мађарској су 1911. године мерино овце биле заступљене са 31,9%, рац-

                                                 
13

 Vladimir Dedijer, Ekonomika Kraljevine Jugoslavije, у: Istorija Jugoslavije, Просвета, Beograd 

1972,  стр. 422. 
14

 Драган Алексић, Привреда Србије у Другом светском рату, Институт за новију историју, 

Београд 2002, стр. 21. 
15

 Peter Gunst, Politisches system und Agrarstruktur in Ungarin 1900–1945, Jargang 29, Institut für 

Zeitgeschichte, München–Berlin 1981, стр. 407,   

 http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1981_3_3_gunst.pdf (21.5.2017) ] 
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 Peter Gunst, Politisches system und Agrarstruktur in Ungarin 1900–1945, Jargang 29, Institut für 

Zeitgeschichte, München–Berlin 1981, стр. 400,   

 http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1981_3_3_gunst.pdf (21.5.2017) ] 
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ка и цигаја са 59,4%, а њемачке дебеле овце (њемачка дебела месната овца 

настала је у Њемачкој укрштањем и селекцијом у 19. вијеку) са 8,7% свих ова-

ца. Послије рата процентуална заступљеност се увелико измијенила. Проценат 

мерино оваца је повећан на 70,3%, а њемачких дебелих оваца на 10,2%, док се 

проценат рацке и цигаје смањио на трећину предратног и износио је 19,5%.
18

 

Након Првог свјетског рата популација оваца наставила је да опада. У међурат-

ном периоду њихов број се кретао између 1,5 и 2 милиона. Квалитет оваца се 

побољшавао и до 1942. године 90% свих оваца биле су са кратком вуном.
19

  

Југославија је за разлику од Мађарске била овчарска земља, међутим 

она ипак своје потребе за вуном није могла да задовољи па је 47% вуне увози-

ла. Највише оваца у Југославији припадало је најлошијим врстама, које су дава-

ле малу количину вуне лошег квалитета, слабе крупноће и млијечности. Вуна 

домаћих оваца није имала већу употребу у индустрији, сем за ћебад и просто 

сељачко сукно. Доминантна раса оваца и у међуратном периоду остала је пра-

менка. Од око девет милиона оваца 1928. године (рачунајући и прикривене 

овце) било је 7,3 милиона праменки, чији су најбољи сојеви: пештерски, овче-

пољски, галички, приворски, кривовирски, сомборски, пиротски и влашићки. 

За разлику од праменки, чија је вуна груба, нешто боља вуна била је од оваца 

језерки (овца насталa у XVIII вијеку укрштањем праменке са бергамском, падо-

ванском, а вјероватно и мерино расама), које су живјеле у Словенији. Квалитет-

нију вуну од језерки имале су цигаје, којих је у земљи било око 450.000.
20

 У сје-

верним дијеловима земље, углавном у Војводини, узгајана је мерино овца, која 

је много укрштана са цигајом, а у мањем броју хемпшир и друге пасмине.
21

 

У Југославији су од све стоке по бројности овце биле на првом мјесту 

(Табела 2), а у Мађарској на трећем мјесту, иза свиња и говеда. Број оваца на 

100 становника (Табела 3) од 1924. до 1938. године у Мађарској је варирао. 

Године 1924. био је највећи и износио је 21,92 овце на 100 становника. Од тада 
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 Peter Gunst, Politisches system und Agrarstruktur in Ungarin 1900–1945, Jargang 29, Institut für 
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се стално смањивао и најнижи је био 1934. године (12,22 грла), да би се до 

1938. године повећао на 17,94 овце на 100 становника. У Југославији се, ако 

изузмемо 1929. годину, када је на 100 становника долазило 56,57 оваца, број 

оваца на 100 становника стално повећавао. Од 1924. до 1938. године он се 

повећао од 59.99 на 65,67 грла на 100 људи. Мађарска је у укупном броју имала 

1.804.100 оваца, што је за више од четири пута мање од Југославије, која је 

имала 7.906.800 грла. Мађарска је имала на км² 20,34 овце (Табела 4), што је 

мање него што је имала Југославија (28,90 грла).  

 

   Мађарска (1926. г.)      Југославија (1925. г.) 

Коњи    884.700  12,46%   1.106.100    6,32% 

Магарци, мазге и муле        6.700    0,09%      109.700    0,63% 

Говеда 1.839.400  25,89%   3.768.100  21,53% 

Свиње 2.520.000  35,48%   2.802.400  16.01% 

Овце 1.804.100  25,40%   7.906.800  45,17% 

Козе      48.600    0,68%   1.810.700  10,34% 

Укупно 7.103.500 100% 17.503.800     100% 

Табела 2. Укупан број стоке и појединих сточних врста и заступљеност  

сваке сточне врсте у процентима у Мађарској и Краљевини  

Срба, Хрвата и Словенаца/Југославији 

 

Држава 1924 1926 1929 1934 1938 

Мађарска 21,92 21,33 18,15 12,22 17,94 

СХС/Југославија 59,99 60,64 56,57 60,67 65.67 

Разлика 38,07 39,31 38,42 48,45 47,73 

Табела 3. Број оваца на 100 становника у Мађарској и Југославији  

у појединим годинама
22

 

 

Држава 
Година 

бројања 

Укупан 

број оваца 

Број на 

1 км² 

Број на 100 

становника 

Аустрија 1923.      597.400   7,12     9,13 

Бугарска 1920.   8.992.600 86,50 175,59 

Чехословачка 1925.      861.100   7,02     6,91 

Грчка 1923.   5.643.300 40,00 102,60 
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Италија 1918. 11.753.900 37,90 28,98 

Југославија 1925.   7.906.800 28,90 59,80 

Мађарска 1926.   1.804.100 20,34 22,59 

Румунија 1925. 12.950.200 43,91 77,37 

Табела 4. Бројно стање оваца у Краљевини Срба Хрвата и Словенаца/Југославији, 

Мађарској и појединим сусједним земљама према подацима Интернационалног  

пољопривредног института у Риму
23

 

 

Ако упоредимо број оваца
24

 (Табела 4) у Мађарској, Југославији и поје-

диним њима сусједним државама – Аустрији, Бугарској, Чехословачкој, Грчкој, 

Италији и Румунији – долазимо до резултата да највише оваца имају Румунија 

(12.950.200) и Италија (11.753.900), затим Бугарска (8.992.600) и Југославија 

(7.906.800), а најмање Аустрија (597.400), Чехословачка (861.100) и Мађарска 

(1.804.100). По броју оваца на 100 становника прве су Бугарска (175,59) и Грч-

ка (102,60), па Румунија (77,37) и Југославија (59,80), а задње су Чехословачка 

(6,91), Аустрија (9,13), Мађарска (22,59) и Италија (28,98). На 1 км² највише 

оваца има Бугарска (86,50), затим Румунија (43,91), Грчка (40,00) и Италија 

(37,90), а најмање Чехословачка (7,02), Аустрија (7,12), Мађарска (20,34) и 

Југославија (28,90).  

Један од најстрашнијих феномена послије рата била је неконтролисана 

инфлација усљед финансирања ратне економије, акумулације огромних дугова, 

драстичног опадања пољопривредне и индустријске производње и у појединим 

случајевима исплате обештећења. Хиперинфлација је тешко погодила пет зема-

ља – Њемачку, Аустрију, Мађарску, Пољску и Италију. Румунија и Бугарска су 

такође трпјеле огромну инфлацију.
25

 Продуктивност мађарске земљорадње 

тешко је прелазила продуктивност балканских земаља, а јаз између Мађарске и 

развијених западних земаља, попут Белгије и Данске, ширио се. Број грла стоке 

у Мађарској је чак и 1938. остао мањи него што је био 1911. године.
26

 

Извоз оваца из Југославије није долазио до знатнијег изражаја јер је 

потражња овчијег и јагњећег меса у средњој Европи била веома слаба. Једино 

је енглеска увозила веће количине овога меса, али је она своје потребе задово-

љавала из сопствених колонија. Већи интересенти за југословенску робу биле 

су Грчка, Турска и Египат, али је на том тржишту Југославија наишла на сна-

жну конкуренцију неких европских земаља, које су у ове земље извозиле смр-

знуто овчије месо. Италија је увозила извјестан број оваца, али у смањеном 

обиму. Грчка је увозила овце како би их извозила и тако стицала одређена 
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средства шпекулацијом. Од некадашњег увозника, Турска тридесетих година 

постаје опасан конкурент.
27

  

У периоду од 1928. године до 1930. године укупни југословенски извоз 

у Француску није прелазио 4%, па су 1931. године одобрени контингенти.
28

 

Године 1933. основни проблеми су остали исти: контингенти су били ниски, 

извоз је био безначајан, чак ни обавезна роба се није могла продати. Француска 

је из Југославије узимала 200, а из Мађарске 18.000 оваца. 

Већ приликом посјете премијера Стојадиновића Паризу септембра 1935. 

године Француска је смањила мађарски, а повећала југословенски контингент 

за овце, али то није било искориштено. Умјесто 14.000 оваца, од јесени 1935. 

до прољећа 1936. године стигло је само 1.400 оваца, а за то су биле криве фран-

цуске трговинске мјере. Француска влада је предложила у прољеће 1936. годи-

не да продаје више оружја, а да већим увозом извуче свој новац из Југославије. 

Осмог децембра 1936. године потписан је нови трговински споразум, који је 

имао да повећа француски увоз, али и да омогући плаћање ануитета францу-

ским портерима. Дате су олакшице за југословенско дрво. Цијела серија додат-

них споразума омогућила је извоз кукуруза и других артикала. Наравно, Фран-

цуска је пристала да купи југословенску робу, али прије свега зато да би Југо-

славија зарађеном сумом отплаћивала дугове. Трговински аташе Шантић био је 

увјерен да "Француска није ни најмање измијенила ограничења увоза и адми-

нистративне тешкоће у погледу искориштавања контингената". Тако 1936. 

године нису искориштени контингенти за овце и месо, јер су царине биле пре-

велике. 

Њемачко-југословенски трговински споразум од јула 1934. године омо-

гућио је снажнији извоз у Њемачку, која је спроводила нову политику великог 

економског простора. Њемачка је робу куповала и плаћала изнад свјетског 

нивоа цијена. Њемачка је масовно куповала робу из Мађарске, Југославије, 

Румуније и Бугарске, узимајући 30% њиховог извоза, лиферујући 23% њиховог 

увоза. Њемачка је све плаћала клирингом, без девиза, стварајући затворено еко-

номско подручје с кога је потискивала остале државе.
29

 

У записнику са састанка представника Министарства трговине и инду-

стрије и банске власти Бановине Хрватске, одржаног 27. фебруара 1940. године 

у Загребу, наведено је да је: "Послије оснивања Експортног завода у Скопљу са 

Грчком уговорен годишњи контигент од 700.000 грла". Међутим, Југославији 

је била за "извоз потребна још која страна пијаца јер су Грци злоупотребљавали 

                                                 
27

 Милан Лазић, Пољопривредна производња Краљевине Југославије, Завод за уџбенике и 

наставна средства, Београд 1999, стр. 112–115. 
28

 Vuk Vinaver, Jugoslavija i Mađarska 1933–1941, Institut za savremenu istoriju, Izdavačko predu-

zeće ''Narodna knjiga'', Beograd 1976, стр. 414.  
29

 Vuk Vinaver, Jugoslavija i Francuska između dva svetska rata, (Da li je Jugoslavija bila francuski 

"satelit"), Beograd 1985, стр. 444–446. 



ЖЕЉКО САВАНОВИЋ, Овчарство Мађарске и Краљевине СХС/Југославије између два...  

175 

 

југословенску упућеност на њихов увоз. Покушало се са извозом у Њемачку те 

је послано 15 вагона оваца". И сама та чињеница утицала је на то да Грци попу-

сте. Очекивало се да ће се стање поправити "кад буду кланице и хладњаче 

подигнуте на југу".
30

 

 

 

Жељко Савановић 

  

Oвчарство Мађарске и Краљевине СХС/Југославије  

између два свјетска рата 

 

Резиме 

 

Овчарство је на територији Мађарске и Југославије било једна од тради-

ционалних грана сточарства. У међуратном периоду у Југославији су од све 

стоке по бројности овце биле на првом, а у Мађарској на трећем мјесту, иза 

свиња и говеда. Број оваца на 100 становника, на км² и укупан број већи је у 

Југославији него у Мађарској. У Мађарској се највише узгајала мерино овца, 

затим рацка и цигаја, па њемачка дебела овца. Доминантна раса оваца у Југо-

славији била је праменка, а узгајане су још цигаја, језерка, мерино и друге 

пасмине. Овце су држане за домаћу употребу (производњу вуне, меса и млије-

ка), а вишак грла су обје земље извозиле. 
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ВЕРИЦА ЈОСИПОВИЋ УДК 371(497.15 Добрња)“1952/1960“ 

Архив Републике Српске DOI 10.7251/GUARS1709179J 

Бањалука  

 

 

ШКОЛСТВО СЕОСКЕ ОПШТИНE ДОБРЊА 1952–1960 
 

 

Апстракт: У раду, који је настао углавном на основу архивске грађе 

фондова Народни одбор среза Бања Лука и Народни одбор општине Добрња, 

прати се отварање и рад основних школа у Сеоској општини Добрња за вријеме 

њеног постојања од 1952. до 1960. Указано је на проблеме који су пратили раз-

вој школства и напор ове неразвијене општине да их ријеши. Такође су наведе-

на имена учитеља који су радили и број ученика у разредима по школским 

годинама. 

 

Кључне ријечи: Добрња, школа, школство, учитељ, ученик. 

 

 

На основу Закона о подјели територије НР БиХ на срезове, градове и 

општине из 1952. године
1
 основан је Народни одбор општине Добрња и припао 

је Народном одбору среза Бањалука. Општини Добрња је 1955. године прикљу-

чена територија укинуте општине Кола.
2
 Према Статуту

3
 из 1956. општина 

Добрња oбухватала је сљедећа насељена мјеста: Бабиће, Бунаре, Добрњу, Дуја-

ковце, Џајиће (заселак Кола), Горња Кола, Горње Ратково (без засеока Запоље), 

Гвозденовиће, Хазиће, Кочиће, Конатаре, Локваре, Лусиће, Марчете, Мразово, 

Павиће, Плавшиће (заселак Кола), Радманиће, Сјутрашњицу, Соколово Горње 

(са засеоцима Плавшићи, Накомчићи, Ваганац и Митровићи), Стричиће, 

Шљивно, Вилусе, Влајиће и Зеленце. Општина је имала површину 30.403 ха, 

12.843 становника и 1.560 домаћинстава. Законом из 1960. године
4
 укинут је 

НОО Добрња. НОО-е Крупа на Врбасу припојена су насељена мјеста Добрња, 

Дујаковци, Кола – дио (заселак Горња Кола), Локвари, Лусићи, Павићи, Стри-

чићи, Шљивно, НОО-е Бронзани Мајдан Радманићи, Вилуси и Зеленци, НОО-е 

Бањалука Кола – дио (засеоци Џајићи, Конатари, Плавшићи и Сјутрашњица) и 

НОО-е Сански Мост насељено мјесто Хазићи. 

                                                 
1
 ''Службени лист НР БиХ'' бр. 11 од 5. маја 1952.  

2
 ''Службени лист НР БиХ'' бр. 17 од 12. јула 1955.  

3
 Статут, бр. 3966, донесен на сједници НОО Добрња 15. јула 1956.  

4
 Закон о укидању општина Јањ, Рибник, Добрња и Средње, објављен у ''Службеном листу НР 

БиХ'' бр. 50/60 
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Школство у Бањалучком срезу, па тако и у Сеоској општини Добрња, 

било је оптерећено многобројним проблемима, као што су: мали број учионица 

у односу на број школских обвезника, помањкање простора за физички одгој, 

школских радионица, кабинета, наставних средстава, станова за наставнике. 

Недостатак школског простора довео је до претрпаности ученика у свим разре-

дима. Због рада у смјенама и одржавања конференција и састанака увече, учио-

нице се нису могле довољно прозрачити и очистити, што је лоше утицало на 

здравље ученика. Тешки услови за рад у селима без електричне струје и изгра-

ђених путева нису могли задржати доброг учитеља, што се одрaжавало на ква-

литет наставе. Општина их је задржавала тако што им је исплаћивала посебан 

додатак за рад у тешким условима и са великим бројем дјеце, обезбјеђивала 

стан и огрев и стипендирала учитељски кадар. 

Највећи проблем општине је био неуписивање великог броја дјеце у 

школу. У вези са тим одборник Братислав Регодић на сједници НОО Добрња 

25.9.1953. је изнио податак да на општини не иде у школу 100 дјеце, међу њима 

и дјеца одборника и чланова Савеза комуниста. Тражио је да се општина више 

укључи у рјешавање овог питања, а да учитељи одрже конференције на којима 

ће упознати родитеље о значају образовања дјеце. Тражио је да се отвори осмо-

љетка у Добрњи или Кадиној Води и да се граде школе у Локварима и Дујаков-

цима, а да пилана у Стричићима помогне изградњу школе у Радманићима. 

По завршетку Другог свјетског рата почела је оправка постојећих школа 

(у Шљивну, Стричићима и Хан Колима), па су 1947. први пут упућене молбе 

Министарству просвјете БиХ за поновно отварање школа у овом крају. До 

1956. прорадило је осам четвороразредних основних школа. Прије рата школо-

вањем је било обухваћено 12,6% дјеце дорасле за школу, а у 1956. 70%. Поред 

редовне наставе, посвећена је пуна пажња описмењавању старијих годишта 

путем аналфабетских течајева. Тако је проценат неписмених од 95% прије рата 

смањен на 64% до 1956. године. Почетак школске 1955/56. био је отежан због 

слабог одзива ученикa, нарочито у Стричићима, односно због тога што су мно-

ги родитељи забранили својој дјеци, посебно женској, да иду у школу. По схва-

тању становништва жене су предодређене за улогу мајке, супруге и домаћице и 

не треба им школа. Једино је у школи у Шљивну било преко 50% женске дјеце. 

Тек након покретања прекршајног поступка и кажњавања, родитељи су слали 

дјецу у школу. За овакво стање власти су кривиле не само родитеље већ и учи-

теље који се нису довољно залагали да упишу сву дјецу. Општина се трудила 

да изгради школе тамо гдје их нема, али није било новца. Планирано је да у 

школској 1956/57. буде 2.749 школских обвезника узраста 7–15 година, а у сеп-

тембру 1956. школу су похађала 1.412 ученика, а 1.337 дјеце је остало неуписа-

но. Просвјета, социјална и здравствена заштита 1956. на општини била је испод 
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нивоа из 1939.
5
 Настава је била вербалистичка. Једино наставно средство је 

била гола ријеч, цртеж на табли или, у најбољу руку, понека слика. У школској 

1956/57. школа у Хан Колима је прерасла у шестогодишњу. Радила је у три 

смјене у двије условне учионице и једној мањој. На подручју НОО Добрња 

1959. било је 1.500 школообавезујуће дјеце. Већи број дјеце је прекинуо даљње 

школовање због тога што нису могли да седми и осми разред наставе у Горњем 

Шехеру, јер је та школа била претрпана и није могла примити ни сву дјецу са 

свог подручја. Са терена Хан Кола у Шехер је ишло 112 дјеце. Због великог 

прилива ђака власти су планирале доградњу школе у Хан Колима како би 

могла прерасти у осмогодишњу. Уписно подручје Хан Кола, Доња Кола и Река-

вице имало је 750 домаћинства и 350 ученика. Средином 1959. основан је 

режијски одбор за проширење школе у Колима, који је имао задатак да обезби-

једи потребну грађу и грађевински материјал, стручну и физичку радну снагу и 

са истом склапа и раскида уговоре и све друге послове око проширења школе. 

Надоградњом спрата добило би се још 130 м
2
 учионичког простора. Исте годи-

не издата је грађевинска дозвола за надоградњу првог спрата на постојећој 

школи
6
 и за насеља Џајићи и Горња Кола заведен мјесни самодопринос за 

изградњу школе у Хан Колима. 

У току 1959. планирана је изградња школе у Павићима за засеоке Цвије-

тићи, Павићи, Сладојевићи и Шипке, који су имали 720 становника, 120 дома-

ћинстава и 80 школообавезне дјеце. Школа се градила на мјесту званом Козли-

ште. Најудаљенија кућа од школе је 2 км.
7
 Исте године почела је изградња шко-

ле у Дујаковцима
8
 за засеоке Гатарићи, Вулини, Божићи, Радановићи и Делићи. 

Конкурс за учитеља управника и учитеља обје школе расписан је 10. априла 

1960. 

До 1961. Општина Добрња је планирала да изгради школе у Конатари-

ма, Соколову и Добрњи. Школе у Колима, Шљивну, Радманићима, Стричићима 

и Г. Раткову у том периоду требале су прерасти у осмогодишње, а остале у 

шестогодишње. 

Проучавање школства овог краја је отежано јер је сва архивска грађа 

НОО Добрња настала у периоду од 1952. до 1955. уништена у пожару, а остала 

архивска грађа је слабо сачувана. За вријеме постојања Општине Добрња ради-

ле су школе у Шљивну, Хан Колима, Вилусима, Стричићима, Кадиној Води, 

Радманићима, Хазићима, Сјутрашњици, Локварима и Горњем Раткову. 

 

                                                 
5
 АРС БЛ, 132, Народни одбор општине Добрња, Друштвени план привредног развоја општине 

Добрња за период од 1957. до 1961, бр. 2416 од 30. септембра 1958. 
6
 НОО Добрња је издао грађевинску дозволу 2. јуна 1959. под бр. 219, а рјешење о ужој локаци-

ји 1. јуна 1959. под бр. 323. 
7
 Грађевинску дозволу издао је НОО Добрња 2. јуна 1959. под бр. 04–221/1.  

8
 Грађевинска дозволу за градњу школе у Дујаковцима издао је НОО Добрња 2. јуна 1959. под 

бр. 04–222.  
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Народна основна школа у Шљивну 

 

Дворазредна основна школа у Шљивну почела је са радом 1927.
9
 и ради-

ла је до почетка Другог свјетског рата.
10

 Министарство просвете Краљевине 

СХС је одлуком ОНБр. 52845 од 18.8.1927.
11

 за учитеље у Шљивну поставило  

Зорку Бјелицу и Николу Јуричевића. Послије њих у школи су радили Иван 

Голуб, Марко Перишић
12

, Перо Грбић
13

 и Анкица Арнoл
14

. У септембру 1932. 

школу је похађало 41 дијете (36 мушких и пет женских). Након ослобођења, 

Срески народни одбор Бањалука упутио је 15. септембра 1947. Министарству 

просвјете Владе НР БиХ захтјев да се отвори школа у Шљивну. У њему су 

навели да је школска зграда у државном власништву површине 70 м
2 
поправље-

на, саграђена од тврдог материјала, са станом за учитеља (двије собе површине 

33 м
2
). Школа је имала школски врт од шест дунума, санитарије, чесму за воду. 

Школу би похађало 420 дјеце из Шљивна, Добрње, Вилуса и Зеленаца. Најбли-

жа школа се налазила у Стричићима, али није још била отворена и удаљена је 

11 км. Набављено je 20 школских клупа, по једна табла, сто, столица и рачу-

наљка. Школа је од Бањалуке удаљена 28 км.
15

 Према сачуваним подацима, 

школа није почела са радом до краја 1947. године, иако је планирано.
16

 Учитељ 

Радослав Блечић
17

 је радио у школи у Шљивну 1948. а учитељица Илинка Гој-

нић
18

 је ступила на дужност 17. фебруара 1949. године. Радила је и идуће школ-

ске године са 162 ученика (у трећем разреду 99, а у четвртом 63). Школске 

1950/51. и 1951/52. у Шљивну су радили учитељи Љубомир Плавшић
19

 и Иван 

Драгичевић
20

. У септембру 1951. у први разред уписан је 21 ученик (20 мушких 

и 1 женско), а у други 48 (41 + 7), 88,41% мушких и 11,59% женских. 

                                                 
9
 Oдлука Министарства просвјете Краљевине СХС ОН бр. 53046 од 19. августа 1927. 

10
АРС БЛ, 99, Народни одбор среза Бањалука, бр. 149 oд 4.1.1954. 

11
 Просветни гласник, Службени орган Министарства просвете, број 8, година XLIII, 1927, 544 

12
 Исто, број 4, година XLVIII, 1932, 412. 

13
 Исто, број 2, година LII, 1936, 154. 

14
 Анка Арнолд постављена је за учитељицу у Шљивну одлуком III бр 86109/38 од 18.9.1939. 

Просветни гласник, Службени орган Министарства просвете, број 10, година LV, 1939, 1163 
15

 АРСБЛ, 99, бр. 18748/47 
16

 Исто, 23000 од 19.11.1947. 
17

 Исто, 7885/48 
18

 Прије доласка у Шљивно Илинка Гојнић је радила као васпитачица у Дјечијем дому ''Данко 

Митров'' Бањалука, АРС БЛ-99, персонални досије 
19

 Љубомир Плавшић, рођен 1931. у Хан Колима, завршио је нижи учитељски течај 1950. Од 

1.8.1950 до 31.8.1952. радио је у Шљивну, а потом прелази у Мелину. 
20

 Иван Драчичевић, рођен 1931. у Студенцима код Љубушког, звање привременог учитеља 

добио 1.8.1950. Три течајна разреда учитељске школе завршио 1951. За управника школе у 

Шљивну постављен је 1.7.1952. Након одслужења војног рока, 12.10.1955. премјештен у НОШ 

Трн. 
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Школске 1952/53, као и наредне, радили су Божидар Ловрић, учитељ 

управник и Иван Драгичевић, 1954/55. Божидар Ловрић и Душанка Зелић,
21

 

1955/56. Божидар Ловрић и Алојзија (Лудвига) Просен, која је по завршетку 

школске године отишла у Осијек. 

У идућој школској години, 1956/1957, са 201 учеником радили су учите-

љи Роса Јовичић,
22

 Зора Деурић и Божидар Ловрић. Сљедеће школске године, 

1957/58, радила је сама Зора Деурић са 200 ученика до 1.3.1958, када су дошли 

учитељи Томислав Зец и Божо Зорић, који су радили и наредне школске годи-

не. 

На заједничкој сједници Народног одбора општине Добрња, одржаној 

21. маја 1958, донесено је рјешење о разрјешењу управника Народне основне 

школе у Шљивну Божидара Ловрића ради одласка на нову дужност, а за новог 

управника постављен је Божо Зорић
23

. 

У записнику просвјетног инспектора о прегледу школе 29.10.1958. наво-

ди се да се у школу годинама ништа није улагало осим за годишње кречење. 

Проблем су били и вода и санитарије. Школска кухиња је била смјештена у 

новосаграђеној брвнари у школском дворишту. Тада су школу похађала 203 

ученика. Први разред са 28 ученика и други са 38 ученика водио је Томислав 

Зец, док је Iб са 28 и четврти са 50 ученика водио Гојко Дојчиновић, a IIIа са 29 

и IIIб са 30 ученика Божо Зорић. 

Почетком школске 1959/60. за управника je постављен Томислав Зец.
24

 

Школу је похађало 188 ученика у четири одјељења, први 49, други 51, трећи, 

40, четврти 48. Радили су учитељи Гузијан (Пантелије) Славка са првим и 

четвртим и Гојко (Станоја) Дојчиновић. Томислав Зец је радио до одласка у 

Локваре 1.12.1960. 

Школске 1960/61. први разред похађало је 48 ученика, други 39, трећи 

48 и четврти 37, укупно 172 ученика. Славка Гузијан водила је други и четврти, 

Гојко Дојчиновић први и трећи разред
25

. Обоје учитеља су престали радити 

31.8.1961. 

Пошто су засеоци Дивљаци, Ратковићи, Милетићи, Малешевићи, Клин-

цови, Требовци, Станивуковићи и Нешићи имали 1959. године 115 домаћинста-

ва са око 1-580 становника, од којих 160 школообавезне дјеце, а до тада нису 

имали школу, ријешено је да се изгради једна у Шљивну, јер је било приклад-

                                                 
21

 АРС БЛ-99, бр. 4190 од 28. фебруара 1955. 
22

 Роса Јовичић од 1.1.1951. до 1.9.1954. била је учитељица у Соколини, Срез Јајце, када прела-

зи у Јошавку Горњу и ту је радила до 31.12.1955. 
23

 АРС БЛ, 122, бр. 1327 од 21. маја 1958. НОО Добрња је додијелио награду Божидару Ловри-

ћу 26.12.1957. због примјерног рада и доброг залагања на радном мјесту референта за просвјету 

и културу тог одбора, за вођење управе школе у Шљивну и организовању рада школа ове 

општине, а посебно школских кухиња и организовању логоровања предвојничке обуке. 
24

 Рјешење бр. 186/59 донесено на заједничкој сједници НОО Добрња 5. септембра 1959. 
25

 АРС БЛ, 122, бр. 0801-144-3 од 12. новембра 1960. 
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није у односу на све засеоке, а нарочито зато што је изворска вода била удаље-

на свега 50 метара.
26

 У режијски одбор за проширење и изградњу школе у 

Шљивну изабрани су Војин Малешевић, службеник Земљорадничке задруге, 

Енвер Бајрић, грађевински техничар, Милутин Вуколић и Витомир Дивјак, слу-

жбеници НОО Добрња и Душан Милошевић, службеник поште у Добрњи. 

Као служитељи у школи радили су Ненад Андрић, Бошко Андрић, Раде 

Малешевић и Јово Малешевић. 

 

Народна основна школа у Хан Колима 

 

Школа у Хан Колима отворена је 1932, са јед-

ним одјељењем, у којем је било 40 ђака (37+3).
27

 У 

школи су прије Другог свјетског рата радиле учитељи-

це Вукосава Опачић (1932–1937), Јулија Шарић
28

 

(1937–1939), Нада Чакаревић (1939–1940) и Роса 

Мариловић (1940–1941). 

У Другом свјетском рату школска зграда је 

запаљена, али је обновљена 1949. године.
29

 Школско 

подручје чинили су засеоци Џајићи, Радуловићи, Кона-

тари, Гатарићи, Шућури, Дедићи, Вуклишевићи, Тру-

бајићи, Кнежевићи и Гајићи (Рупари). Школа је имала 

двије учионице, свака површине по 42 м
2
. Први учите-

љи су били Драгутин Дубак и Даница Дубак Маслова-

рић, који су радили од 1949. до 1951. Божидар 

Ловрић
30

 био је учитељ у Хан Колима од 25.9.1950. до 

1.10.1951, кад је отишао на одслужење војног рока у ЈНА. 

                                                 
26

 Инвестициони програм одобрен је рјешењем НОС Бањалука, бр. 08-50/59 од 15. априла 1959, 

а грађевинску дозволу за изградњу осмогодишње школе издао је НОО Добрња под бр. 04-220/1 

од 2. јуна 1959. 
27

 Школа основана 1932. одлуком број Он-65522 од 26. августа 1932. Носила је назив ''Краља 

Петра Великог Ослободиоца'' 
28

 Учитељица Јулија Григоријевна Илина удата Шарић рођена је 11.12.1885. у Чернишеву, Срез 

Стараја Руса, у Русији, гдје је завршила курс учитељске школе 1903. и радила четири године. 

Учествовала је руско-јапанском рату 1904–1905 и у балканским ратовима 1912–1913 као бол-

ничарка. За тај рад одликована је Медаљом Руског Црвеног крста, Царском сребрном медаљом 

за милосрђе, Златном медаљом Њ. в. краља Николе за ревност и Крстом милосрђа, указом Њ. в. 

краља Петра I за његу и услуге српским рањеницима. Удала се за ратног инвалида Милана 

Шарића из Босанске Градишке 1914. Прије доласка у Хан Кола радила је у Београдском и 

Пожаревачком округу и Неготинском срезу, КБУВБ – персонални досијеи 
29

 АРС БЛ 99, бр. 1810/53 од 31. марта 1953. 
30

 Учитељ Божидар Ловрић, рођен 29.4.1928. у Бистрици, радио је на подручју НОС Јајце од 

5.9.1949. до 20.9.1950. 

Јулија Шарић 
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Школске 1951/52. први разред имао је 38 (31+7), други 44 (32+12), трећи 

52 (41+11) и четврти разред 61 (46+15), укупно 195 ученика. У школи 77% ђака 

су била мушка дјеца. На почетку је радио сам учитељ управник Драгутин 

Дубак
31

, касније Марија Краљић, Душанка Зелић, Драгутин Божовић
32

 и Богдан 

Гњатовић
33

. 

Школске 1952/53. године радили су Богдан Гњатовић (до 16.9.1952, кад 

је отишао у ЈНА), Богдан Дивјак и Људмила Пернек
34

. 

Школске 1953/54. радили су Ђурађ Чичић
35

 и Ћиро Ракић, 1954/55. учи-

тељи Миленко Шукало, Бранислав Милић,
36

 Ћиро Ракић и Саво Милић и 

1955/56. Мехмед Селман
37

, Невзета Селман,
38

 Слободанка Ристић, Зора Деу-

рић, Саво Милић, Бранислав Милић, Мирјана Курузовић
39

 и Миле Зелић.
40

 

Школске 1956/57. школа је прерасла у шестогодињу. Са 288 ученика, 

радили су Војин Чичић, Слободанка Ристић, Невзета и Мехмед Селман, Мирја-

на Курузовић, Грозда Шобот Кесер и Љубомир Кесер. 

Школске 1957/58. са 272 ученика радили су Драго Јањић, учитељ управ-

ник
41

, Госпава Јањић, Нада Панић Пањковић, Вера Паштар, Грозда и Љубомир 

Кесер. Наредне године Iа са 32 (20+12) и Iб са 30 ученика (20+10) водио је учи-

                                                 
31

 Учитељ Драгутин Дубак радио у школи у Хан Колима од 20.10.1949. до 1.10.1951, када је 

отишао на одслужење војног рока. Послије је радио у школи у Доњим Колима и Рекавицама, 

АРС БЛ 99 персоналнио досије 
32

 Учитељ Драгутин Божовић радио у школи у Хан Колима од 22.11.1951. до 31.3.1952. 
33

 Учитељ Богдан Гњатовић је радио у школи у Хан Колима од 1.4.1952. до 16.9.1952. НОС БЛ 

– персонални досије 
34

 Људмила Пернек Шајн, рођена 1926. у Травнику, учитељску школу завршила је 1945. У 

периоду од 23.10.1945. до 31.3.1952. радила је у НОШ Сајковићи, СНО Ливно, НОШ Дебељаци 

и НОШ Штрбе. Од 1.9.1952. из НОШ Мотике премјештена је у Хан Кола, 1.9.1953. у Бранко-

вац, а 1.9.1955. у Модричу. 
35

 Ђурађ Чичић је рођен 1931. у Кобатовцима. Учитељску школу завршио je 1950. У НОШ 

Рекавице радио од 14.11.1951. до 31.3.1952. Од 25.8.1952. радиo је у НОШ Ћетојевићи. 
36

 АРС БЛ, 99, бр. 5137/54 од 20. августа 1954. 
37

 Мехмед Селман рођен је 1926. у Бањалуци, гдје је 1948. завршио Учитељску школу. Као учи-

тељ приправник радио је у НОШ у Кмећанима и Бронзаном Мајдану, а 23. јануара 1953. прела-

зи у школу у Доњу Ивањску. За управника исте школе именован је 15. јуна 1954. На дужност 

учитеља у НОШ Хан Кола постављен је 1955. Послије школе у Хан Колима радио је у НОШ 

Врбања, гдје је био управник. АРС БЛ 99 
38

 Невзета Хаџиосмановић Селман рођена у Сарајеву 1928. Учитељску школу завршила је 1947. 

Од 8.11.1947. до 31.3.1952. радила је у НОШ Врањска, СНО Бос. Крупа, 1.4.1952–22.8.1952. у 

НОШ Меховци, од 1.9.1952. до јануара 1953. у Бронзаном Мајдану, када прелази у Ивањску 

Доњу. У школи у Хан Колима почела је да ради 1.9.1955. 
39

 Учитељица Мирјана Курузовић је од 19. октобра 1954. до 31.12.1955. радила као учитељ при-

правник у ОШ Рекавице, а у школи Хан Колима од 1.1.1956. до 30.6.1956. Радни однос јој је 

престао јер није положила стручни испит, па је од 1. јула 1956. до 1.4. 1957. у истој школи 

радила као хонорарни службеник. Послије школе у Хан Колима радила је у НОШ Врбања. 
40

 Учитељ Миле Зељић радио је у школи у Хан Колима од 1.9.1955. до 31.12.1955. 
41

 АРС БЛ 122, бр. 2506 од 2. септембра 1957. 
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тељ Сеад Мисирлић. Драгица Вучен је водила Iц са 30 (18+12), управник Љубо 

Кесер
42

 други разред са 41 (32+9), Грозда Кесер IIIа са 34 (19+15), Госпава 

Јањић IIIб са 36 (22+14), Божана Грозданић IVа са 26 (15+11), Нурудин Куле-

новић
43

 IVб са 26 ученика (15+11). Пети разред имао је укупно 45 ученика 

(41+4), а шести разред 14 (11+3). У вишим разедима предавали су: Сеад 

Мисирлић њемачки језик, Драгица Вучен пољопривреду и домаћинство, Љубо 

Кесер земљопис, Грозда Кесер историју и цртање, Госпава Јањић природопис, 

Божана Грозданић рачун и пјевање и Нурудин Куленовић српско-хрватски 

језик и фискултуру. У школи је било 314 ученика (213+101). 

Школске 1959/1960. године школа је прерасла у осмогодишњу.
44

 За 

управника је постављен Гаврило Пламенац
45

, а као учитељи, са 357 ученика, 

радили су Бранислав Николић, Грозда и Љубомир Кесер, Нурудин Куленовић, 

Сеад Мисирлић и Божана Грозданић. Идуће школске године примљене су 

наставнице Рајна Курузовић и Вера Паштар.  

Као служитељке су радиле Смиља Мандић и Драгојла Ракић. 

 

Народна основна школа Стричићи 

 

Основна школа у Стричићима, са једним одјељењем, отворена је 1932. 

године.
46

 Прије Другог свјетског рата у школи су радили учитељи Неранџа 

Мишин
47

 четири године, Марија Лончарић двије године, Стјепан Сјериков,
48

 

Андрија Вученић и Ђуро Стојановић
49

 по једну годину.Учитељ Сјериков радио 

је школске 1938/39. са 30 ученика од првог до четвртог разреда. 

За вријеме Другог свјетског рата школска зграда је била порушена. Сре-

ски народни одбор Бањалука је 15.9.1947. упутио Влади БиХ захтјев да се отво-

                                                 
42

 Исто, бр. 2633 од 30. септембра 1958. 
43

 Нурудин Куленовић је од 17.10.1950. до 30.9.1951. радио на подручју Среза Кључ. Од 

15.10.1952. до 30.8.1957. радио је као васпитач у Ђачком дому у Бањалуци. Од 1.9.1957. до 

31.8.1958. радио је на подручју НОО Ивањска.  
44

 АРС БЛ, 122, бр. 219 од 19.10.1959. сједница Општинског вијећа 
45

 Исто, бр. 190/1, заједничка сједница оба вијећа 5. септембра 1959.  
46

 Одлуком бр. ОН 65527 од 26. августа 1932.  
47

 Неранџа Мишин Јандрић, рођена 18.12.1912, постављена је за учитељског приправника у 

Стричићима 1932. У школу у Ступници, Срез дворски, прелази 1936. Просвјетни гласник, Слу-

жбени гласник Министарства просвјете, број 11, година XLVIII, 1932, 1186 
48

 Стјепан Кузмич Сјериков, рођен 27.7.1895. у мјесту Славјанскаја, Кубанска област, у Русији. 

Учитељску школу завршио је 1915. у Новоросијску. Практични учитељски испит положио у 

Дервенти 1924. Прије доласка у Стричиће радио као учитељ у Озрену, Градачцу, Новом Граду 

(Срез Дервента) и Масловарама.  
49

 Ђуро Стојановић је рођен 2.5.1920. у селу Јазавац, Општина Бос. Градишка. Основну школу 

завршио је у селу Мрчевци, нижу гимназију у Бос. Градишци, а Учитељску школу у Бањалуци 

15.1.1941. Непосредно по завршетку школовања, одлуком Министарства просвете, III одјеље-

ње, бр. 10204 од 18.фебруара 1941, постављен је за учитеља у Стричићима. Погинуо је септем-

бра 1942. као руководилац Агитпропа Прве крајишке бригаде. 
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ри школа у Стричићима јер је најближа школа била удаљена 11 км. СНО и 

МНО Стричићи су се споразумјели да отворе школу у приватној згради, коју су 

довели у исправно стање и снабдјели намјештајем и најпотребнијим училима. 

Зграда је имала једну учионицу од 54 м
2
 и стан за учитеља, који се састојао од 

двије просторије површине 21м
2
. Била је изграђена од дрвета и могла је послу-

жити годину-двије, док се не изгради нова. Школа је удаљена од Бањалуке 30 

км. Имала је двориште површине једног дунума, школски врт од пет дунума, 

санитарије и извор воде у близини школе. Школу би 

похађало 310 дјеце из заселака Кривокуће, Кочићи, 

Ђукићи, Пајићи, Дулићи, Гранулићи, Лазичићи, 

Макивићи, Азарићи и Регоде. Набављено је 20 школ-

ских клупа, сто, столица и табла. Настава у школи је 

почела 1.9.1949. Први учитељи су били Бошко Ђур-

ђевић и Фрањо Шимлеша. 

Школске 1951/52. у први разред је уписано 26 

(13+13), а у други 63 (39+24), односно 58,5% мушке и 

41,5% женске дјеце. Учитељи у школи су били Драго 

Радић и Бранко Пашић. Школске 1952/53. радили су 

Бранко Пашић, Бранислав Милић
50

 и Анкица Мила-

ча, 1953/54. Илија Бркић, Бранислав Милић и Анкица 

Милача, 1954/55. и наредне Војин Чичић и Љубомир 

Кесер
51

 (до 1.2.1956). Школске 1956/57. уписана су 94 

ученика, које су училе Божица (Богдана) Предраговић и Сава Ђукић. У новем-

бру 1956. школа је добила назив НОШ ''Петар Кочић''.
52

 Школске 1957/58. 

године, са 97 ученика, радили су Сава Ђукић, Бранко и Божана Момић. Бранко 

(Милана) Момић, рођен 1929, са завршеном учитељском школом и положеним 

стручним испитом,
53

 за управника школе постављен је 2.9.1957. 

Школске 1959/60. школа ''Петар Кочић'' у Стричићима прераста у пето-

разредну.
54

 У њој су тада били запослени Бранко Момић, Божана Момић и 

Његослав Дувњак. Бранко Момић је водио четврти разред и у петом предавао 

математику, историју, основе пољопривреде, ликовно, физичко и здравствено 

васпитање. Његослав Дувњак је водио први разред и у петом предавао српско-

хрватски језик, географију, познавање природе, општетехничко и музичко вас-

питање. Божана Момић је водила други и трећи разред комбиновано од 

1.12.1959. до 1.1.1960, када је отишла на породиљско одсуство. Први разред је 

похађало 25, други 19, трећи 24, четврти 23, пети 35, укупно 126 ђака. 

                                                 
50

 АРС БЛ, 99, бр. 14650 од 9. октобра 1952. 
51

 Љубомир Кесер радио у НОШ Стричићи 1.1–1.2.1956. НОО Добрња – персонални досије 
52

 АРС БЛ, 122, бр. 0804-2199 од 5.8.1957. 
53

 АРС БЛ, 134 НОО Крупа на Врбасу – персонална досијеа 
54

 АРС БЛ, 122, бр. 212 од 19.10.1959. 

Стјепан Сјериков 
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У августу 1960. разријешени су дужности учитељи Бранко и Божана 

Момић, који су ту радили четири године, и прешли у школу у Пријечане. Ово 

двоје учитеља организовали су овдје домаћинске течајеве и ваншколске актив-

ности (у школском врту, спортским и културно-забавним секцијама са омлади-

ном, уређење школе и школског дворишта). Бранко је био активан друштвено-

политички радник, учествовао на збору бирача, савјету и управном одбору 

Земљорадничке задруге Стричићи, конференцији Социјалистичког савеза рад-

ног народа Југославије и био члан Савеза комуниста Југославије. Јелена и 

Његослав Дувњак
55

 су тад престали да раде у Стричићима. 

Школске 1960/1961. радили су Здравко Шункић, Маринко Банушић, оба 

стипендисти НОО Добрња, Ђуро Гвозден и Душан Љиљак. НОО Добрња је 

2.8.1960. обавијестио учитељицу Стану Ђурин из Новог Милошева да може 

почети радити у ОШ ''Петар Кочић'' у Стричићима.
56

 

Од оснивања школе 1932. до 1960. као послужитељ је радио Стојан 

Чепркало. 

 

Народна основна школа у Кадиној Води 

 

Народна основна школа у Кадиној Води почела је са радом 1.11.1950. 

Школско подручје чинили су засеоци Грабовица, Кадина Вода, Врањеши, 

Шипке, Топићи, Гргићи и Савановићи. Била је смјештена у кући Луке Шипке и 

имала једну учионицу од 37,05 м
2
 и двориште површине два дунума.

57
 Тада је 

учитељ био Радован Крагуљ. Мјесец дана на почетку школске 1951/52. радио је 

учитељ Петар Трамошљанин. У првом разреду било је осам ученика (7+1), у 

другом 35 (32+3), укупно 43 ђака, које је преузео а и наредне године учио Бран-

ко Бањац. Школске 1953/54. радили су учитељи Љубомир Кесер и Бранко 

Бањац, а идуће Mарија Савјак,
58

 Миладин Ковачевић и Љубинка Крстановић.
59

 

Школске 1955/56. радили су Смиља Скендерија, управник и Ковачевић Мила-

дин, хонорарни учитељ. У току 1956. управна зграда у Кадиној Води је адапти-

рана и претворена у школу.
60

 Школске 1956/57, са 93 ученика, радиле су Сми-

ља Скендерија, Мирјана Курузовић и Зора Деурић, а сљедеће, са 101 учеником, 

Мирјана Курузовић и Зора Деурић. 

Курузовић Мирјана је почетком школске 1958/59. разријешена дужно-

сти управника, а постављен је Новак Тадић.
61

 Као учитељица тада је почела да 

ради и Сава Ђукић. 

                                                 
55

 Исто, бр. 02-104/2 од 31. августа 1960. 
56

 Исто, бр. 0823- 111 од 2. августа 1960. 
57

АРС БЛ, 99, бр. 13284 /53 од 23. јануара1954. 
58

 Исто, бр. 16486/54 од 27. септембра 1954. 
59

Исто, бр. 16485 од 27. септембра 1954. 
60

 АРС БЛ, 122, бр. 0823-472 од 22.2.1957. 
61

 АРС БЛ, 122, бр. 2636 од 30. септембра 1958. 
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Према записнику школског инспектора од 9.11.1959. школа је имала: у 

првом разреду 28 (17+11), другом 30 (20+10), трећем 26 (17+9) и четвртом 22 

(11+11), односно укупно 106 ученика, које је у два одјељења (прво одјељење 

први и трећи разред, друго одјељење други и четврти) учио сам учитељ Новак 

Тадић.
62

 У септембру 1959. привремено је радила Божана Грозданић, учитељи-

ца из НОШ Кола. 

Школске 1960/61. радио је Новак Тадић са два комбинована одјељења, 

први разред 25 ђака, други 25, трећи 25, четврти 24, укупно 99 ученика (59+40). 

Стојан Њежић и Душан Петровић били су служитељи у школи у Кади-

ној Води. 

 

Народна основна школа Радманићи 

 

На подручју МНО Радманићи у августу 1949. било је 360 дјеце дорасле 

и прерасле за школу, па је Народни одбор среза Бањалука обавијестио Мини-

старство просвјете НР БиХ да у овом мјесту планира отворити једногодишњу 

школу, која ће имати 120 полазника.
63

 

Прије отварања школе организовани су аналфабетски течајеви на које се 

одазвало много полазника. Због недостатка новца, изградња школске зграде 

почела је тек 1953. године.
64

 У Народној основној школи у Радманићима школ-

ске 1954/55. радили су учитељи Миладин Ковачевић, учитељ управник, Грозда 

Шобот и Алојзија Просен, а сљедеће Грозда Шобот, управник, Илинка Вуке-

лић
65

, Алојзија Просен и Љубомир Кесер
66

. 

Школске 1956/57. школа је имала двије условне учионице и једну отво-

рену у канцеларији. Није имала одговарајуће клупе, па су дјеца сједила на тро-

ношцима које су доносили из својих кућа. Тада је школу похађало 230 ђака, а 

учитељи су били Томислав Зец, управник, Ирфан Медић, Владимир Јанковић и 

Вера Паштар.
67

 У току школске 1957/58. са 220 ученика радили су Ирфан 

Медић, до одласка на одслужење војног рока у ЈНА 20.10.1957, Томислав Зец, 

до 1.3.1958, Владимир Јанковић и Анто Маркић. 

У школској 1958/59. наставно-васпитни рад се одвијао у четири чиста 

одјељења са 197 ученика, 115 дјечака и 82 дјевојчице. Одјељења су била број-

на, што је отежавало рад учитеља. Учитељ управник Владо Јанковић водио је 

                                                 
62

 Исто, бр. 02-190 од 9. јануара 1960. 
63

 АРС БЛ, 99, бр. 18093 од 22. августа 1949. 
64

 Грађевинску дозволу за градњу народне основне школе у Радманићима издао је Народни 

одбор среза Бањалука под бр. 10489/53 1. октобра 1953.  
65

 Илинка Вукелић радила је у школи у Радманићима од 1.1956. до 31.8.1956. НОО Добрња – 

персонална досијеа 
66

 Учитељ Љубомир Кесер у школи у Радманићима радио је од 1.2. до 31.8.1956. НОО Добрња 

бр. 2503 од 16. августа 1956. 
67

 Учитељица Вера Паштар радила је у школи у Радманићима у септембру 1956.  
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други разред са 46 (30+16) и четврти са 56 ученика (35+21), а Душан Дујић
68

 

први разред са 45 (22+23) и трећи са 50 ђака (28+22). 

У школској 1959/60. била су четири одјељења: први разред са 49, други 

са 42, трећи са 44 и четврти са 49, укупно 184 ученика. Владо Јанковић водио је 

одјељење првог и трећег разреда. Одласком учитеља Сеада Мисирлића 15.10 

1959. ученици другог и четвртог разреда нису долазили на наставу до 

10.2.1960, када је дошао за учитеља Анто Кардум и радио до краја школске 

године. 

Школске 1960/61. била су четири разреда са 172 ђака, са којима је радио 

само учитељ Владо Јанковић
69

. Пошто је квалитет наставе опао због великог 

броја ђака, она је прекинута за трећи и четврти разред до доласка другог учите-

ља. 

У школи су као служитељи радили Mарко Чолаковић и Стојић Требо-

вац. 

 

Народна основна школа у Вилусима 

 

У Вилусима је изградња школе почела 1953, након што је Народни 

одбор среза Бањалука издао грађевинску дозволу.
70

 Радови су слабо напредова-

ли због превисоке цијене грађевинског материјала и превоза, као и слабог одзи-

ва становништва на добровољни рад. Завршни радови почели су априлу 1957.
71

 

Школа је отворена и почела са радом 5. септембра 1958. Школска зграда, која 

је била солидно саграђена, имала је двије учионице, канцеларију и један стан за 

учитеља, који се састојао од собе и кухиње, и собу за самца. Приликом отвара-

ња на школи нису били постављени олуци нити офарбана столарија. Остакље-

ње је извршено од комада, па су стакла испадала. Извор питке воде је био у 

близини школе. Двориште је било незаграђено. Школа је имала најнужнији 

намјештај, а набављене клупе су биле слабе, неке и неупотребљиве. То су биле 

расходоване клупе, нестручно крпане и бојене. Пећи нису биле набављене. Од 

учила школа је имала само карту ФНРЈ и геометријска тијела. Наставно-вас-

питни рад се изводио у четири чиста одјељења, два првог разреда, једно првог 

разреда двогодишње школе и једно одјељење трећег разреда, састављено од 

ученика који су до тада похађали школу у Хазићима (осам ученика), Радмани-

ћима (пет) и Козицама (два). У четири одјељења било је 75 дјечака и 33 дјевој-

чице, укупно 108 ученика. 

                                                 
68

 Прије доласка у НОШ Радманићи Душан Дујић je радио у Срезу Кључ од 1.9.1951. до 

2.9.1953. и у НОО Саница од 1954. до 31.8.1957.  
69

 АРС БЛ, 122, бр. 0802-138 од 29. септембра 1960. 
70

 Грађевинску дозволу издао је Народни одбор среза Бањалука под бројем 10489/53 од 

1.10.1953. АРСБЛ, 99 
71

 Грађевинску дозвола за градњу – довршетак основне школе у Вилусима издао је НОО Добр-

ња 28. марта 1957. под бр. 850. 
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Школске 1958/59. радили су учитељи Анто Маркић, управник,
72

 и 

Ирфан Медић, а сљедеће Ирфан Медић
73

 и Божо Зорић
74

. Управник Анто Мар-

кић је смијењен, а за новог је постављен Божо Зорић.
75

 Први и други разред 

(33+41) водио је Зорић, а комбиновано трећи и четврти, са 17 ученика, водио је 

Медић, као и други разред двогодишње школе са 31 учеником, односно укупно 

48. 

Школске 1960/61. први разред имао је 30 ученика, други 34, трећи 32, 

четврти седам, односно укупно 103 (58+45)
76

, а радили су учитељи Јелена и 

Славко Гузијан. Божо Зорић је разријешен дужности управника школе у Вилу-

сима, а постављен је Славко Гузијан
77

, који је радио са два чиста одјељења са 

првим и трећим разредом са 64 ученика, а Јелена Гузијан са два чиста одјеље-

ња, трећим и четвртим, са 62 ученика. 

Послужитељ у школи био је Станислав Антонић. 

 

Народна основна школа у Хазићима 

 

У двогодишњој школи у Хазићима радио је 1.9.1953–10.10.1953. учитељ 

Никола Вуковић.
78

 Новак Тадић ступио је на дужност 15.9.1953. и ту радио 

наредних пет година. 

За потребне школе у Хазићима започета је 1954. адаптација магацина 

Сељачке радне задруге ''Ристо Ковачевић Чича'', са кредитом који није био 

довољан. Изостављен је добровољи рад становника, на који се рачунало, а гра-

ђевински материјал се плаћао скупље него у Бањалуци, па је изградња школе 

текла спорије него што је планирано. До краја године школа је покривена. 

Од јула 1954. до 31.7.1955. радио је учитељ Миладин Ковачевић, кад је 

отишао на одслужење војног рока у ЈНА. Након њега, од 10.9.1955. до 

1.11.1955, радио је Миленко Шукало, након чега прелази у школу у Бунареве. 

Школске 1956/57. било је 160 ђака, које су учили Новак Тадић и Гојко 

Дојчиновић. Исти учитељи су радили и сљедеће школске године са 101 учени-

ком. Од 1.9.1958. до 31.8.1960. у школи су радили Славко
79

 и Јелена
80

 Гузијан, 

када су прешли у Вилусе.
81

 Школске 1958/59. полазак дјеце у школу био је 
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 АРС БЛ 122, бр. 2637 од 30. августа 1958. 
73

 Исто, бр. 0802-93 од 20. јуна 1960. 
74

 Исто, бр. 0802-91 од 17. јуна 1960. 
75

 Исто, бр. 187 од 5. септембра1959. 
76

 АРС БЛ, 122, бр. 144 од 12. новембра 1960. 
77

 Исто, Рјешење бр. 01-96/60 
78

 АРС БЛ, 99, бр. 11232 од 10. октобра 1953. 
79

 Славко Гузијан, учитељ, радио је у Прибељици, НОО Шипово, од 1.9.1955. до 31.8.1957. и од 

1.9.1957. до 31.8.1958. у Косјерову. 
80

 Јелена Гузијан, учитељица, радила је у Срнетици, код Дрвара, 1.7.1950–31.8.1954, у Рекави-

цама 1.9.1954–31.12.1955, у НОШ Бошковићи и у Косјерову 1.1.1956–31.8.1958. 
81

 АРС БЛ, 122, бр. 02-248 од 1. августа 1960. 
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слаб, поготово у првом разреду. У два комбинована одјељења било је 138 уче-

ника. Наставу је водио Славко Гузијан, јер се Јелена налазила на породиљском 

одсуству. Од намјештаја школа је имала двије табле, један орман и 20 дотраја-

лих клупа, а од учила по једну карту ФНРЈ и БиХ. Наставничка и ученичка 

књижница није ни постојала. Успјех ученика је био слаб. Пролазност је била 

50%. Као главни разлог таквог стања чланови школског одбора су навели слабу 

снабдјевеност ученика уџбеницима и писаћим прибором. Било је ученика који 

су по мјесец дана долазили у школу без свеске и оловке. Један од разлога сла-

бог успјеха је и слаба брига родитеља за учење и владање свог дјетета. Доста 

родитеља је сматрало да дјеца не требају учити код куће већ само у школи. 

Почетком школске 1959/60. школу је похађало 130 ђака: први разред 39, 

други 24, трећи 30, четврти 37 ученика. Први и трећи учила је учитељица Јеле-

на Гузијан, а други и четврти Славко Гузијан, управник школе.
82

 Наредне годи-

не други разред имао је 31 ученика, трећи 21 и четврти 31, укупно 83, 55% 

мушких и 28% женских.
83

 

У школи су од 1956. до 1960. радили служитељи Милан Дикић, Чедо 

Дикић, Јевто Симеуновић, Милован Симеуновић и Боро Симеуновић.  

 

Народна основна школа у Сјутрашњици 

 

Градња дворазредне основне школе у Сјутрашњици почела је 1954.
84

 јер 

су до тада дјеца из овег села похађала школу у Хан Колима, удаљену 6 км. У 

Грађевински одбор за изградњу школе били су изабрани: Боро Гатарић, пред-

сједник, чланови Рајко Шућур, Вучен Гатарић, Драган Гајић и Бранко Метлар, 

који су требали водити евиденцију о прибављеном и утрошеном грађевинском 

материјалу, а нарочито агитацију за учешће добровољне радне снаге.
85

 Изград-

ња школе, коју је финансирао Народни одбор среза Бањалука, због недостатка 

новца је трајала дуже од планираног рока. Пошто се уз школу градио стан за 

учитеља, средства за довршетак школе обезбијеђена су из Фонда за кредитира-

ње стамбене изградње НОО Добрња 1957, када је издата и грађевинска дозвола 

за довршетак градње.
86

 Школска зграда, површине 208,10 м
2
, имала је двије 

учионице величине 8x8, зборницу, кабинет, ходник и улаз.  
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 Исто, бр. 2635 од 30. септембра 1958. 
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 Исто, бр. 0801-144-3 од 12. новембра 1960. 
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АРС БЛ 99, грађевинска дозвола бр. 8210/54 од 21. јуна 1954. 
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 Исто, бр. 8478/54 
86

 Грађевинску дозволу за изградњу – довршетак школе у Сјутрашњици издао је НОО Добрња 

28. марта 1957. под бр. 04-849, а употребну дозволу НОС Бањалука 10. фебруара 1958. под бр. 

04-16630/2. 
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У школи са 94 ученика од 1.9. до 1.10.1957. радио је учитељ Борислав 

Вукелић, а од 15.9.1957. Момир Смиљанић, учитељ управник,
87

 и Штефица 

Смиљанић рођ. Павловић
88

. На почетку шг. 1958/59. просвјетни инспектор у 

записнику о прегледу школе наводи да школу нису требали отварати док се не 

ријеше проблеми са санитаријама и не набави најнужнији намјештај и учила. 

Од намјештаја школа је имала само клупе, неке дотрајале, двије столице за рас-

ходовање и једну штокрилу, а од учила само географску карту ФНРЈ, стаклени 

штап и метар. Те године су радили Његослав Дувњак, који је водио први и тре-

ћи разред са 53 ученика (35+18), те Анте Кардум други и четврти са 26 (20+6) и 

чисто други са 23 ученика. За управника је постављен Његослав Дувњак.
89

 У 

току године радио је и Гојко Дојчиновић. 

Школске 1959/60. било је 114 ученика. У првом полугодишту радили су 

Анто Кардум и Анто Маркић, а у другом само Анто Маркић, који је постављен 

за управника школе.
90

 Од 10.2.1960. до завршетка школске 1959/60. Кардум је 

радио у Радманићима. 

Школске 1960/61. било је 135 ученика (71+64). Први разред похађало је 

40 ђака, а четврти 31 и водио их је учитељ Анто Кардум.
91

 Други разред, са 31 

учеником, и трећи, са 33 ђака, водио је учитељ Анто Маркић. 

Служитељ у школи био је Боро Гатарић, који је био и предсједник школ-

ског одбора. 

 

Народна основна школа Локвари 

 

Школско подручје НОШ Локвари обухватало је засеоке Пајићи, Илићи, 

Лазичићи, Марчете, Савановића Брдо, Савановића Поље, Сладојевиће, Сладоје-

виће Дубица и Милићевиће. Школа, са учионицом површине 38 м
2
, била је 

смјештена у приватној згради. 

Настава је почела 17. октобра 1950, а радио је учитељ Драгомир Бркић.
92

 

Школске 1951/52. у првом разреду била су 22 ученика (20+2), у другом 51 

                                                 
87

 Момир Лазара Смиљанић рођен је 9.3.1932. у Јакуповцима, гдје је завршио основну школу. 

Гимназијски течај у Босанској Градишци уписао је 1946. и завршио два разреда. Затим се упи-

сао у редовну школу у трећи разред Ниже гимназије у Бањалуци 1947. Малу матуру положио је 

1948. Учитељску школу у Бањалуци је завршио 1951. Од 1. октобра 1951. радио је са два одје-

љења у Греди, СНО Босанска Градишка, са 51 учеником до 23.9.1952, кад одлази у Југословен-

ску народну армију. Школске 1953/54. радио је у НОШ Шипраге, а од 1.9.1954. у Имљанима. У 

Дивичане прелази 1955. Школске 1956/57. радио је на Нижој гимназији Читлук, гдје је преда-

вао математику и српско-хрватски језик. 
88

 Учитељица Штефица Павловић Смиљанић, рођена 1934. радила је 1.9.1955–1.9.1956. у 

Доњем Вакуфу, а 1.9.1956–1.9.1957. у Читлуку. Из Сјутрашњице је отишла на рад у Бараће. 

НОО Добрња – персонали досије 
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 АРС БЛ 122, бр. 2634 од 30. септембра 1958. 
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 Исто, бр. 189 од 5. септембра 1959. 
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 АРС БЛ, 122, бр. 0801-144 од 12. новембра 1960. 
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(43+8), тј. 86,3% мушке дјеце и 13,7% женске. У првом полугодишту радио је 

Драго Радић, а у другом Бранко Момић. Сљедеће двије школске године учитељ 

је био Саво Милић
93

. Од 15.9.1954 
94

 до 1.9.1956. радио је учитељ Божо Зорић. 

Школске 1955/56. школа у Локварима била је смјештена у приватној и 

неусловној згради у власништву Борина Илића
95

 и имала је једну учионицу. 

Школу је похађало 111 ђака. 

Идуће 1956/57. у школи са 112 ученика радио је Бранко Момић, а 

1957/58. са 120 ученика Војин Чичић, који је 1957. на сједници оба вијећа НОО 

Добрња постављен за управника школе.
96

 

На сједници Савјета за просвјету и културу НОО Добрња 23. јуна 1958. 

донесена је одлука да се нова зграда школе у Локварима гради на земљишту 

које је раније било у власништву Михајла и Милоша Савановића.
97

 Након про-

даје зграде намијењене за школу у Добрњи Секретаријату за народну одбрану, 

милион динара издвојено је за изградњу НОШ у Локварима.
98

 

У записнику школског инспектора Јосипа Штембергера о прегледу 

НОШ у Локварима 15. и 16. октобра 1958. наводи се да је ''школа смјештена у 

неусловним просторијама. Учитељ и ђаци су препуштени на милост и немилост 

тешким условима. Учионица је једно 'склониште' гдје се дјеца окупљају само 

зато јер су школски обвезници и дужни да ту проведу одређено вријеме. У 

малим клупама сједила су по три ученика. Школских помагала нису имали. У 

оваквим условима дјеца су могла само савладати основе писмености. Учитељ 

Чичић са породицом био је смјештен у једној брвнари, од школе удаљена пола 

сата хода, у којој се није могао ни исправити. Спаваћа соба није имала прозо-

ра''. Школски инспектор је истакао да су ријетки учитељи који би прихватили 

ове услове рада и становања. Учитељ је радио са 134 ученика (83+51) у два 

одјељења. Ангажовањем учитеља Чичића само осам ученика није било обухва-

ћено школовањем. Школска кухиња је радила. Почетком септембра 1959. 

Војин Чичић је разријешен дужности управника због одласка на службу у 

Доњу Мравицу, након пет година службе на подручју општине Добрња. Почет-

ком школске 1959/60. била су два одјељења са 145 ученика. Прво одјељење, 

први и трећи разред, друго одјељење, други и четрти, водио је учитељ Владо 

Марјановић из Горњег Скугрића, Срез Брчко.
99

 Наредне школске 1960/61. 
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95

 Драгица Гатарић, ''Крупа на Врбасу и насеља у њеној околини'', Београд 2008, стр. 142 
96

 АРС БЛ 122, бр. 3588 од 23. децембра 1957. 
97

 Грађевинску дозволу за градњу школе у Локварима издао је НОО Добрња 10. септембра 

1958. под бр. 04-2408. 
98

 Записник са сједнице Вијећа произвођача НОО Добрња од 22. фебруара 1958. 
99

АРС БЛ 122 – персонални досије 
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радио је Томислав Зец, учитељ управник.
100

 Поднио је отказ због тешких усло-

ва за рад. Школу је похађало 120 ученика у три одјељења. Школске 1961/62. 

учитељ је био Гојко Дојчиновић. 

У школи су као служитељи радили Ђорђо Илић и Борислав Илић.  

 

Народна основна школа Горње Ратково 

 

Школско подручје Народне основне школе у Горњем Раткову обухвата-

ло је засеоке: Бабићи, Благојевићи, Босанчићи, Бунареви, Гвозденовићи, Илићи 

и Јаковљевићи. У току школске 1955/56. у школи су радили учитељи Миленко 

Шукало, управник, Ђорђе Ристић, Слободанка Ристић
101

 и учитељ приправник 

Божидар Божановић.
102

  

Школске 1956/57. било је 219 ученика, које је учио Божо Зорић до 

29.3.1957, кад је отишао на одслужење војног рока у ЈНА и од 1.10.1956. Њего-

слав Дувњак из Купреса, учитељ управник. Зорића је замијенио Анто Кардум, 

учитељ – приправник. Наредне школске године радили су Његослав Дувњак и 

Aнте Kардум. У децембру 1957. школа није радила јер ју је затворила санитар-

на инспекција. У првом полугодишту радио је само Кардум, јер је Дувњак био 

на боловању. 

Као хонорарни служитељ у школи радио је Мићо Милановић. 

 

Резиме  

 

За вријеме постојања Сеоске општине Добрња, од 1952. до 1960. радиле 

су школе у Шљивну, Хан Колима, Стричићима, Кадиној Води, Радманићима, 

Хазићима, Сјутрашњици, Локварима и Горњем Раткову. Школство је било 

оптерећено многим проблемима, као што су мали број учионица у односу на 

број школских обвезника, помањкање простора за физички одгој, школских 

радионица, кабинета, наставних средстава, станова за наставнике. Општина је 

улагала много труда и новаца да их ријеши. Због великог броја ђака морала је 

да отвара нове школе. Данас, због малог броја ђака, доста тих истих школа је 

укинуто. 

 

                                                 
100

 Рјешењем бр. 114/60 од 19.10.1960, донесеним на заједничкој сједници Вијећа произвођача и 

Општинског вијећа НОО Добрња, за управника НОШ Локвари постављен је Томислав Зец. 
101

 АРС БЛ, 99. Рјешењем НОС Бањалука, бр. 11160/55 од 17. децембра 1955, учитељица Сло-

боданка Ристић је премјештена из школе у Горњем Раткову у Хан Кола.  
102

 Учитељ – приправник Божидар Божановић радио је у школи од 1.4. до 31.7.1956. 
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ПРИЛОЗИ ЗА БИОГРАФИЈУ ЈОВАНА БИЈЕЛИЋА 
 

 

Апстракт: Рад доноси неколико прилога за биографију познатог слика-

ра Јована Бијелића. У уводном дијелу рјешава се питање времена и мјеста рође-

ња Јована Бијелића, с обзиром на различите податаке о томе у разним и број-

ним публикацијама у којима је обрађиван његов лик и дјело. Централни и нај-

већи дио рада доноси необјављене архивске документе с краја 1915. године, 

када је, тада још увијек млад и непознат сликар, Јован Бијелић упутио молбу 

аустроугарским војним властима у Босни и Херцеговини да му одобре одлазак 

на југозападно ратиште у својству ратног сликара. Његова молба није сачувана, 

али зато јесу два документа аустроугарских власти из којих сазнајемо каква је 

била њихова одлука по том питању. Завршни дио рада говори о посљедњој 

посјети Јована Бијелића родном селу, и то на основу усмене изјаве особе која 

се и данас сјећа тог догађаја. 

 

Кључне ријечи: Јован Бијелић, вријеме рођења, Ревеник, Колунић, 

Босански Петровац, Бихаћ, гимназија, молба, ратни сликар, југозападно рати-

ште, аустроугарске власти, одбијеница, сљепоћа, поврат вида, посљедња посје-

та Ревенику. 

 

 

Живот и дјело Јована Бијелића били су предмет обраде у бројним 

публикацијама различите садржине и намјене, од новинских чланака који су 

пратили изложбе његових слика, преко посебних издања и монографија, све до 

енциклопедијских јединица.
654

 Циљ овог рада није да прикаже његов живот и 

                                                 
654

 D. Arambašić, Izložba Jovana Bijelića, Siba Miličića i Petra Dobrovića, Misao, 1921, 476; R. 

Marković, Jovan Bijelić, Raskrsnica, 1924, 13/14, 86–87; M. Crnjanski, Slikarstvo Jovana Bijelića, 

Reč i slika, 1926, 3–16; В., Слике гг. Бијелића и В. Станојевића у Гардиском дому, Политика, 14. 

X 1926; G. Krklec, Izložba slika Jovana Bijelića, Život i rad, 1929, knj. III, br. 18, 447–478; Б. Попо-

вић, Изложба слика Јована Бијелића, СКГ, 1929, књ. XXVII, бр. 1, 50–53; Колективна изложба 

Јована Бијелића у Уметничком павиљону, Мисао, 1929, 174–176; С. Стојановић, Колективна 

изложба Јована Бијелића, Политика, 15. IV 1929; М. Кашанин, Изложба слика г. Јована Бије-

лића, СКГ, 1932, књ. XXXV, бр. 8, 611–613; Р. Петровић, Фовизам Јована Бијелића, Политика, 

10. IV 1932; P. Vasić, Umetnički lik Jovana Bijelića, Beograd 1951; Enciklopedija Jugoslavije 1, 
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активност у ликовној умјетности, јер је то у довољној мјери саопштено у наве-

деним издањима. Умјесто тога, као основни задатак намеће се исправљање гре-

шака у досадашњим приказима биографије Јована Бијелића, уз указивање на 

неке непознате детаље из његовог живота. Да бисмо остварили овај задатак, 

било је неопходно коришћење објављених историјских извора (попис станов-

ништва у Босни и Херцеговини обављен 1895), необјављене грађе из Архива 

Босне и Херцеговине и једна усмена изјава особе која се и данас сјећа посљед-

ње посјете Јована Бијелића родном селу. 

Прво спорно питање јесте вријеме и мјесто рођења Јована Бијелића, јер 

су они различито навођени при писању његове биографије. Када је ријеч о вре-

мену његовог рођења, у Enciklopediji Jugoslavije (оба издања) наведен је 19. јун 

1886. године.
655

 Међутим, у Српском биографском речнику стоји да је он рођен 

30. јуна 1884. године.
656

 И док се разлика од 11 дана (19. и 30. јун) врло лако 

може објаснити употребом различитих календара (јулијански и грегоријан-

ски),
657

 много већа мистерија остаје година његовог рођења. У недостатку дру-

гих свједочанстава морамо се осврнути на податак са надгробног споменика 

Јовану Бијелићу, на коме стоји да је рођен 1886. године.
658

 Дакле, у овом случа-

ју тачан податак доноси Enciklopedija Jugoslavije, у оба своја издања. 

Друго спорно питање односи се на мјесто рођења Јована Бијелића, које 

се различито наводи у литератури. Тако у Enciklopediji Jugoslavije (оба издања) 

                                                                                                                                          
Zagreb 1955, 559–560 (P. Vć); M. Kolarić, Jovan Bijelić, Izraz, Sarajevo 1958, knj. II, sv. 1; Смаил 

Тихић, Јован Бијелић, живот и дјело, Сарајево 1972; М. Б. Протић, Јован Бијелић, Београд 

1972; Л. Трифуновић, Српско сликарство 1900–1950, Београд 1973; Олга Милановић, Јован 

Бијелић позоришни сликар, Београд 1981; Олга Милановић, Београдска сценографија и кости-

мографија 1868–1941, Београд 1983, 148–194; Enciklopedija Jugoslavije 1, Zagreb 1984, 695–696 

(P. Vć); Вида Зеремски, Библиографија Спомен-збирке Павла Бељанског, Нови Сад 1997 (сту-

дије, чланци, прикази о Јовану Бијелићу и његовом дјелу од 1920. до 1995, са библиографском 

обрадом каталога његових изложби); Српски биографски речник 1, Нови Сад 2004, 532–534 

(Ве. Јовановић и З. Т. Јовановић); Симона Чупић, Београд Јована Бијелића, Београд 2014; 

Muharem Bazdulj, Ista svetlost drukčije treperi, list ''Vreme'', 25. decembar 2014; Р. Латиновић, А. 

Смиљанић, Ч. Јеличић, Колунић село, школа, људи, Колунић 2016, 128–133 (Р. Латиновић). 
655

 Enciklopedija Jugoslavije 1, Zagreb 1955, 559–560 (P. Vć); Enciklopedija Jugoslavije 1, Zagreb 

1984, 695–696 (P. Vć). Претпостављамо да се иза овога крије Павле Васић, који је још 1951. 

објавио књигу о Јовану Бијелићу. 
656

 Дакле, двије године раније у односу на запис у Enciklopеdiji Jugoslavije. Српски биографски 

речник 1, 532–534 (Ве. Јовановић и З. Т. Јовановић). 
657

 Дјед аутора овог рада, Драго Смиљанић, такође је имао два датума рођења (3. и 15. фебруар 

1920). Разлика од 12 дана посљедица је уласка у нови вијек (XX) у коме разлика између два 

календара више није била 11, већ 12 дана. 
658

 Јован Бијелић је сахрањен на Новом гробљу у Београду. Занимљиво да се до марта 2016. 

године изнад његовог гроба налазила дрвена даска, која је замијењена савременим мермерним 

спомеником са плочом. Нови споменик подигнут је захваљујући помоћи начелника Општине 

Босански Петровац Златка Хујића и Удружења Петровчана у Београду. О свему више видјети у 

Р. Латиновић, А. Смиљанић, Ч. Јеличић, Колунић село, школа, људи, 133 (Р. Латиновић). 
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уз његово име стоји: Kolunić, Srez bosansko-petrovački
659

, односно: Kolunić, 

Bosanski Petrovac.
660

 Међутим, у неким другим публикацијама уз његово име 

као мјесто рођења стоји: Ревеник, Босански Петровац.
661

 Слично шаренило вла-

да и у осталим публикацијама, те се намеће питање гдје је он рођен: у Колуни-

ћу или у Ревенику. Одговор на ово питање релативно је једноставан када се има 

у виду аустроугарски попис становништва из 1895. године, из кога сазнајемо да 

је село Колунић имало више заселака, међу којима се помиње и Ревеник.
662

 Не 

треба сумњати да је слична ситуација била и девет година раније, када је рођен 

Јован Бијелић. Стога је најбоља формулација да је он рођен у Ревенику, тада 

засеоку Колунића код Босанског Петровца
663

. На сличан, али не и потпуно 

идентичан начин, описано је мјесто његовог рођења у Српском биографском 

речнику (заселак Ревеник код села Колунића код Босанског Петровца),
664

 који 

је у овом случају ближи истини у односу на Enciklopediju Jugoslavije. При томе 

не смијемо занемарити чињеницу да се Ревеник касније издвојио као посебно 

село,
665

 те је моја формулација нешто прецизнија од оне у Српском биограф-

ском речнику. 

Мјесто и вријеме рођења, као и породица из које је потекао, ни по чему 

нису указивали да ће једног дана Јован Бијелић постати славни сликар, сцено-

граф и ликовни педагог. По мишљењу ликовних критичара он је био једна од 

најмаркантнијих личности у српском сликарству између два свјетска рата.
666

 

Његов отац Илија био је самоуки грађевинар и столар, уз примарне пољопри-

вредне послове које је обављао. Мајка Дева рођена Стојановић, по пословима 

које је обављала и начину живота који је водила, није се разликовала од других 

жена у Ревенику. Јован је имао и два брата, старијег Владу и млађег Душана, 

који су до краја живота остали на очевом имању у Ревенику.
667

 За Јована се зна 

                                                 
659

 Enciklopedija Jugoslavije 1, Zagreb 1955, 559–560 (P. Vć) 
660

 Enciklopedija Jugoslavije 1, Zagreb 1984, 695–696 (P. Vć). 
661

 То је званичан податак који се чак и чита посјетиоцима ''Спомен-музеја Јован Бијелић'' у 

Босанском Петровцу, у што се лично увјерио аутор овог рада приликом посјете Музеју у љето 

2015. године. 
662

 Поред Ревеника, биљеже се још Осјеченица и Поље. Треба поменути да је назив села Реве-

ник написан као ''Ервеник'', што се може приписати грешци писара. Glavni rezultati popisa žitelj-

stva u Bosni i Hercegovini od 22. aprila 1895, Sarajevo 1896, 260–261; Р. Латиновић, А. Смиља-

нић, Ч. Јеличић, Колунић село,  школа, људи, 62–63 (А. Смиљанић). 
663

 Управо ова формулација употребљена је при писању биографије Јована Бијелића за моно-

графију: Колунић село, школа, људи, 128 (А. Смиљанић). 
664

 Српски биографски речник 1, 532 (Ве. Јовановић и З. Т. Јовановић) 
665

 Тренутно је у припреми мој рад о локалним идентитетима села Ревеника и Колунића, као и о 

постанку села Ревеника, који ће бити објављен у Зборнику радова са научног скупа одржаног 

на Филозофском факултету у Бањој Луци новембра 2016. године. 
666

 Ова оцјена добија на снази када се зна да је изречена још за живота самог Јована Бијелића. 

Enciklopedija Jugoslavije 1, Zagreb 1955, 559–560 (P. Vć). 
667

 Посљедњи од Бијелића био је Ратко (Раде), који је погинуо 1995. као припадник Војске 

Републике Српске. Тренутно у Ревенику нема мушких чланова ове породице. Р. Латиновић, А. 
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да је основну школу завршио у Петровцу 1897, да би потом до 1902. похађао 

гимназију у Сарајеву. Од 1903. до 1905. био је у Занатској школи у Земуну. 

Године 1906. био је у приватној сликарској школи Јана Карела Јановског (у то 

вријеме сликао је природу у околини Сарајева). У Умјетничкој академији у 

Кракову био је од 1908. до 1913. код професора Теодора Аксентовича, Леона 

Вучулковског и Јозефа Панкијевича. Од новембра 1913. до јуна 1914. боравио 

је у Паризу на Academie de la Grande Chaumiere код Ђорђа де Кирика. Првих 

пет мјесеци 1915. провео је на прашкој академији код Влаха Буковца, након 

чега је постављен за асистента цртања на Великој гимназији у Бихаћу.
668

 

О овом периоду његовог живота мало се зна, свакако много мање у 

односу на раније и касније вријеме (биљежи се само брак који је 1916. склопио 

са учитељицом Софијом Гжонђељ, која је била Пољакиња
669

). Истражујући у 

Архву Босне и Херцеговине у Сарајеву за рад на монографији о Колунићу, наи-

шао сам на занимљиве документе у којима се помиње име Јована Бијелића. 

Управо ово откриће представља и најважнији прилог за биографију славног 

сликара, те се самим тим може оцијенити и као суштински дио овог рада. У 

првом документу, писаном на њемачком језику, датираном 16. децембра 1915. 

године, стоји:  

 

K. und k. Militärkommando in Sarajevo 

M. A. Nr. 30. 133 

Jovo Bjelic – Abweisung  

 

An 

 

die Landesregierung für B. u. d. H. 

 

Sarajevo, am 16. Dezember 1915. in Sarajevo. 

 

Auf die gesch. Note. Nr. 202.336/I-2 vom 26. November 1915 an den 

Kommandierenden Gen. für BH. 

         

                                                                                                                                          
Смиљанић, Ч. Јеличић, Колунић село, школа, људи, 133 (Р. Латиновић и А. Смиљанић). Јованов 

старији брат Владо имао је троје дјеце: Ђуру, Зору и Милку. Млађи брат Душан је са женом 

Јеком, која је била родом из Лике, имао седморо дјеце: Аницу, Десу, Драгу, Илију, Саву, Ђуру 

и Ратка (познатијег као Раде). Податке у усменој изјави саопштио Бранислав Дукић Браја 

(1950), дугогодишњи предсједник Удружења логораша Републике Српске, иначе син Владине 

ћерке Милке. 
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 Српски биографски речник 1, 532 (Ве. Јовановић и З. Т. Јовановић) 
669

 Српски биографски речник 1, 532 (Ве. Јовановић и З. Т. Јовановић); Р. Латиновић, А. Смиља-

нић, Ч. Јеличић, Колунић село, школа, људи, 128 (Р. Латиновић) 



АРАНЂЕЛ СМИЉАНИЋ, Прилози за биографију Јована Бијелића  

201 

 

Ad Befehl Präs. Nr. 26.857/I vom 11. d. M. des Kmdn. Gen. in BH. wird das 

Ersuchen gestellt, den Gymnasiallehrer Jovo Bjelic zu verständigen, dass seinem 

Ansuchen um Zulassung an die Südwestfront als Kriegsmaler mit Rücksicht auf 

seine Dienstpflicht nicht willfahrt werden kann.
670

 

 

Превод гласи: 

 

Царска и краљевска војна команда у Сарајеву 

Јово Бијелић – одбијеница 

 

Земаљској влади за Босну и Херцеговину 

 

Сарајево, 16. децембра 1915. у Сарајеву. 

 

На примљени допис број 202.336/I-2 од 26. вовембра 1915. командују-

ћем генералу за Босну и Херцеговину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По наредби поднесак број 26.857/I од 11. овог мјесеца, командујућег 

генерала у Босни и Херцеговини налаже се, да се гимназијском професору Јови 

Бијелићу да на знање, да се не може одобрити његов захтјев за дозволу одласка 

                                                 
670

 Arhiv Bosne i Hercegovine, ZVS – 115–117; 40/80 (1915) 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. IX, број 9, 2017 

202 

 

на југозападни фронт као ратног сликара, с обзиром на његове службене 

дужности. 

Неколико дана потом услиједио је нови документ, писан латиницом на 

српском језику, који садржи сљедећи текст:  

 

Jovan Bijelić, asistent crtanja, ne propušta se 

kao ratni slikar na jugozapadno ratište 

 

Direkciji 

velike gimnazije u Bihaću. 

          

Direkcija neka gore spomenutog nastavnika obavijesti, da c. (carsko) i kr. 

(kraljevsko) vojno zapovjedništvo u Sarajevu njegovoj molbi, da bude pripušten kao 

ratni slikar na jugozapadno bojište, nije udovoljilo
671

. 

 

Вјерујемо да је молба Јована Бијелића била искључиво умјетнички 

мотивисана, али су аустроугарске власти у Босни и Херцеговини другачије 

мислиле. Иако се радило о југозападном ратишту, тачније фронту гдје су се 

сукобљавале војске црно-жуте монархије и Италије, на којем је био велики број 

наших људи, сасвим сигурно и земљака самог Јована Бијелића, војне власти у 

Сарајеву су одбиле његову молбу, правдајући то службеним дужностима Јова-

на Бијелића у гимназији у Бихаћу. Наравно, постоји могућност да су они стра-

ховали како би им потенцијалне скице и слике на неки начин могле наштетити 

и угрозити њихове ратне планове, тим више ако се има у виду његова нацио-

нална припадност, као и чињеница да су Италија и Србија у то вријеме имале 

заједничког непријатеља – Аустроугарску монархију. Стога је и разумљиво 

одбијање молбе нашег сликара. Остаје непознато како је он реаговао на ову 

одбијеницу и да ли је евентуално у наредном периоду покушао нешто слично. 

Између два свјетска рата услиједио је најплоднији умјетнички период 

Јована Бијелића. И поред личне трагедије (ћерка Дубравка стрељана је на 

Бањици 1944. као активисткиња у НОБ-у)
672

, са ликовним и педагошким радом 

није престао чак ни за вријеме њемачке окупације Југославије. Иако је смањио 

продукцију, свакако због старости, са сликањем није престајао све до 1956, 

када је ослијепио због тровања метил-алкохолом, а потом је услиједила и неу-

спјела операција. Срећом, послије друге операције (1958) је прогледао на десно 
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око и поново сликао. Према усменој изјави Даринке Смиљанић (1925), иначе 

баке аутора овог рада, Јован Бијелић је посјетио своје родно село Ревеник, тач-

није породицу свог брата Душана, након те операције. По њеним ријечима, он 

је толико добро видио на то једно око да је могао ''усред ноћи, по мјесечини, 

читати и најситнија слова''. Нажалост, она се не сјећа које године је Јован Бије-

лић долазио у Ревеник (сјећа се само да је то било у љето), што је и разумљиво, 

будући да је од тада прошло више од пола вијека. У обзир долазе године од 

1959. до 1963. С обзиром на то да је недуго потом преминуо (12. марта 1964)
673

, 

вјероватно је то било 1962. или 1963. године. То је уједно била његова посљед-

ња посјета родном селу. 

 

 

Аранђел Смиљанић 

 

Прилози за биографију Јована Бијелића  

 

Резиме 

 

У уводном дијелу рада дефинитивно је утврђено вријеме и мјесто рође-

ња славног сликара Јована Бијелића, које је у публикацијама посвећеним њего-

вом животу и раду било различито навођено. Он је рођен 19/30. јуна 1886. у 

Ревенику, тада засеоку Колунића код Босанског Петровца. Године 1915. поста-

вљен је за асистента цртања на Великој гимназији у Бихаћу. Из тог, нешто сла-

бије познатог периода његовог живота, потиче необјављена архивска грађа, 

захваљујући којој сазнајемо више о плановима Јована Бијелића. Наиме, у 

новембру те године (1915) упутио је молбу аустроугарским војним властима у 

Босни и Херцеговини да му омогуће одлазак на југозападно ратиште (фронт 

према Италији) у својству ратног сликара. Међутим, оне су га одбиле, страхују-

ћи да то није мотивисано умјетничким разлозима, већ да би то могао бити пара-

ван за шпијунске активности. Природно, оне то нису изравно поменуле, прав-

дајући свој одговор службеним дужностима које Јован Бијелић има у гимназији 

у Бихаћу, али се тако нешто наслућује из одбијенице. 

Године 1956. Јован Бијелић је ослијепио усљед тровања метил-алкохо-

лом. Двије године касније, након успјешне операције, вид му је враћен на једно 

око. То је толико успјешно изведено да је, према изјави једног свједока, могао 

да чита и најситнија слова. Наравно, поново се вратио сликарству, коме је 

остао вјеран до краја живота, марта 1964. Претходно је посјетио своје родно 

село Ревеник, вјероватно у љето 1962. или 1963. године. 
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Arandjel Smiljanic 

 

Contributions for the Biography of Jovan Bijelic 

 

Summary 

 

In the introductory part of the paper the time and place of birth of the famous 

painter Jovan Bijelic is definitely determined, which in publications dedicated to his 

life and work was quoted differently. He was born on 19/30 June 1886 in Revenik, 

then a village of Kolunici near Bosanski Petrovac. In 1915 he was appointed as an 

assistant of drawing at the High School in Bihac. From that, some less well-known 

period of his life came an unpublished archival material, thanks to which we found 

out more about the plans of Jovan Bijelic. In fact, in November of that year (1915), 

he sent a petition to the Austro-Hungarian military authorities in Bosnia and Herze-

govina to allow him travelling to the southwest frontline (a front towards Italy) as a 

war painter. Nonetheless, they rejected him, fearing that it was not motivated by ar-

tistic reasons, but it could be a cover for spying activities. Naturally, they did not 

mention it straighforwardly, justifying their reply with official duties, which Jovan 

Bijelic had in the high school in Bihac. However, something like that could be im-

plied in the rejection. 

In 1956 Jovan Bijelic blinded due to poisoning of methyl alcohol. Two years 

later, after a successful operation, his sight was restored on one eye. It was so suc-

cessfully carried out, that according to the statement of a witness, he was able to read 

the smallest letters. Of course, he returned to painting, to which he remained faithful 

until his death in March 1964. Previously, he visited his native village Revenik, 

probably in the summer of 1962 or 1963. 
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КОМУНИСТИ ИЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ НА  

КОМУНИСТИЧКОМ УНИВЕРЗИТЕТУ  

НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ЗАПАДА  
 

 

Апстракт: Аутору је циљ да допринесе расветљавању образовања чла-

нова Комунистичке партије Југославије (КПЈ) из Босне и Херцеговине на 

Комунистичком универзитету националних мањина Запада (КУНМЗ) у Мос-

кви. Чланак се заснива на архивској грађи збирке Архива Југославије, 

Збирку Југословени на раду и школовању у СССР чине документа наста-

ла делатношћу Југословена комуниста у СССР-у од 1922. до 1945. Архивска 

грађа се, углавном, састоји од анкета, спискова и биографија студената и пружа 

оскудне податке и отежава коришћење јер је рукописна и прилично нечитка. 

Вреднија документа су аутобиографије студената писане на руском језику.
1
 

Оскудна литература не пружа значајније биографске податке о комунистима са 

простора Босне и Херцеговине који су студирали на КУНМЗ-у, па је овај рад 

почетни прилог и подстрек даљњем научном истраживању. 

 

Кључне речи: Комунистички универзитет националних мањина Запада, 

комунисти, Босна и Херцеговина, Југословенски сектор. 

 

 

Након победе Октобарске револуције у СССР-у су организовани кому-

нистички агитаторско-пропагандни курсеви и партијске школе, које су одигра-

ле значајну политичку улогу у комунистичким покретима многих земаља. То 

су биле и прве политичке школе за чланове Комунистичке партије Југославије. 

Југословенски комунисти школовали су се првенствено на Комунистичком 

универзитету националних мањина Запада у Москви. КУНМЗ је отворен током 

1921. године, са циљем да школује партијско-политичке раднике из комуни-

стичких партија земаља Запада. Први његов ректор био је пољски револуцио-

нар Ј. Ј. Мархлевски, по коме је, после његове смрти 1925. године, Универзитет 

добио име.
2
 КУНМЗ је најпре био у надлежности Црвене помоћи, да би касније 

                                                 
1
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био стављен у надлежност Централног комитета Свесавезне комунистичке пар-

тије (бољшевика) (СКП)(б).
3
 На Универзитету је било 13 националних сектора. 

До отварања Југословенског сектора на КУНМЗ-у током друге половине 1925. 

године, слушаоци са простора Југославије учили су на Совјетском сектору.
4
 

КУНМЗ је укинут одлуком ЦК СКП(б) у мају 1936.
5
 

На КУНМЗ су слати чланови КПЈ из земље, као политички емигранти 

који су успевали да избегну хапшење, а тиме и вишегодишњу робију, потом и 

југословенски комунисти који су долазили из европских земаља и Сједињених 

Америчких Држава, где су живели као емигранти. На Југословенском сектору 

учили су и Југословени који су рођени у СССР-у. Слушаоци који су на предлог 

покрајинских руководстава и по одобрењу Централног комитета КПЈ долазили 

из Краљевине Југославије прелазили су државну границу у већини случајева 

илегално. У иностранству су се повезивали са члановима Централног комитета 

КПЈ, који су се старали о њиховом одласку на КУНМЗ. 

Почев од школске 1926/27. године на Југословенски сектор КУНМЗ-а 

слати су слушаоци организовано и систематски. Овим питањем се бавио 

Политбиро Централног комитета КПЈ. На седници Политбироа ЦК КПЈ од 21. 

јуна 1926. године усвојен је следећи распоред по покрајинама за пријем слуша-

лаца на КУНМЗ: Војводина – пет, Босна – четири (два рудара, дрводељац и 

металац или железничар), Србија – пет (колар, металац, рудар, текстилац и 

сељак), Црна Гора – два (радници), Македонија – два (металац, монополац или 

дрводељац), Хрватска – четири (металац, дрводељац, текстилац и сељак) и Сло-

венија – четири (два рудара, саобраћајац и сељак). Наредних школских година 

Политбиро ЦК КПЈ усвојио је одлуку о критеријуму пријема слушалаца на 

КУНМЗ за оне који су слати из земље. Према упутствима ЦК КПЈ, предложени 

кандидати су морали бити активни учесници у радничком покрету, са наврше-

не 23 године живота, чланови синдиката, Савеза комунистичке омладине Југо-

славије (СКОЈ) или КПЈ најмање три године. Кандидати су могли бити инду-

стријски и пољопривредни радници са регулисаном војном обавезом. Након 

добијених предлога и карактеристика за сваког кандидата од покрајинских 

комитета, ЦК КПЈ је одлучивао кога ће од предложених послати на Универзи-

тет. Сваки кандидат одређен од ЦК КПЈ за школовање имао је и свог заменика. 

Ово је рађено из бојазни да се може десити да одређени кандидат буде ухапшен 

уочи поласка или на путу за КУНМЗ. 

Пре ступања на КУНМЗ сваки слушалац се обавезивао да ће се строго 

придржавати предвиђених правила. Универзитет односно одређени његов сек-

тор, није преузимао никакву обавезу о издржавању породице слушаоца. Слу-

шалац се обавезивао да неће доводити породицу са собом нити ће ступати на 

                                                 
3
 Ј. Бојовић, наведено дело, 137. 

4
 Ј. Бојовић, наведено дело, 131–132. 

5
 Ј. Бојовић, наведено дели, 137. 



ЈЕЛЕНА КОВАЧЕВИЋ, Комунисти из Босне и Херцеговине на Комунистичком...  

207 

 

посао без одобрења управе школе. Кандидат се обавезивао да ће се, уколико по 

својој вољи оде или буде послат са Универзитета пре завршетка школовања,  

вратити у организацију која га је послала.
6
 Пре доласка на КУНМЗ сви канди-

дати морали су претходно проћи кроз Кадровско одељење ИККИ, где су давали 

своје податке, узимали псеудоним као своје школско име и презиме, те након 

провера упућивани на Универзитет.
7
 После завршетка школовања неки слуша-

оци су упућивани на легални и илегални рад у земљу. Један број њих је задржа-

ван и распоређиван на партијски рад у разним крајевима Совјетског Савеза.
8
 

КУНМЗ нису завршили сви студенти који су студије започели. Потреси у КПЈ, 

посебно ''фракцијске борбе'', одражавали су се и на студенте КУНМЗ-а. Најте-

же стање у том погледу било је школске 1927/28, када су ''фракцијске борбе'' 

изазвале раздор међу студентима, па су многи искључени са студија.
9
 

Окупљајући слушаоце са нижим образовањем, Комунистички универзи-

тет националних мањина Запада је по рангу био нижи од осталих комунистич-

ких универзитета. Школовање на КУНМЗ-у је трајало четири године (четири 

курса). Комунисти који у Краљевини Југославији нису похађали никакав пар-

тијски курс или школу пролазили су најпре припремни курс.
10

 Наставни про-

грам на КУНМЗ-у био је доста разноврстан и допуњаван је из године у годину. 

Сваки курс је имао свој програм са одређеним бројем недељних часова. Не рас-

полажемо програмима за све школске године, али се на основу постојеће 

архивске грађе могу сагледати неки предмети који су изучавани на овом уни-

верзитету. Изучавана је економска географија, историја СКП(б), право и совјет-

ска изградња, природне науке (физика, хемија, математика), руски језик, срп-

скохрватски језик, политичка економија, историја Русије и Југославије, истори-

ја Запада итд.
11

 Предавачи на КУНМЗ-у били су многи чланови КПЈ, међу који-

ма Милан Горкић, Божидар Масларић, Сима Марковић, Никола Ковачевић и 

др.
12

 

Приликом доласка на КУНМЗ или у току студирања сваки слушалац 

превођен је у чланство СКП(б).
13

 Као чланови СКП(б) студенти су организаци-

оно били везани за партијску организацију на Универзитету, а она за ЦК 

СКП(б). На Универзитету су одржавани заједнички партијски састанци свих 

сектора. На таквим састанцима већином су прорађивани разни партијски мате-

                                                 
6
 Ј. Бојовић, наведено дело, 132–135. 

7
 Ђ. Момчиловић, Збирка докумената: Југословени у СССР (историјска белешка), Зборник за 

историју, бр. 1, Београд 1970, 135–142. 
8
 Ј. Бојовић, наведено дело, 139. 

9
 АЈ, 790/13 – D/5 

10
 Ј. Бојовић, наведено дело, 132. 

11
 АЈ, 790/13 

12
 Види више у: Ј. Бојовић, наведено дело, 136–137. 

13
 АЈ, 790/13 
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ријали Коминтерне и СКП(б).
14

 Поред универзитетске партијске организације, 

постојале су и националне партијске секције. На Југословенском сектору 

постојала је партијска организација са својим руководством, која је одржавала 

редовне партијске састанке на којима су покретана и расправљана питања веза-

на за Југословенски сектор и КПЈ.
15

 

Број југословенских слушалаца на КУНМЗ-у је варирао. Према располо-

живим изворима и литератури нисмо у могућности дати укупан број југосло-

венских слушалаца. Сматра се да је кроз Југословенски сектор прошло око 250 

слушалаца и наставника.
16

 Разлози за проучавање студената – комуниста из 

Босне и Херцеговине леже у мултиетичности овог подручја, ниском степену 

образовања и малобројности студената са ових простора у односу на бројност 

студената – комуниста из осталих покрајина Југославије. Идентификовано је 18 

слушалaца КУНМЗ-а који су пореклом из Босне и Херцеговине. Како је сваки 

кандидат добијао псеудоним и под њим се водио у свим универзитетским доку-

ментима, сва лица која се крију иза њих нису дешифрована.
17

  

 

1. Асић Хасан Хасановић (псеудоним) 

Рођен 21. јуна 1900. у Босанском Броду. По псеудониму закључујемо да 

је припадао исламској вероисповести, док се национално изјаснио као Хрват. 

По занимању бравар. Члан СКОЈ-а од 1924. Наредне године, крајем августа, 

СКОЈ га послао на школовање на КУНМЗ. Члан РКП(б) од 1929. У карактери-

стикама 3. курса за њега је речено да су му способности осредње, али да је 

радио константно и активно.
18

 Остаје непозната чињеница о завршетку школо-

вања. 

 

2. Беркович Јелисавета Матвејевна (псеудоним) 

Рођена 1897. у Сарајеву, удовица. Завршила специјалну школу Сестара 

милосрдница. По професији лекарски помоћник. Члан Социјалдемократске 

партије 1913–14. Била у затвору у Сарајеву због сумње да је њен брат учество-

вао у убиству престолонаследника Франца Фердинанда. Чланица РКП(б) од 

1917. Учесница Октобарске револуције. На КУНМЗ упућена 1925. из Москве.
19

 

 

3. Воронцова Надежда Константиновна – Зора Николић  

Рођена 4. марта 1901.
20

 у Жепчу.
21

 По националном опредељењу Српки-

ња. По струци шваља. У току 1923. боравила у Београду, радећи при Незави-

                                                 
14

 Ј. Бојовић, наведено дело, 138. 
15

 АЈ, 790/13 
16

 Ј. Бојовић, наведено дело, 139. 
17

 АЈ, 790/13 
18

 АЈ, 790/13 – I/11 
19

 АЈ, 790/13 – B/4 
20

 АЈ, 790/13 – N/5 
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сној радничкој партији Југославије. Члан КПЈ од 1927.
22

 Исте године изабрана 

у Комисију за рад међу женама при Извршном одбору Међусавезног синдикал-

ног већа у Загребу.
23

 Исте године упућена у СССР, где је радила у Међународ-

ној организацији за помоћ борцима револуције (МОПР) у Москви.
24

 КУНМЗ 

похађала 1929–1931. Поред матерњег, говорила руски и познавала немачки 

језик.
25

 У земљи није стекла партијско образовање, па је доласком на КУНМЗ 

упућена на припремни курс.
26

 Била је 1933. референт у Балканском одељењу 

МОПР-а и референт на Међународној лењинској школи.
27

 На рад у КПЈ се вра-

ћа 1933. као инструктор ЦК за секцију Црвене помоћи Југославије. Ухапшена 

1939. и осуђена на шест година робије. Казну издржавала у затвору у Пожарев-

цу, одакле је побегла 1941. Учествовала у Народноослободилачкој борби 

(НОБ). Због опредељења за Резолуцију Информбироа искључена из КПЈ 

1948.
28

 

 

4. Глигоријев Глиша (псеудоним) 

Из Босне. На КУНМЗ-у се налазио током 1931/32. године.
29

 

 

5. Григорев Алексеј Павлович – Михајло Бумбуловић  

Рођен 1902. у Брчком. По националности Србин. Потиче из радничке 

породице, отац му је био занатлија, мајка домаћица. Завршио четири разреда 

основне градске школе и једну годину трговачке школе. Од 1916. до 1918. изу-

чавао столарски занат у Будимпешти. У периоду 1921–1925, када одлази у 

Француску, био запослен у Београду, Панчеву, Брчком и Загребу. У чланство 

Савеза дрводеља Независних синдиката Југославије ступио 1922. За време 

боравка у Панчеву примљен за члана КПЈ 1923. Од 1923 до 1924. члан Незави-

сне радничке партије. Хапшен два пута, 1924. у Брчком и наредне године у 

Бијељини, али није осуђиван. Након доласка у Француску ступа 1926. у КП 

Француске (КПФ). У Лиону током 1927. и 1928. радио као секретар Централне 

групе југословенских радника при КПФ. На КУНМЗ-у студирао од новембра 

1929. до 1932. Говорио мађарски и француски језик. Након завршетка студија, 

до 1934, радио у Удамелоском рејону (Московска област) као руководилац 

Културног одсека РКСКП(б).
30

 Погинуо у току Другог светског рата.
31

 

                                                                                                                                          
21

 Жене Хрватске у радничком покрету, Загреб 1967, 308. 
22

 АЈ, 790/13 – N/5 
23

 Иван Крндељ – грађа за монографију, Београд 1977, 8. 
24

 Срђан Прица, Године које су прошле, књ. 1, Сарајево 1982, напомена бр. 24, 166. 
25

 АЈ, 790/13 – N/5 
26

 АЈ, 790/13 – II/5 
27

 АЈ, 790/13 – N/5 
28

 С. Прица, наведено дело, напомена бр. 24, 166. 
29

 Ј. Бојовић, наведено дело, 141. 
30

 АЈ, 790/13 – B/15 
31

 Угљеша Даниловић, Сјећања и дјетињство, школовање, универзитет, Београд 1987, 295. 
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6. Гуков Димитриј Павлович (псеудоним) 

Рођен 1898. у Великој Габели. По националности Хрват.
32

 Члан КПЈ од 

1922.
33

 На КУНМЗ-у се налазио 1926,
34

 када постаје члан ВКП(б).
35

 Из каракте-

ристика 2. курса закључујемо да није имао претходно партијско образовање и 

да је морао проћи припремни курс на КУНМЗ-у. Међутим, истакнуто је да је, и 

поред осредњих способности, његов рад био константан, чиме је напредак био 

видљив.
36

 Не зна се да ли је завршио студије на КУНМЗ-у. 

 

7. Заверзин Фјодор Петрович – Месуд Мујкић  

Рођен 1903. у Бијељини. По националном опредељењу Србин, иако је 

припадао исламској вероисповести. Отац му је био свештеник, а мајка домаћи-

ца. Завршио четворогодишњу градску школу 1917, од када ради као бравар у 

механичкој радионици у Бијељини, до 1922, када прелази на рад у Загреб. У 

чланство СКОЈ-а примљен исте године. Од 1923. до 1925. члан Рејонског коми-

тета СКОЈ-а, а од 1925, када је постао члан КПЈ, до 1927. члан Рејонског коми-

тета КПЈ. Од 1927. до 1930. године
37

 налазио се на КУНМЗ-у, где је показао 

успех и напредак у раду.
38

 Ухапшен у Загребу 1934. и осуђен на три године 

робије.
39

 Од марта 1938. учествовао у Шпанском грађанском рату, у коме је 

изгубио живот исте године у септембру.
40

 

 

8. Зорић Димитриј Николаевич – Бошко Шобољ  

Рођен у Бијељини. По националном опредељењу Србин. На КУНМЗ-у 

се налазио од 1930. до 1932.
41

 

 

9. Иванов Федор Петрович – Марко Костелац  

Рођен 1905. у Прозору. По националности Хрват. У Совјетском Савезу 

од 1931. као студент КУНМЗ-а. Члан ВКП(б) од 1932.
42

 Не зна се да ли је завр-

шио студије на КУНМЗ-у. 

 

                                                 
32

 Ј. Бојовић, наведено дело, 141. 
33

 АЈ, 790/13 – G/7 
34

 Ј. Бојовић, наведено дело, 141. 
35

 АЈ, 790/13 – G/7 
36

 АЈ,790/13 I/15 
37

 АЈ, 790/13 – М/23 
38

 АЈ, 790/13 – I/15 
39

 С. Прица, наведено дело, напомена бр. 96, 175. 
40

 АЈ, 790/13 – М/23 
41

 Ј. Бојовић, наведено дело, 149. 
42

 АЈ, 790/13 – К/15 
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10. Ивић Никола 

Рођен 1902. у Бањалуци. На КУНМЗ-у борави 1932. На основу доступне 

грађе и литературе није могуће утврдити разлог за прекид студија. Од 1933. до 

1937. ради као бравар – моделар у Ураламеши заводу Станковтрој у Свердлов-

ску. Ухапшен и осуђен исте године. 
43

 

 

11. Ковалев Иван Борисович – Станко Драгић  

Рођен 1898. у Прозору. По националној припадности изјаснио се као 

Хрват. Завршио четири разреда народне школе. Члан КПЈ од 1919. Датум када 

постаје члан ЦК КПЈ остаје непознат. У чланство ВКП(б) преведен 1926, када 

се уписује на КУНМЗ.
44

 Показао добар успех на студијама, како стоји у карак-

теристици коју је добио на 3. курсу.
45

 

''Фракцијски'' сукоби који су захватили КПЈ током двадесетих година 

прошлог века нису мимоишли ни студенте КУНМЗ-а. Карактеристика издата 

од стране бироа ћелије КУНМЗ-а о Станку Драгићу, о коме има више података, 

одсликава ''фракцијска'' разрачунавања: 

За време боравка у нашој ћелији показао се као партијски несигуран. 

Под видом борбе против десног скретања намерно и систематски је забора-

вљао лево скретање. У питањима КПЈ је фракционаш, био је на челу борбе 

против ЦК КПЈ и органа ИК КИ која је на Сектору вођена недопустивим, 

антипартијским методама. У вези са тим био је на челу клеветничке, фракци-

онашке кампање групе студената Југословенског сектора против бироа ћелије 

и Управе Универзитета игноришући све одлуке комисије која је испитивала 

ствар и партијских органа. По одлуци ЦК СКП (б) искључен је са Универзите-

та. 

Одлуком ЦК КПЈ од 7. јуна 1929. искључен са Универзитета и из КПЈ 

због ''фракционашке делатности''. Након искључења радио у Лењинграду, да би 

1930. био ухапшен и осуђен на три године. Каснија судбина остаје неизвесна. 
46

 

 

12. Неачев Павел Петрович – Стеван Секулић  

 

Рођен 1. фебруара 1901. у Шамцу. По националној припадности Хрват. 

Завршио столарски занат. Члан КПЈ од 1923. Са дужности члана МК КПЈ 

Загреба упућен на КУНМЗ, где се налазио од 1928. до 1931. У чланство ВКП(б) 

преведен 1929. У току 1930. месец и по дана се налазио у служби у Црвеној 

армији у логорима код Курска. Према карактеристикама које је добио на Уни-

верзитету, његов интелектуални развој и образовање су осредњи. Служио се 

                                                 
43

 АЈ, 790/13 – I/2 
44

 АЈ, 790/13 – D/5 
45

 АЈ, 790/13 – I/11 
46

 АЈ, 790/13 – D/5 
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мађарским и немачким језиком. Радио као пропагандист у фабрици текстила у 

СССР-у. Погинуо у НОБ-у.
47

 

 

13. Носков Петр Иванович – Ристо Самарџић  

Рођен 27. априла 1894. у Мостару.
48

 По националности Србин. У анкети 

коју је попунио приликом ступања на КУНМЗ, у рубрику ''занимање'' унео 

''ковачки занат'',
49

 док се у литератури наводи да је бравар и лимар.
50

 Од 1912. 

до 1914. члан Социјалдемократске партије. У КПЈ ступа 1919.
51

 Спада међу 

осниваче организације КПЈ у Мостару. Изабран за делегата КПЈ за Мостар и 

Херцеговину на Вуковарском конгресу КПЈ. Исте године, 1920, изабран у МК 

КПЈ за Мостар и у Извршни одбор Обласног већа КПЈ за Мостарску област.
52

 

Присуствовао Другој земаљској конференцији у Бечу 1923.
53

 Налазио се на 

челу Савеза металских радника у Мостару 1925. Члан ЦК КПЈ и члан Политби-

роа ЦК КПЈ постаје 1929.
54

 На КУНМЗ-у студирао 1926–1929. 

Сачувана је карактеристика о његовом партијском раду док је боравио 

на КУНМЗ-у: Док је био у нашем партијском кружоку био је пасиван до 

последњег састанка, што се делимично може објаснити његовим незнањем 

руског језика. Последње Носковљево иступање имало је много заједничког с 

оптужбама левичара против руководства у КУНМЗ-у за притисак, чиновнич-

ко и небољшевичко васпитање студената. Носков је гласао против оцене рада 

ћелије СКП (б) коју су дали кружок и актив ћелије. Носковљеви односи према 

друговима у кружоку били су добри. До последњег састанка није се код њега 

примећивало кршење дисциплине.
55

 Након завршетка студија враћа се на рад у 

земљу. Убијен у Загребу 1930. године.
56

 

 

14. Петров М. (псеудоним) 

Муслиман из Босне. На КУНМЗ-у се налазио 1929. године.
57

 

 

                                                 
47

 АЈ, 790/13 – S/7 
48

 Јован С. Радојичић, Биографије Срби западно од Дунава и Дрине, П–Ш, III, Нови Сад 2009, 

521. 
49

 АЈ, 790/13 – S/4 
50

 Ј. Радојичић, наведено дело, 521. 
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 АЈ, 790/13 – S/4 
52

 Обрад Самарџић, Поријекло Самарџића и осталих братстава рода Орловића, Невесиње 

2000, 187. 
53

 Ј. Радојичић, наведено дело, 521. 
54

 О. Самарџић, наведено дело, 187–188. 
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 АЈ, 790/13 – S/4 
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 О. Самарџић, наведено дело, 189. 
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 Ј. Бојовић, наведено дело, 146. 
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15. Сацура Денис Николајевич (псеудоним) 

Рођен 10. децембра 1895. у Мостару. По завршеној основној школи изу-

чавао три године кројачки занат у Мостару. Члан КПЈ од 1919. До 1921. члан 

Обласног комитета за Херцеговину, а потом секретар ћелије у Мостару. Члан 

ВКП(б) од 1925, од када се налази на КУНМЗ-у, који је похађао до 1929.
58

 У 

карактеристикама које су дате током 3. курса на КУНМЗ-у није показао добре 

резултате:  

Припрема и способности слабе. Неактиван. Није радио, ни из једног 

предмета није дао задовољавајуће резултате.
59

 

 

16. Соловљев Виктор Евгенијевич (псеудоним) 

Рођен 1897. у Мостару. По националности Србин. Члан КПЈ од 1922. На 

КУНМЗ-у се налазио од 1926. до 1930. године, када је искључен.
60

  

 

17. Солодовников Григориј Иванович (псеудоним) 

Рођен у Босанском Броду 1895. По националној припадности Хрват. На 

КУНМЗ-у се налазио у периоду 1926–1930.
61

 

 

18. Сорокин Алексеј Павлович – Мехо Курто  

Рођен 1898. у Сарајеву. Национално се изјаснио као Хрват, иако је при-

падао исламској вероисповести. Године 1912. завршава основну школу и почи-

ње да изучава кројачки занат. За време Првог светског рата служио у војсци 

Аустроугарске, да би 1921. ступио у војску Краљевине Срба, Хрвата и Слове-

наца, у којој остаје до наредне, 1922. Члан КПЈ постаје у марту 1925. Од 1927. 

члан месног комитета и технички секретар Покрајинског комитета КПЈ за 

Босну и Херцеговину, као и члан управе Савеза кројачких радника. Члан Окру-

жног комитета КПЈ постаје 1928. године, када га у октобру ЦК КПЈ шаље на 

КУНМЗ. На КУНМЗ-у боравио 1928–1931. У анкети коју је попунио на Уни-

верзитету навео да, поред матичног, говори руски и немачки језик.
62

 

 

 

Јелена Ковачевић 

 

Комунисти из Босне и Херцеговине на  

Комунистичком универзитету националних мањина Запада 

 

Закључак 

                                                 
58

 AJ, 90/13 – S/6 
59

 АЈ, 790/13 – I/11 
60

 АЈ, 790/13 – S/9 
61

 Ј. Бојовић, наведено дело, 147. 
62

 АЈ, 790/13 – К/18 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. IX, број 9, 2017 

214 

 

 

Биографије студената КУНМЗ-а из Босне и Херцеговине не омогућавају 

стварање комплетније слике о томе колики је значај слање кадрова КПЈ у 

СССР на студирање имало за југословенски комунистички покрет. На основу 

доступних података не могу се утврдити тачан број оних који су се вратили у 

земљу, као ни послови на којима су радили. Видимо да се њих петоро вратило 

у земљу, њих троје учествовало у Другом светском рату, један од њих је живот 

окончао у Шпанском грађанском рату, а двома се губи траг у СССР-у, где су 

ухапшени. И поред непотпуних података, несумњиво је да је слање кадрова на 

студије у СССР имало значаја. Комунисти који су се налазили на КУНМЗ-у 

стицали су у првој земљи комунизма нова знања и искуства, која су била упо-

требљена за даљњи развој и јачање комунистичког покрета Југославије. Прате-

ћи историју КПЈ и њених припадника, увиђа се да комунисти – слушаоци 

КУНМЗ-а из Босне и Херцеговине нису постали значајнији актери у комуни-

стичком покрету Југославије у периоду Краљевине Југославије, ни у периоду 

Другог светског рата, ни у послератној федеративној социјалистичкој Југосла-

вији, односно да њихово упућивање на КУНМЗ није било од већег значаја на 

њихову улогу у КПЈ.  

  

 

Jelena Kovacevic 

 

The Communists of Bosnia and Herzegovina at  

the Communist University of the Western National Minorities 

 

Conclusion 

 

Biographies of students from Bosnia and Herzegovina at the Communist 

University of the Western National Minorities do not enable the creation of a more 

complete picture what significance for the Yugoslav communist movement had the 

sending the personnel of the Yugoslav Communist Party to study in the USSR. 

Based on available data, the exact number of those who returned to the country can-

not be determined, as well as jobs they worked on. The five of them returned to the 

country, three of them participated in the Second World War, one of them has life 

ended in the Spanish Civil War, and for two a trace was lost in the USSR, where they 

were arrested. Despite incomplete data, there is no doubt that sending personnel to 

study in the USSR had significance. The Communists who were at the Communist 

University of the Western National Minorities gained in the first communist country 

knowledge and experience, which were used to further develop and strengthen the 

communist movement of Yugoslavia. Following the history of the Yugoslav Com-

munist Party and its members, it is recognized that the Communists – listeners from 
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Bosnia and Herzegovina at the Communist University of the Western National Mi-

norities did not become significant players in the Communist Party of Yugoslavia in 

the period of the Kingdom of Yugoslavia, nor in the period of the Second World 

War, nor in post-war federal socialist Yugoslavia, and that their sending to the 

Communist University of the Western National Minorities had no higher importance 

for their role in the Yugoslav Communist Party. 
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ДАНКА ДАМЈАНОВИЋ  УДК 929:75 Милић В. 

Бања Лука DOI 10.7251/GUARS1709217D 

dankad@blic.net   

 

 

ОДА ЖИВОТУ ВЕРЕ МИЛИЋ 
 

 

Апстракт: У средини која до тада не познаје сличне гестове младих, 

Бањалучанка Вера Милић (1900–1943) одлучује се за студије сликарства и то 

на Академији ликовних умјетности у Прагу. Диплому Академије стиче 1923. 

године. Формирана у прашкој средини, у којој тих година доминира пленери-

стички начин сликања, Вера Милић није могла да му одоли, а није ни стигла да 

начини отклон или корак даље од ове или овакве поетике. Њена слика је увијек 

чврсте композиције, сигурног цртежа, згуснуте форме и све ово преливено је 

прегрштима свјетлости. 

Заборављена у својој средини, а друга је неспремна да је валоризује, 

слика Вере Милић, послије година и деценија заборава или ћутње, враћа се и 

уписује у књигу сликаркиног родног града, али и наше ликовне мапе двадесе-

тог вијека. 

 

Кључне ријечи: Вера Милић, сликарка, Спиридон Шпиро Боцарић, Перо 

Поповић, Бања Лука, Праг, Опатија. 

 

 

У средини која до тада не познаје сличне гестове младих, Бањалучанка 

Вера Милић се, по диктату свога креативног духа, 1918. године опредјељује за 

студије умјетности. Није изостала ни подршка породице, али ни она, необично 

значајна, породичног пријатеља, сликара Спиридона Шпире Боцарића (1876–

1941), тих година неприкосновеног ауторитета, не само у ликовном животу, 

него уопште у култури Бањалуке. Нашло се ту још једно умјетничко име – 

Перо Поповић (1881–1941), од којег Вера добија прве сликарске поуке у Вели-

кој реалци. 

За све Верине године (1900–1943), посебно оне бањалучке и затим оне 

опатијске, од 1923. до 1943, изостала је једна друга, за умјетницу и за нас зна-

чајна подршка – писана ријеч, изложба. 

Очекујући да то уради ова средина, друге не препознају њено дјело па га 

и не валоризују. А овдје је требало мало више личне и професионалне радозна-

лости и интересовања да дјело ове наше умјетнице, и не само њено, не би данас 

прекривале деценије заборава. 

mailto:dankad@blic.net
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Како нам у оваквим приликама ћутња није блиска, отварамо невелико 

сликарско завјештање Вере Милић, жељни да оно, иако са значајним закашње-

њем, оживи, али и да допунимо српску ликовну мапу двадесетог вијека. 

Породични разлози јесу били значајни, али 

и чињеница да је Праг тих година једна од пре-

стоница ликовне Европе, да Вера Милић изабере 

овај град за своје студије, тамошњу Академију 

ликовних умјетности, на коју је примљена 1918. 

године. На овој академији се тих година срећу 

наши умјетници Миливоје Узелац (1897–1977), 

Душан Адамовић (1893–1975), Миленко Ђурић 

(1894–1945), Милан Коњевић (1898–1993), Коста 

Хакман (1899–1961), Иван Радовић (1894–1973). 

Неки од њих су утемељивачи наше модерне 

ликовне умјетности. 

Формирана у Прагу, Вера Милић није 

могла да одоли пленеризму, доминантној поетици 

у чешкој умјетности тих година. Утицају или нау-

ци стеченој у Прагу Вера Милић додаје своју 

интимну поезију, своје лирско осјећање, које у 

њој буди природа. У реално датом она налази своје мотиве, али их она не пре-

писује, она их преобликује у духовне феномене – доживљаје. Тако њено дјело, 

или дјела, живе као паралелна појава постојећој стварности и егзистирају по 

независним законима своје природе. 

Најчешћи мотив своје слике, мртву природу, Вера Милић темељи на 

сигурном цртежу, простудираној, класично постављеној композицији, згусну-

тим формама, готово по правилу смјештеним у први план слике, те брзом, вир-

туозном потезу. Све то доживљавамо као добру основу или подлогу за оно 

доминантно у нарави умјетнице – боју. 

  

 

Са сликарске палете Вера бира супротстављене тонове топлих и хлад-

них боја – жуте и црвене наспрам модре и зелене. Како би слика још више и 

значајније оживјела, сликарка бијелом акцентује поједина мјеста на њој. И све 

Вера Милић (десно) у Опатији 
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то као да је недовољно слици Вере Милић да живи своју пуноћу. Сликарка је 

прелива прегрштима свјетлости. 

Слику Вере Милић доживљавамо као оду животу. На њој нема тамног, 

тешког тона боје, чак ни таквог њеног акцента, који би указао на сликаркино 

дуго боловање и рани одлазак. У четрдесет трећој години живота угасила се у 

Опатији, а нови господари њеног града избрисали су је из књиге рођених. 

Послије свих деценија заборава, Веру Милић уписујемо у ову и све 

наше књиге, овај пут трајно, и враћамо је у Бањалуку на једини могући и за њу 

најљепши начин – сликом. 

 

 

Данка Дамјановић 

 

Ода животу Вере Милић 

 

Резиме  

 

У средини која до тада не познаје сличне гестове младих, Бањалучанка 

Вера Милић (1900–1943) одлучује се, подржана сликарима, кућним пријатељем 

Спиридоном Шпиром Боцарићем (1876–1941) и Пером Поповићем (1881–

1941), Верином професором са Реалке, за студије сликарства на Академији 

ликовних умјетности у Прагу. Диплому Академије стиче 1923. године. Форми-

рана у прашкој средини, у којој тих година доминира пленеристички начин 

сликања, Вера Милић није могла да одоли, није могла да начини корак даље од 

оваквог начина сликања. Њена слика је увијек чврсте композиције, сигурног 

цртежа, згуснуте форме и све ово је преливено прегрштима свјетлости. 

Заборављена у својој средини, као и бројни други, а друга неспремна да 

је валоризује, слика Вере Милић остала је, свакако неправедно, деценијама под 

велом тишине и заборава. Ријечју враћамо слику Вере Милић, уписујемо је, не 

само у књигу Вериног родног града, трајно је биљежимо у ликовној мапи 

нашег двадесетог вијека. 

 

 

Danka Damjanovic 

 

Ode to Life of Vera Milic 

 

Summary 

 

In the environment which until then did not know similar gestures of youth, 

Vera Milic (1900-1943) from Banja Luka decided to study painting at the Academy 

of Fine Arts in Prague. She was supported by painters, a family friend Spiridon Spiro 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. IX, број 9, 2017 

220 

 

Bocaric (1876-1941) and Pero Popovic (1881-1941), Vera’s professor at the High 

School. She acquired the Academy diploma in 1923. Formed in the environment of 

Prague, where in those years dominated plein-air style of painting, Vera Milic could 

not resist, could not take a step away from this way of painting. Her painting had 

always solid compositions, confident drawings, dense forms and all this was topped 

with plenty of light. 

Forgotten in her environment, as well as many others, while the other one was 

unwilling to valorize her, painting of Vera Milic remained, certainly unfairly, under 

the veil of silence and oblivion, for decades. We retrieve painting of Vera Milic with 

a word, writing it down, not only in the book of Vera's hometown, but permanently 

record her in the painting map of our twentieth century. 
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ВАЈАР БОШКО КУЋАНСКИ (1931–2016) 
 

 

Апстракт: Иако је о вајару Бошку Кућанском (1931–2016) до сада 

доста писано, нарочито поводом његових јавних иступања на самосталним и 

колективним изложбама, бројних домаћих и иностраних признања и награда, 

његови живот и дјело још чекају коначно заокруживање, чему је овај текст 

један мали прилог. 

 

Кључне ријечи: Бошко Кућански, вајар, скулптура, Сарајево, Бања Лука. 

 

 

Ако редукујемо необично сложену креа-

тивну стварност нашег двадесетог вијека, посеб-

но њен пластични израз, искуство ће нас извести 

на пут гдје ћемо затећи свега неколицину имена 

из неколико генерација. Наћи ћемо се међу ријет-

кима којима је дато да захвате снагом свога духа 

из обиља визуелно понуђеног и да то развију до 

једне, прво више духовне и затим обликовне 

егзистенције. Хтјело се да се један од њих, вајар 

Бошко Кућански, нађе (1962. године) овдје у ври-

јеме препорода наше послијератне ликовне умјет-

ности, па и скулптуре, и временом да прерасте у 

један од њених значајнијих савремених путоказа. 

Креативно Бошка Кућанског покрећу сјећања, визуелна опажања из дје-

тињства, која он временом претвара у самосталне егзистенције. Један од значај-

нијих свакако представља његов сусрет с морем у Биограду на Мору и Задру, 

загледање у старе једрењаке који, укотвљени или ослобођени од чврстих и 

чворноватих конопаца, спремни да крену путем мора, прерастају, од 1969. 

године, у галије Бошка Кућанског. Њихова весла дубоко зарањају у наш ликов-

ни живот и у њему остављају значајан биљег. Али, колико Бошка Кућанског 

формира окружење, толико га одређује и породична атмосфера, гдје он добија 

брижан интелектуални одгој. Остало надограђује његова нарав – његов бујан, 

сочан и креативан унутрашњи свијет. 
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У раном шабачком периоду Бошко Кућански његује један лирски или 

експресивно-кубистички начин. Даљи програм у његовој скулптури покреће 

интелигентно уочавање смјене трендова и заокрета у значајнијим умјетничким 

правцима. Спознаја да про-

блем скулптуре не може да 

буде ограничен само на 

фигуралне реинтерпретаци-

је, Бошка Кућанског све зна-

чајније повезује са неким 

важним визуелним симболи-

ма. Преображају, свакако, 

доприноси и нова средина. 

Ликовни Београд раних 

педесетих прошлога вијека 

пружа доста, заредом изло-

жбе Ристе Стијовића (1951), 

Петра Палавичинија (1952), 

Сретена Стојановића (1953), Хенрија Мура (1956), којој се Бошко Кућански, 

како каже, ''враћао сваки дан''. Поред или уз редовно похађање студија стомато-

логије, Бошко Кућански стиже и да зађе у атељее умјетника, да похађа приват-

не умјетничке школе. 

У дјелу Бошка Кућанског, потом, паралелно теку онај рани начин са 

моћним звуковима кубистичке стилизације форме и нови облици, форме 

апстрактног промишљања и стварања адекватних визуелних система у предста-

вљању знаковно-симболичких форми визуелне комуникације, која од прошлог 

задржава мајсторство начина, од цјелине до детаља, од замисли до изведбе. 

Значајно редуковање антропоморфних облика и трагање за личним изражајним 

могућностима, синтетичка поједностављења, која су, сваки пут, поједноставље-

ња укупних претходних вајарских искустава, воде Бошка Кућанског ка култури 

обликовања кроз знакове и симболе, што га све више приближава апстракцији. 

Вријеме је то умјетниковог зрења, које се испољава и у проширивању тема, 

продубљеној техници, новим материјалима и све значајнијој афирмацији ори-

гиналности. Одраз је то умјетникове потребе да упозна себе и да прикаже, 

покаже, свој унутрашњи живот, своју унутрашњу визију коју интерпретира 

посредовањем линија, облика, боја. 

Долазак у нову средину – Сарајево (1962. године) – поставља пред 

Бошка Кућанског као ствараоца неколико проблема. Требало се даље кретати 

истим или крчити нове путеве у средини која готово да не познаје, нема утеме-

љења у традицији или континуитету пластичног израза, и још, средину коју 

снажно оптерећује непропустљивост за све другачије и различито од онога што 

тражи или намеће друштвено диригована умјетност. Бошко Кућански, егзи-

Бошко Кућански: ''Караван'' 
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стенцијално независан – ради на оснивању сарајевског Стоматолошког факул-

тета – свјестан је обавезе према само једном – креативном. Живи интензивно, а 

то за њега значи стварати, стварати непрестано и владати стварношћу, интер-

претирајући је на свој начин. 

Постепено или временом попуштају и друштвене стеге. Нефигурална 

форма добија у нашој савременој умјетности све више на значају као посљеди-

ца или одраз опште интернационализације у схватању, не само скулптуре него 

визуелне форме уопште. Потреба је то не више да се прикаже нешто реално, 

него да се изрази материјал по себи и за себе.Наш умјетник и његово дјело 

одмах се препознају у новој стварности. Карактеристична својства скулптуре 

Бошка Кућанског – дивља слобода, строгост принципа, ред, дисциплина, моћ 

разума, строга узвишеност, поносна дистанца или повученост – остају и даље 

његове креативне категорије. Из њих израста дјело Бошка Кућанског које оста-

је срећна симбиоза или јединство материјала, масе, форме и значења, а његова 

композиција носи наглашени ритам, сусрет маса, однос детаља према цјелини, 

комбиновање различитих материјала у истој цјелини. 

Материјал у скулптури уопште је важно полазиште ка испољавању 

одређених значења. Бошко Кућански бира за своје експресивно средство један 

класични материјал – дрво (бријест), које својом масом и обликом носи у себи 

елементарну еманципацију затеченог обликовног и могућег скулпторског зна-

чења које умјетник усмјерава ка коначници у некој сасвим одређеној форми. 

Временом се спектар материјала проширује увођењем камена, конопца, метала, 

картона, пластике, глине. Они у скулптури Бошка Кућанског егзистирају само-

стално, а када умјетник бира њихов сусрет, онда је најчешћи онај дрвета и 

конопца, камена и конопца, дрвета и метала. Материјали Бошка Кућанског обе-

ћавају му своје тијело. Он их не злоупотребљава, не разапиње их. Прије тога, 

он их лагано обујмљује, припитомљује, веже, увезује у симбол, поруку, знак. 

Комбинација два материјала, дрвета и конопца, суштински је један виталистич-

ки прицип стварања организма, чијим је саставним дијеловима, до коначног 

оформљења, скоро увијек ускраћено егзистенцијално заједништво. Њихово 

јединство представља једну симбиозу у којој се унутрашњи напон сугерише 

дрветом, привремено задржан конопцем, попут, можда, Бошковог једрењака са 

обала дјетињства. Та суздржана снага дрвета, затегнута ''окована'', попуца на 

мјестима и то сада личи или представља један фини цртеж, исказ, запис умјет-

ника, говори о умјетниковој интими, враћа нека његова сјећања из дјетињства 

која се исписују или која он исписује по дрвету, на његовој површини. Дрвена 

форма Бошка Кућанског се држи као језгро спољним омотачем – конопцем, 

који опет повезује или се конопац прошива кроз масу основног материјала и то 

са разних страна, тако да је конопац постао дефинитиван у својој битности 

захватом свог унутрашњег простора цјелине. А то увезивање маса или тијела 

буди у нама далеке асоцијације, или је то можда једна савремена реинтерпрета-

ција Лаокооновог бола, којег заједно са синовима даве змије? Омотани конопац 
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окупља и сажима дрвену масу ка центру, ка централној зони, као значајном 

исходишту активне енергије којом се остварује стање или догађај веома еспре-

сивне и скулпторски опросторене симболизоване животне збиље. 

Скулптура Бошка Кућанског је 

артикулисана у свом волумену и тако 

што се трупац дрвета умножио, попут 

неких расутих плодова (''Стојте галије 

царске''). Дрво тиме није изневјерило 

своју органску природу, а сам призор 

обрађеног волумена надграђује овдје 

сваку случајност имитирања форме 

створене у природи. То су антропо-

морфне форме мањег формата, свака 

са својим појединачним обиљежјима, 

али оне заједно функционишу и као 

скулпторска цјелина. Овако осмишље-

не из више дијелова оне ипак дјелују 

цјелином обједињености. У таквом 

склопу успоставља се сугестивност сучељених облика и енергија коју у себи 

носи сваки одвојени облик у тежњи за сусретом са сусједним или у тежњи 

одлажења једног од другог, стварајући тиме идеју о разарању језгра обједиње-

них дијелова. Оваква скулпторска маса Бошка Кућанског је и енергизована 

форма која тежи одређеном покрету без обзира на њено оформљење. 

''Мобил'' Бошка Кућанског је резултат димензионалног обликовно-гра-

дитељског искуства у типу скулптуре зване објекат. Можда ''Караван'' из 1970. 

године и оваква дјела Бошка Кућанског вуку далеке асоцијације на крило пти-

це, неку изумрлу животињску врсту, рибу, птицу, или су они неки заборављени 

употребни предмети осавремењене 

приче испричане длијетом.  

Бошко Кућански осмишљава 

и своје ''бесконачне стубове'', своје 

свјетионике или звонике, упарене 

лучоноше, чија усправно ријешена 

форма моћне унутрашње енергије 

тежи навише, нагоре. Или је то сво-

јеврсна потреба умјетника да дотак-

не и ту имагинарну страну свијета? 

Овакве форме често нађу 

своја учвршћења у подлози, којој 

Бошко Кућански додаје ликовни 

елеменат више – осликава је, враћа-
Бошко Кућански: Споменик на Макљену 

Бошко Кућански: ''Стојте галије царске'' 
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јући у сјећање старе шкриње које чувају и загонетно таје свој садржај. Такав 

њгов ''Догађај на пању'' из 1983–2000. године претвара се у срећну симбиозу не 

само два материјала него и два ликовна медија – слике и скулптуре. 

Меморијална пластика Бошка Кућанског никада није она уобичајена 

форма у оваквим приликама. Његов споменик поврх Сутјеске на Макљену, из 

1978. године, задржао је све одлике умјетниковог рукописа. Такав се отворио 

за могућност повезивања или укључивања просторних компоненти монумен-

талних димензија и пејзажа. По структури или начину градивна, ова форма је у 

својој основи антропоморфна форма са истуреним предњим дијелом. Она је 

знак, симбол једне или умножених потреба да се пређе на другу страну, да се 

домогне, дотакне друга обала – живот. Ово је врста скулптуре или скулптор-

ског израза који је нашао свој израз у синтези експресивних стања насталих 

проживљавањем сличних личних конкретних догађаја из рата, изражених мате-

ријалом и формом у њиховом драматичном сусрету. 

Када смо, раних деведесетих, повјеровали да креативно има право више 

наспрам свега другог, да може да се креће само у висине, да узлијеће попут 

култне птице генерација фамилије Кућански, одједном оно испушта ужасне 

крике, дозива упомоћ, призива разум. Узалуд! Град срља низбрдо или се про-

пиње у страшним крицима или уздасима земље. Његова свјетла су погашена. 

Са њима, угасио се и дан. Разорено је и расуто и духовно братство Бошка 

Кућанског. Уз њега је Смиљка да живи љубав, да подијели живот са неким, да 

преживи град. Тако наш умјетник налази пут ка потки истинског живота. Дру-

штвеном он претпоставља ликовно, а дјела Бошка Кућанског из времена рата 

обраћају нам се као носталгија једног, неког лица које се сјећа давног времена 

или неке друге земље, земље заувијек уснуле. 

Годинама, чак деценијама, посебно од 2007. године, када Кућански 

излаже у Бањој Луци, слиједили смо, пратили нове знакове Бошка Кућанског, 

који су се сретали са оним старим у Бошку Кућанском, за Бошка и за нас. Све 

до 20. новембра 2016. године, када се Бошко Кућански одлучио на одлазак, 

завјештавши нам свој богати животни и креативни опус, који чекају дефини-

тивно заокруживање, а чему је овај текст само мали прилог. 

 

 

Данка Дамјановић 

 
Вајар Бошко Кућански (1931–2016) 

 

Резиме 

 

Ако редукујемо необично сложену креативну стварност нашег двадесе-

тог вијека, посебно њен пластични израз, искуство ће нас извести на пут гдје 

ћемо затећи само неколицину имена из неколико генерација којима је дато да 
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снагом свога духа захвате из обиља визуелно понуђеног и да то развију до, 

прво духовне, а затим обликовне егзистенције. Бошко Кућански, када 1962. 

године стигне у Сарајево, обавезан према само једном – креативном, иначе 

ради на оснивању Стоматолошког факултета, послије раних лирског и експре-

сивно-кубистичког начина, сада његује форме апстрактног промишљања и 

стварања адекватних визуелних система у представљању знаковно-симболич-

ких форми визуелне комуникције. Меморијална пластика Бошка Кућанског 

није никада она уобичајена форма у оваквим приликама. По структури или 

начину, градивна форма споменика на Макљену најприје је знак, симбол једне 

или умножене потребе да се пређе на другу страну, дотакне друга обала – 

живот. 

 

 

Danka Damjanovic 

Bosko Kucanski, the Sculptor (1931-2006) 

 

Summary 

 

If we reduce unusually complex creative reality of our twentieth century, es-

pecially its plastic expression, the experience will bring us out on the road where we 

will find only a few names from several generations who have been given the power 

of spirit to seize from the abundance of the visually offered and to develop it first to 

the spiritual and then shaped existence. When Bosko Kucanski arrived to Sarajevo in 

1962, he was bound to only one thing – a creativity, while working on the establish-

ment of a School of Dental Medicine. After the early lyrical and expressive-cubist 

way he nurtured forms of abstract thinking and creation of adequate visual systems in 

the representation of character-symbolic form of visual communication. Memorial 

plastic of Bosko Kucanski has never been the common form in these circumstances. 

By its structure or method, a structural form of the monument on Makljen was first 

of all a sign, symbol of one or multiplied needs in order to cross to the other side, to 

touch the other shore – life. 
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МИНИСТРИ ИНФОРМБИРОВЦИ У ВЛАДИ НАРОДНЕ 

РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 1948. ГОДИНЕ 
 

 

Апстракт: Тема рада су ставови министарске тројке у Влади НР Босне 

и Херцеговине о сукобу са Информбироом 1948. године. Аутор анализира фак-

торе који су довели до колебања појединих чланова Владе, изношења ставова 

супротних политици КПЈ, накнадне промјене мишљења и враћање на позиције 

вођства Партије. Такође, анализирани су фактори који су довели до њиховог 

извођења пред Партијску комисију и кажњавања због ''антипартијског дјелова-

ња''. Рад је претежно заснован на подацима из архивске грађе Покрајинског 

комитета Комунистичке партије Југославије за Босну и Херцеговину, односно 

Централног комитета Комунистичке партије Босне и Херцеговине. 

 

Кључне ријечи: Информбиро, Комунистичка партија Југославије, 

Покрајински комитет Комунистичке партије Југославије за Босну и Херцегови-

ну, Централни комитет Комунистичке партије Босне и Херцеговине, министри 

Владе НР Босне и Херцеговине: Војо Љујић, Обрен Старовић, Славко Мићано-

вић. 

 

 

Један од највећих политичких ломова у цјелокупној историји југосло-

венске државе представља сукоб са Информбироом 1948. године. Раскид Тита 

и Стаљина, односно посљедице раскида, изазваће озбиљне промјене у друштве-

нополитичком животу Југославије. Тај конфликт довео је до неслагања значај-

ног броја чланова КПЈ са ставовима руководства КПЈ и до њиховог опредјеље-

ња за страну Информбироа. Међутим, они ниси успјели озбиљније угрозити 

најуже вођство КПЈ на челу са Јосипом Брозом Титом. Овоме је пресудно 

допринио радикалан и корјенит прогон, кажњавање и изолација свих оних који 

су се, изричито, у цјелини или дјелимично, по неким питањима, изјаснили за 

Резолуцију Информбироа.
1
 Босну и Херцеговину није заобишла политичка 

стварност Југославије, а информбировски лом у овој републици одразио са са 

својим специфичностима и превирањима у њеној партијској организацији. 

                                                 
1
 Denis Bećirović, Informbiro i sjeveroistočna Bosna. Odjeci i posljedice sukoba KPJ – Informbiro 

(1948.-1953.), Tuzla 2005, 5. 
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У почетном периоду сукоба 1948. године Покрајински комитет Комуни-

стичке партије Југославије за Босну и Херцеговину био је водеће тијело  кому-

нистичког покрета у Босни и Херцеговини. Тада још није постојала КП Босне и 

Херцеговине, иако је Покрајински комитет имао иста овлашћења, права и 

дужности као већ конституисани централни комитети комунистичких партија у 

саставу КПЈ.
2
 Како због ратних заслуга тако и захваљујући мирнодопским 

високим функцијама, чланови Политбироа босанскохерцеговачке партијске 

организације су, мање или више у складу са централистичким устројством Пар-

тије, били главни протагонисти извршавања политике КПЈ на територији Босне 

и Херцеговине. Поред култа Стаљинове личности и оданости СССР-у као идеа-

лу свих комуниста, њихови ставови битно су утицали на држања министарске 

тројке у Влади НР Босне и Херцеговине по питању Резолуције Коминформа 

према КПЈ. 

На сједници Покрајинског комитета КПЈ за Босну и Херцеговину, одр-

жаној између првог и другог јула 1948, дошло је до колебања и турбуленција 

унутар врха босанскохерцеговачког партијског вођства. Расправа на сједници 

показала је да су став Централног комитета Комунистичке партије Југославије 

чврсто заступали Ђуро Пуцар Стари, Авдо Хумо и Нико Јуринчић. Нешто 

умјеренији је био Шефкет Маглајлић, али ипак на страни ЦК КПЈ. Сви остали 

или су се колебали по ''неким питањима'' или су сумњали у исправност неких 

ставова ЦК КПЈ, те углавном ставове ЦК КПЈ у цјелини нису прихватали.
3
 На 

тој сједници је најотвореније критике политичком руководству КПЈ упутио 

Родољуб Чолаковић: ''Требало је ићи на Информбиро и показати да вјерујемо у 

начелност и добронамјерност бољшевичке партије. Ми смо увриједили друге 

партије, чланове Информбироа, тиме што смо рекли да ћемо бити у неравно-

правном положају. Ми смо тиме казали да они неће слушати наше аргументе. 

                                                 
2
 Покрајински комитет КПЈ за Босну и Херцеговину имао је 13 чланова од којих је бирано уже 

партијско тијело, Политички биро, кога су чинили: Ђуро Пуцар Стари секретар, Цвијетин 

Мијатовић Мајо организациони секретар и чланови: Хасан Бркић, Родољуб Чолаковић, Угље-

ша Даниловић, Авдо Хумо и Руди Колар. Ово политичко руководство партијске организације у 

Босни и Херцеговини, уз мање промјене, дочекало је сукоб са Коминформом и организовало 

оснивачки конгрес Комунистичке партије Босне и Херцеговине.
 
Конституисање КП Босне и 

Херцеговине спроведено је тако што је одлуком донесеном на Шестој конференцији КПЈ за 

Босну и Херцеговину, одржаној 1. новембра 1948. године у Сарајеву, ова претворена у Осни-

вачки конгрес КП БиХ. На Конгресу, који је трајао до 5. новембра, изабран је Централни коми-

тет и Политбиро КП БиХ. За секретара Централног комитета изабран је Ђуро Пуцар Стари, а 

Политбиро су сачињавали: Хасан Бркић, Угљеша Даниловић, Илија Дошен, Авдо Хумо, Нико 

Јуринчић, Руди Колак, Шефкет Маглајлић, Пашага Манџић, Цвијетин Мијатовић Мајо и Радо-

ван Папић.
 
Istorija Saveza komunista Bosne i Hercegovine, knjiga 2, Sarajevo 1900, 23–43. (Dalje: 

Istorija SK BiH); Husnija Kamberović, Hod po trnju: Iz bosanskohercegovačke historije 20. stoljeća, 

Stavovi rukovodstva komunističkog pokreta u Bosni i Hercegovini o sukobu sa Informbirooom 1948. 

godine, Sarajevo 2011, 124. 
3
 H. Kamberović, n. d., 129–136. 
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Ми немамо право да пљујемо друге нације и њихов цвијет – комунистичке пар-

тије, нарочито када се ради о великим нацијама као што је француска и итали-

јанска, које имају велике заслуге за пролетерску револуцију.''
4
 Чолаковић је 

такође истакао: ''(...) ја у изградњу социјализма у нашој земљи не вјерујем без 

помоћи СССР-а и земаља народне демократије (...) Баш због тога наше партиј-

ско руководство треба да учини све да се поправе односи са СССР-ом''.
5
 

Како су се на сједници ПК КПЈ за Босну и Херцеговину од 1. и 2. јула 

1948. показали ломови унутар руководства босанскохерцеговачке партијске 

организације, у ПК КПЈ за Босну и Херцеговину је већ 4. јула вођена нова 

дискусија о материјалима ЦК СКП (б), ЦК КПЈ и Резолуцији Информбироа. 

Колико је ситуација у босанскохерцеговачком партијском руководству 

била озбиљна показује доста брзо заказана заједничка сједница Политбироа ЦК 

КПЈ и ПК КПЈ за БиХ, коју је сазвао Јосип Броз, а која је одржана 7. јула 1948. 

у Београду, са циљем да разувјери босанскохерцеговачки партијски врх и уби-

једи га у исправност става КПЈ.
6
 Тито је успио да ''увјери'' босанскохерцеговач-

ко партијско руководство у исправност ставова ЦК КПЈ, сви су дали подршку 

Титу и КПЈ и јединствени су се вратили у Сарајево.
7
 ''Вративши се из Београда 

врх босанскохерцеговачких комуниста око Ђуре Пуцара дјеловао је јединстве-

но на страни ставова Централног комитета КП Југославије, али су се одређена 

неслагања открила у Влади, УДБ-и и Мјесном комитету КПЈ у Сарајеву''.
8
 

Након београдског ''смиривања'' Покрајинског комитета КПЈ за БиХ, 

услиједио је обрачун са онима који су остали при ранијем ставу, мада таквих, 

након поменуте сједнице у Београду, бар када су у питању виши босанскохер-

цеговачки партијски форуми, није било много. У међувремену је у Београду од 

21. до 28. јула 1948. одржан Пети конгрес КПЈ, који је дао подршку Централ-

ном комитету КПЈ у ''одбрани независности Југославије'', а делегати Конгреса 

су били јединствени у ставу да се супротставе притиску Информбироа.
9
 Недуго 

након 5. конгреса КПЈ, 2. августа 1948, на сједници Политбироа ПК КПЈ за 

Босну и Херцеговину одлучено је да се формирана партијска комисија
 
у саста-

ву Шефкет Маглајлић, Руди Колак и Светозар Гостић, која је имала задатак да 

испита ''антипартијско држање'' неких виших официра УДБ-е, чланова Мјесног 

комитета Сарајево, као и појединих министарa у Влади НР Босне и Херцегови-

не.
10

 

Извјештај који је 8. децембра 1948. ЦК КП БиХ упутио ЦК КПЈ открива 

да се у Босни и Херцеговини ''колебало или по разним питањима издвајало сво-

                                                 
4
 Исто, 135. 

5
 Исто, 136. 

6
 Исто, 141–142. 

7
 Svetozar Vukmanović Tempo, Revolucija koja teče, Memoari, knjiga 2, Beograd 1971, 89. 

8
 H. Kamberović, n. d., 144. 

9
 Историја Савеза комуниста Југославије, Београд 1985, 362–363. 

10
 H. Kamberović, n. d., 144. 
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је мишљење, или се изјаснило у цјелини за резолуцију Информбироа 295 чла-

нова КПЈ''. Од тога ''3 министра, 10 чланова МК КПЈ Сарајево, 29 чланова РК 

КПЈ и СК КПЈ, један инструктор ПК КПЈ, два члана агит-проп Управе ПК КПЈ, 

7 из апарата МК КПЈ Сарајево; помоћника министара, начелника и инспектора 

Контролне комисије 18''.
11

 Међутим, нико од ''оптужених'' министара, као ни 

чланова МК Сарајево, није остао при ранијем ставу, сви су након ''београдског 

убјеђивања'' промијенили мишљење и стали на страну југословенског руковод-

ства. Обрачун који је услиједио превасходно је био усмјерен према онима који 

су се ''прије и послије изречене казне'', а према мишљењу Комисије ''неискрено 

изјаснили за став ЦК КПЈ''. Међу њима су се нашла три министра у Влади НР 

БиХ: министар шумарства Војо Љујић, министар финансија Обрен Старовић и 

министар просвјете Славко Мићановић.
12

 

Министри Војо Љујић и Славко Мићановић су чак, као делегати, уче-

ствовали у раду 5. конгреса КПЈ. Партијско руководство у БиХ, док је био у 

супротстављеном ставу према ЦК КПЈ, министру Воји Љујићу није одобравало 

издавање пуномоћја за одлазак на Конгрес. ''Тражио сам пуномоћ неколико 

пута, јер сам сматрао да нећу моћи ићи на Конгрес ако га не добијем, а лично 

сам сматрао да ми се издавање пуномоћја задржава и да га нећу добити док се 

не расчисти ствар са мојим ставом.''
13

 Изгледа да је након ''промјене става'', 

мишљење промијенио и руководећи кадар ПК КПЈ за БиХ, па је Војо Љујић 

делегиран и учествовао је у раду 5. конгреса КПЈ. Дјеловало је да су поменути 

министри ''враћањем на прави пут'' стекли повјерење, чему свакао иде у прилог 

то што им је ''указана част'' и омогућено учествовање у раду конгреса. ''Сма-

трам за потребно да истакнем да сам прије кажњавања као делегат учествовао у 

раду V конгреса КПЈ пошто сам претходно дао изјаву да свој став повлачим и 

изразио повјерење политици коју води наш Централни комитет са другом 

Титом на челу.''
14

 

Према записницима партијске комисије која је испитивала ''антипартиј-

ско држање'' партијских чиновника, међу којима и интересантних министара, 

евидентни су ставови који су у периоду прије ''београдске сједнице'' по разним 

питањима били противни позицијама политике ЦК КПЈ према Информбироу. 

                                                 
11

 Архив Босне и Херцеговине, фонд: Централни комитет Комунистичке партије Босне и Хер-

цеговине (даље: АБиХ, ЦК КП БиХ), кут. 3/48, Извјештај ЦК КП БиХ ЦК КПЈ, бр. 224, Сараје-

во, 8. децембар 1948. 
12

 Карактеристично је да се на списку у поменутом извјештају не налази име министра просвје-

те Славка Мићановића, иако је против њега вођена партијска истрага и кажњен је искључењем 

из Партије. 
13

 АБиХ, фонд: Покрајински комитет Комунистичке партије Југославије за Босну и Херцегови-

ну (Даље: ПК КПЈ БиХ), кут. 2/48, бр. 234, Записник партијске комисије ПК КПЈ БиХ о саслу-

шању Воје Љујића, 6. август 1948. 
14

 АБиХ, ПК КПЈ БиХ, кут. 5/48, Писмо Славка Мићановића Централном комитету Комуни-

стичке партије Босне и Херцеговине, Сарајево 11. март 1949. 
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Записник са састанка Актива ПК КПЈ за БиХ од 4. јула 1948. није пронађен, али 

из доступних докумената се може видјети да су учешће у дискусији узела сва 

три поменута министра у Влади НР БиХ. 

Војо Љујић, министар шумарства у Влади НР БиХ, на саслушању пред 

партијском комисијом ПК КПЈ за БиХ изјавио је да је свој став изнио на 

састанку Покрајинског комитета, те да се ''тај став може видјети из записника 

који је на том састанку вођен''.
 15

 У одговору на питање чланова комисије зашто 

је његово мишљење било противно ЦК КПЈ, Љујић је рекао: ''Јер нисам имао 

изграђен став.'' Љујићева изјава да је за Резолуцију сазнао док је службено био 

у Београду, и то ''преко радио станице'', указује да је брзина развоја догађаја и 

слаба информисаност имала утицај на комунистичке кадрове да се прикључе 

коминформској политици. ''За све оне који нијесу били ближе упознати са 

суштином проблема односа између руководстава КПЈ и СКП (б), а упућених је 

у то било је врло мало, критика КПЈ изложена у Резолуцији Коминформа пред-

стављала је велико изненађење.''
16

 Свакако да је утицај имало како искуство у 

патијском раду тако и идеолошко и формално образовање појединих кадрова 

који су обављали високе државне и партијске функције. Члан Партије постао је 

у септембру 1939. године, а обављао је функције члана Мјесног комитета, 

Обласног комитета и секретара Мјесног комитета КПЈ Сарајево. Ратне заслуге 

које је стекао као, између осталог, замјеник команданта 3. корпуса, и коман-

дант града Сарајева, трасирале су Воји Љујићу пут до фотеље министра шумар-

ства. Формално образовање машинског бравара упућује на сумњу у његове 

способности обављања високе државне функције, каква је министарска, али и у 

моћи брзог просуђивања и прилагођавања у овако деликатној политичкој ситу-

ацији.
17

 

Опсједнутост Совјетским Савезом као идеалом дјеловала је како на 

шире слојеве становништва тако и на руководеће снаге.
18

 Сва три министра 

били су српске нациналности, а раскид са СССР-ом узроковао је многе моралне 

и психолошке дилеме међу традиционално русофилним Србима.
19

 Популариса-

ње СССР-а, Црвене армије и развијање љубави према њима, у Југославији је 

била главна садржина агитационо-пропагандне активности, па је сукоб са руко-

водством земље која је сматрана пријатељем и главним заштитником интереса 

                                                 
15

 АБиХ, ПК КПЈ БиХ, кут. 2/48, бр. 234, Записник Партијске комисије ПК КПЈ БиХ о саслуша-

њу Воје Љујића, 6. август 1948. 
16

 Radovan Radonjić, Sukob KPJ sa Kominformom i društveni razvoj Jugoslavije (1948–1950), 

Zagreb 1975, 69. 
17

 АБиХ, ПК КПЈ БиХ, кут. 2/48, Биографски подаци за Воју Љујића 
18

 D. Bećirović, n. d., 89. 
19

 АБиХ, ПК КПЈ БиХ, кут. 5/48, бр. 203, Анкетни лист Славка Мићановића; АБиХ, ЦК КП 

БиХ, кут 3/48, бр. 206, Анкетни лист Обрена Старовића; Viktor Kučan, Borci Sutjeske, Beograd 

1996, 563; Ivo Banac, Sa Staljinom protiv Tita. Informbirovski rascjepi u jugoslovenskom komunistič-

kom pokretu, Zagreb 1990, 150. 
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Југославије, морао узроковати унутрашњу растрзаност.
20

 Многим комунистима 

се чинило да се ''пред њиховим очима руши цјелокупни систем идеја, принципа 

и односа у којима се формирао наш револуционарни покрет''.
21

 

На питање шта је узроковало његов став противан ставу КПЈ, министар 

Обрен Старовић је партијској комисији одговорио: ''Узрок је тај што ја никад 

нисам могао претпоставити такву преписку између двије партије. Друго, што 

нисам могао себи најмање да пружим слику да ми нисмо могли равноправно 

разговарати на Информбироу. То је оно што ме је довело до тога да сам тражио 

грешке и тамо гдје оне не постоје''.
22

 Осјећај ''неравноправности'' управо је био 

главни аргумент који је КПЈ истицала као разлог за неодлазак на састанак 

Информбироа: ''Ми не бјежимо од критике по принципијелним питањима, али 

се у тој ствари осјећамо толико неравноправни да нам је немогуће пристати да 

ту ствар сада рјешавамо пред Коминформбироом.''
23

 Његовање Стаљиновог 

култа личности у Југославији је било јако изражено.
24

 Он се у очима поједина-

ца претварао у божанство, па је начелник Санитета Југословенске армије у сво-

јим мемоарима записао како је вјеровао да ће совјетска медицина наћи начин 

да Стаљин никада не умре.
25

 Отуда Старовићева изјава дата партијској комиси-

ји није авангарда. ''Имена људи у Информбироу су свијетла имена и то ме је 

збуњивало и тешко ме је ко могао убиједити.''
26

 Обрен Старовић, члан Партије 

од новембра 1940. године, у НОБ-и је био политички комесар и командант под-

ручја.
27

Добра ''партијност'', самокритичност, спремност да прими критике, 

одговорност, добро уочавање ''актуелних догађаја и промјена'', биле су каракте-

ристике које су му омогућиле афирмацију у партијског руководиоца.
28

 Оба-

вљао је функције секретара среског комитета, члана окружног комитета, секре-

тара комитета министарства и секретара ћелије министара.
29

 И у случају мини-

стра финансија, при оцјени способности самосталног и рационалног расуђива-

                                                 
20

 R. Radonjić, n. d.,76. 
21

 Исто, 77. 
22

 АБиХ, ЦК КП БиХ, кут. 3/48, Записник о саслушању Обрена Старовића пред Партијском 

комисијом Покрајинског комитета КПЈ за БиХ, 6. август 1948. 
23

 Branko Petranović, Momčilo Zečеvić, Jugoslavija 1918/1984: Zbirka dokumenata, Beograd 1985, 

Pismo CK KPJ drugovima J. V. Staljinu u V. M. Molotovu od 17. maja 1948, 760. 
24 Непотпун би био осврт на тему информбировске кризе у Југославији ако се не би размотрио 

феномен поштовања ауторитета вође совјетског комунистичког покрета, његовог неприкосно-

веног лидера Јосифа Висарионовича Стаљина. 
25

 H. Kamberović, n. d., 125. 
26

 АБиХ, ЦК КП БиХ, кут. 3/48, Записник о саслушању Обрена Старовића пред партијском 

комисијом Покрајинског комитета КПЈ за БиХ, 6. август 1948. 
27

 АБиХ, ПК КПЈ БиХ, кут. 2/48, Биографски подаци за Обрена Старовића 
28

 АБиХ, ЦК КП БиХ, кут. 3/48, Карактеристике Обрена Старовића, Сарајево, 24. децембра 

1945. 
29

 АБиХ, ЦК КП БиХ, кут. 3/48, бр. 206, Анкетни лист Обрена Старовића 
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ња, такође треба узети у обзир његово формално образовање, које је било нивоа 

шестог разреда средње техничке школе.
 30

 

За ''антипартијско'' држање министара у Влади НР БиХ веома су зани-

мљиви ставови које је заузимао министар просвјете Славко Мићановић. Њега 

је, према сопственој изјави, са Резолуцијом упознао Родољуб Чолаковић: ''За 

резолуцију Информационог бироа чуо сам када сам био на путу тј. у Тузли. 

Кратко сам разговарао са другом Родољубом Чолаковићем и он ми је рекао да 

је тешка ситуација у нашој парији.''
31

 Предсједник Владе НР БиХ Родољуб 

Чолаковић је несумњиво имао одређени утицај на формирање мишљења Слав-

ка Мићановића. Чолаковић је после ''београдског убјеђивања'', на сједници 

Политбироа КПЈ за БиХ, 2. августа 1948. године, када је пала одлука да се ''уда-

ри по антипартијским елементима'', самокритички нагласио да је можда сам 

утицао на држање Славка Мићановића, јер је једном пред њим рекао да је тре-

бало ићи на сједницу Информбироа.
32

 У поређењу са двојицом претходних 

министара информбироваца, министар Мићановић је имао завидно образовање. 

Уз звање дипломираног филозофа (педагошке групе), бавио се и научним 

радом у области дијалектичког материјализма и историје филозофије.
33

 Посје-

довање ''ширег општег и марксистичког образовања'' омогућило му је улогу 

предавача на ''многим партијским курсевима и јавним трибинама''.
34

 Видљива 

је његова доста темељна анализа ''дописивања двије партије'', као и саме Резо-

луције Информбироа. Могућност кидања веза са СССР-ом код Мићановића је 

изазивало невјерицу и снажан утицај. ''Када сам прочитао резолуцију инфор-

мбационог бироа она је на мене оставила врло тежак утисак.''
35

 Оптужбе које је 

садржала Резолуција, попут да ''КПЈ спроводи непријатељску политику према 

Совјетском Савезу и СКП (б)'', као и да ''руководиоци КПЈ напуштају позиције 

радничке класе и кидају с марксистичком теоријом класе и класне борбе'', до 

оптужби да је руководство KPJ ''раскинуло с интернационалистичком традици-

јом КПЈ и пошло путем национализма'', изазивале су у њему снажне унутра-

шње ломове.
36

 За многе комунисте готово несхватљиво је било прекидање 

односа са водећом партијом свјетског комунистичког покрета. Ово се посебно 

односило на комунисте са дужим партијским стажом, али и на оне који су се у 

предвечерје рата ''идеолошки изграђивали'' кроз рад у снажним партијским 
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 АБиХ, ПК КПЈ БиХ, кут. 2/48, Биографски подаци за Обрена Старовића 
31

 АБиХ, ПК КПЈ БиХ, кут. 5/48, Записник о саслушању Славка Мићановића пред партијском 

комисијом ПК КПЈ за Босну и Херцеговину, 4. август 1948. 
32

 H. Kamberović, n. d., 145. 
33

 АБиХ, ПК КПЈ БиХ, кут. 2/48, Биографски подаци за Славка Мићановића; АБиХ, ПК КПЈ 

БиХ, кут. 12/48, бр. 203, Анкетни лист Славка Мићановића 
34

 АБиХ, ПК КПЈ БиХ, кут. 5/48, Карактеристике Славка Мићановића, Сарајево, 23. јул 1946. 
35

 АБиХ, ПК КПЈ БиХ, 1948, кут. 5/48, Записник о саслушању Славка Мићановића пред Партиј-

ском комисијом ПК КПЈ за Босну и Херцеговину, 4. август 1948. 
36

 B. Petranović-M. Zečević, n.d., Rezolucija Informacionog biroa kominističkih partija o stanju u 

Komunističkoj partiji Jugoslavije od 28. juna 1948, 765–768. 
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ћелијама, каква је била ћелија Универзитета у Београду, на којем је дјеловала 

најјача организација СКОЈ-а у Југославији.
37

 Славко Мићановић се афирмисао 

преко Универзитетске партијске организације, која га је у јуну 1939. и примила 

у КПЈ.
38

 Иако се на Универзитету кратко задржао и политички више дјеловао у 

родној Бијељини, ово искуство је сасвим сигурно утицало на ''идеолошки раз-

вој'' Славка Мићановића
39

и омогућило му обављање разних партијских функ-

ција, од секретара ћелије, члана мјесног комитета, члана среског комитета, чла-

на Агитпропа Обласног комитета, члана Обласног комитета, до члана Агит-

проп управе ПК КПЈ за БиХ.
40

 Пред партијском комисијом је изјавио да је, 

након што је на састанку ПК КПЈ за БиХ прочитао ''друго писмо'', које су пот-

писали ''другови Стаљин и Молотов'', био увјерен ''да је наш ЦК по неким пита-

њима гријешио''. Мићановић је био мишљења да ЦК КПЈ треба да пошаље сво-

је делегате на засједање Информбироа у Букурешту. ''Тај свој став ја сам изнио 

на састанку Актива ПК КПЈ, гдје је присуствовао и један број чланова Покра-

јинског комитета.''
41

 Управо је став да је требало ићи на сједницу Информбироа 

и тамо бранити позиције КПЈ била за сву тројицу министара јединствена тачка 

која их је супротстављала политици ЦК КПЈ. 

 

Илегални састанак или спонтано окупљање? 
 

Након сједнице у Београду, одржане 7. јула 1948. године, руководство 

босанскохерцеговачких комуниста дјеловао је јединствено са Централним 

комитетом КПЈ.
 
''Савјетовање'' са Титом и његово ''увјеравање'' убиједило је 

комунистичко вођство из Босне и Херцеговине у ''правилност линије ЦК''. 

Новонастала ситуација свакако је имала утицај и на промјену мишљења мини-

старске тројке. Војо Љујић се на састанку министарске партијске ћелије, а 

након ''излагања'' Родољуба Чолаковивића и Хасана Бркића, ''увјерио'' у испра-

вост линије КПЈ: ''(...) одржан је састанак ћелије министара и предсједништву 

владе са другом Роћком и другом Хасаном, послије излагања њих двојице гово-

рио је друг Владо Шегрт па онда ја. Рекао сам да се из излагања друга Роћка и 

Хасана јасно види перспектива изградње социјализма и да повлачим своје 

мишљење, не уз дисциплине него из убјеђености, да ћу се борити као што сам 
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 Славко Мићановић је једно вријеме био предсједник Централног одбора студената Филозоф-

ског факултета у Београду. АБиХ, ПК КПЈ БиХ, кут. 5/48, бр. 203, Анкетни лист Славка Мића-

новића. 
40

 АБиХ, ПК КПЈ БиХ, кут. 2/48, Биографски подаци за Славка Мићановића 
41

 АБиХ, ПК КПЈ БиХ, кут. 5/48, Записник о саслушању Славка Мићановића пред партијском 

комисијом ПК КПЈ за Босну и Херцеговину, 4. август 1948. 
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се и раније борио за наш ЦК''.
42

 На истом састанку министарске ћелије прису-

ствовао је и говорио и министар Обрен Старовић. Такође је промијенио 

мишљење након разговора са Родољубом Чолаковићем и Хасаном Бркићем.
 
На 

питање комисије: ''Који су те аргументи у разговору са другом Роћком и Хаса-

ном убједили у неисправност твог става'', Старовић је одговорио да га је Хасан 

''тукао чињеницама''.
43

 Како на формирање тако и на промјену мишљења мини-

стра Славка Мићановића снажан утицај је имао Родољуб Чолаковић. Према 

сопственом исказу, Мићановић се са Чолаковићем у периоду информбировске 

кризе сусретао три пута. Први пут на путовању из Тузле у Сарајево, други у 

Чолаковићевој канцеларији, а трећи у његовом стану и то после повратка деле-

гације ПК из Београда.
44

 Управо је трећи разговор био кључан за промјену 

Мићановићевог мишљења. ''У трећем разговору, по повратку из Београда, друг 

Чолаковић ми је опширно изложио читаву ситуацију што је битно утицало на 

измјену мога става послије чега сам повукао своје мишљење.''
45

 Већ смо поми-

њали Чолаковићеву ''самокритичкост'' по питању утицаја на мишљење земљака 

Славка Мићановића
46

, јер је пред њим, на путу из Тузле у Сарајево, изјавио да 

је требало ићи на састанак Информбироа, што је сматрао својом великом гре-

шком. Али његова изјава да се ''након пута за Сарајево'' са Мићановићем касни-

је ''никако није сретао'' у супротности је са изјавом министра просвјете и, у 

овом случају, баца сумњу у искреност једног од њих двојице.
47

 

Иако су се сва тројица министара после ''београдске заједничке сједнице 

предомислили'' и заузели позиције које су биле у складу са ставом КПЈ, против 

њих је почетком августа 1948. партијска комисија за ''антипартијску дјелат-

ност'' повела ''истрагу''. Већ у првој години сукоба руководство КПЈ је увидјело 

да убјеђивање ријечима неће бити довољно да се потпуно искоријени било 

какав изглед за побједу над информбировским присталицама, па је брзо прешла 

на примјену репресивних мјера. Информбировци су брзо постали главни про-

тивници, чак опаснији и од антикомуниста.
48

 

Партијска комисија је држање оптужених министара окарактерисала као 

''антипартијско дјеловање људи'' који су из разних побуда хтјели да ''поведу 

борбу против Партије''. Инструментализована партијска комисија је као кључ-

ни аргумент у оптужбама узела ''антипартијски'' састанак одржан у стану Воје 

                                                 
42

 АБиХ, ПК КПЈ БиХ, кут. 2/48, бр. 234, Записник Партијске комисије ПК КПЈ БиХ о саслуша-

њу Воје Љујића, 6. август 1948. 
43

 АБиХ, ЦК КП БиХ, кут. 3/48, Записник о саслушању Обрена Старовића пред Партијском 

комисијом Покрајинског комитета КПЈ за БиХ, 6. август 1948. 
44

 АБиХ, ПК КПЈ БиХ, кут. 5/48, Записник са другог саслушања Славка Мићановића у вези 

држања и дјеловања по питању Резолуције Информбироа и става ЦК. КПЈ, 6. август 1948. 
45

 Исто 
46

 Обојица су били родом из Бијељине. 
47

 H. Kamberović, n. d., 145. 
48

 Ivo Banac, n. d., 229–230. 
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Љујића. Он је одржан 4. јула 1948. у посљеподневним часовима, исти дан када 

се завршила дискусија у активу Покрајинског комитета о материјалима ЦК 

СКП (б), ЦК КПЈ и Резолуције Информбироа.
49

 Поред тројице министара, 

састанку су присуствовали и поједини чланови МК Сарајево.
50

 Ово окупљање 

означено је као организовани, илегални и антипартијски састанак. С друге 

стране, оптужени су током испитивања давали опречне и противрјечне изјаве, 

које су се кретале од негирања налаза партијске комисије да се радило о ''иле-

гално организованом састанку'', па до приближавања њеном мишљењу. 

Анализа оваг састанка указује да је одржан 4. jула, дакле три дана прије 

сједнице у Београду, а на њему су доминирали ставови који су били у супрот-

ности са политиком руководства КПЈ. Дискутовало се о претходном састанку у 

Покрајинском комитету КПЈ за Босну и Херцеговину, као и о ставовима при-

сутних. Неформални закључак састанка била је информација присутнима да је 

већина водећих руководилаца ПК КПЈ за БиХ изнијела ставове који су против-

ни политици ЦК КПЈ.
51

 

Уочавају се осјетно примјетне нелогичности у одговорима испитиваних 

министара на поједина питања Партијске комисије о детаљима састанка. Тако 

је Војо Љујић на питање: ''Ко је саопштио резултате са састанка покрајинског 

актива у ПК'', одговорио: ''Сјећам се да је неко изјавио да се од 34 друга свега 

двоје изјаснили за став ЦК-а. Можда сам и ја то рекао.''
52

 Ако узмемо у обзир 

да је записник саслушања Воје Љујића сачињен 6. августа, дакле мало више од 

мјесец дана након састанка у његовом стану, дјелује крајње сумњиво овако 

''лоше'' Љујићево памћење. Прилично ''лошег памћења'' био је и Славко Мића-

новић, који је на исто питање Комисије дао одговор: ''Не сјећам се ко је, ја или 

Војо, изнио ток дискусије у ПК-у. Не сјећам се али допуштам да је изнесена 

цифра од 34 друга, која су се у активу ПК изјаснили за Коминформ.''
53

 Нелогич-

ни одговори и ''лоше памћење'' могли би се ''правдати'' могућношћу примјена 

                                                 
49

 АБиХ, ПК КПЈ БиХ, кут. 2/48, Извјештај Партијске комисије за испитивање ''антипартијског 

држања'' Покрајинском комитету КПЈ за Босну и Херцеговину од 13. августа 1948. 
50

 На састанку у стану Воје Љујића били су присутни још: Бетика Романо, организациони 

секретар МК КПЈ Сарајево, Бодо Стојнић, помоћник начелника одјељења у Агитпроп комисији 

ПК-а, Ферид Ченгић, секретар МК КП Сарајево, Јосо Радић, члан МК КПЈ Сарајево, Драго Сте-

фановић, секретар МК СКОЈ-а и члан МК КПЈ Сарајево, Јурај Марек, члан МК КПЈ Сарајево, 

Мира Курилић, члан Реонског комитета ll реона и Сеја Мићановић, члан КПЈ. АБиХ, ПК КПЈ 

БиХ, кут. 2/48, Извјештај Партијске комисије за испитивање ''антипартијског држања'' Покра-

јинском комитету КПЈ за Босну и Херцеговину од 13. августа 1948. 
51

 Војо Љујић и Обрен Старовић су пред Партијском комисијом изјавили да су се на састанку 

Партијског актива ПК КПЈ за БиХ од 34 присутна ''друга'' свега двојица изјаснили за став КПЈ. 
52

 АБиХ, ПК КПЈ БиХ, кут. 2/48, бр. 234, Записник Партијске комисије ПК КПЈ БиХ о саслуша-

њу Воје Љујића, 6. август 1948. 
53

 АБиХ, ПК КПЈ БиХ, кут. 5/48, Записник о саслушању Славка Мићановића пред Партијском 

комисијом ПК КПЈ за Босну и Херцеговину, 4. август 1948. 



ДРАЖЕНКО ЂУРОВИЋ, Министри информбировци у Влади Народне Републике Босне...  

237 

 

притиска и изазивања страха, метода којим су комунисти били склони прили-

ком обрачуна са политичким непријатељима.
54

 

Љујић је Партијској комисији испричао занимљиве детаље говора Обре-

на Старовића, који је на састанку у његовом стану говорио о ставовима још 

неких министара, познатих комуниста, што додатно баца свјетло и даје могућ-

ност бољег сагледавање масовности колебања босанскохерцеговачке комуни-

стичке елите. ''Говорио је о министрима, и то о Влади Шегрту, Васи Бутозану и 

Ради Јакшићу и речено је да су се колебали.''
55

 Из записника Старовићевог 

саслушања уочљиви су чести контакти које је имао са Владом Шегртом, што 

указује да је могао знати његов став, али и ставове других министара, а сам је 

потврдио Шегртово колебање.
56

 

Колико је било нелогичности и ''елемената амнезије'', при давању одго-

вара на поједнина питања, види се и из саслушања Славка Мићановића. Он је 

на питање ко је на састанку код Љујића износио ''стање мећу министрима'', 

одговорио: ''Ја не знам да је о томе говорено, али допуштам да је могло бити 

ријечи. Не могу самим тим рећи је ли Обрен Старовић износио стање код 

министара.''
57

 

Партијска комисија је састанак окарактерисала као илегално окупљање 

и фракционашење и послужио јој је као кључни аргумент за доказивање одго-

ворности. Међутим, ипак, треба размотрити противрјечности партијске коми-

сије и министара о карактеру састанка. Љујић је на почетку свог исказа ракао 

да то није био ''никакав организован састанак'', а на питања, како су се код њега 

нашли баш сви они који су били против ЦК, бранио се одговором да су то били 

људи које је ''од раније познавао''. У почетку испитивања слична је била и Ста-

ровићева изјава о природи састанка, пошто је изјавио да то није био ''никакав 

илегалан састанак''.
58

 Међутим, како је испитивање одмицало, могуће због све 

јачег притиска којем су министри били изложени, евидентно је све више ''попу-

штање'' у ставу да се радило о ''спонтаном састанку''. Тако је Љујић на питање 

да ли је размишљао о томе шта је значио састанак у његовој кући, одговорио: 

''Осјећао сам да је тај састанак недозвољен и да је он логично илегалан (…) 

Знао сам да се на тај састанак може гледати као на фракцију''.
59

 Мићановићева 
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 Srđan Cvetković, Represija u Srbiji 1944-1953, Beograd 2008, 63, datum pristupa 15. 05. 2017, 
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 АБиХ, ПК КПЈ БиХ, кут. 2/48, бр. 234, Записник Партијске комисије ПК КПЈ БиХ о саслуша-

њу Војe Љујића, 6. август 1948. 
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 АБиХ, ЦК КП БиХ, кут. 3/48, Записник о саслушању друга Обрена Старовића пред Партиј-

ском комисијом Покрајинског комитета КПЈ за БиХ, 6. август 1948. 
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 АБиХ, ПК КПЈ БиХ, кут. 5/48, Записник о саслушању Славка Мићановића пред Партијском 

комисијом ПК КПЈ за Босну и Херцеговину, 4. август 1948. 
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 АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 3/48, Записник о саслушању Обрена Старовића пред Партијском 

комисијом Покрајинског комитета КПЈ за БиХ, 6. август 1948. 
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 АБиХ, ПК КПЈ БиХ, кут. 2/48, бр. 234, Записник Партијске комисије ПК КПЈ БиХ о саслуша-

њу Воје Љујића, 6. август 1948. 
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изјава у вези са карактером састанка, да на ''састанак никакав нисам пошао 

нити сам сматрао да је то састанак'', губи на тежини, а феномен ''бајатог памће-

ња'' доводи на врхунац Мићановићев одговор на питање Комисије да ли је јед-

ном на састанак придошлом партијском функционеру рекао: ''Ово је као неки 

илегални састанак''. ''Ја се не сјећам, али је то могуће и допуштам да сам то у 

шали рекао.''
60

 Став министра Старовића око карактера састанка такође је био 

склон ревидирању, у складу са промјеном цјелокупне ситуације у оквиру 

босанскохерцеговачког политичког врха. ''Онда нисам мислио о томе, а сада 

видим да је био штетан.''
61

 

 

Неповјерење у искреност покајања и мотиви кажњавања 
 

Комисија је реаговала муњевито, а свој посао је доста брзо довела до 

краја. Саслушања министара обавила је од 4. до 6. августа, а своје извјештаје је 

од 7. до 13. августа прослиједила Покрајинском комитету КПЈ за БиХ. У извје-

штају Покрајинском комитету КПЈ за БиХ од 7. августа, изнијети су закључци 

да је Љујић био ''централна личнист око које су се окупљали сви они који су 

стајали на позицијама да су оптужбе Информбироа на нашу Партију правилне''. 

Као доказ томе узето је да је Љујић ''у свом стану окупио извјестан број својих 

пријатеља истомишљенила-чланова Мјесног комитета и скупа са Старовићем 

клеветао наш Централни комитет''.
62

 Комисија је утврдила да је Љујић ''пред 

комисијом био неискрен'', те да није показао воље да ''расвјетли завјеру која се 

ковала против наше Партије''. Слични ''гријеси'' установљени су и Обрену Ста-

ровићу. Кретали су се од тога да је ''критиковао политику Партије на селу'', 

преко учешћа на ''тајном састанку код Воје Љујића'', па до тога да се пред коми-

сијом ''држао несамокритички признајући само оно што је непобитно већ утвр-

ђено''.
63

 Славку Мићановићу је на терет стављано да је нападао политичку 

линију ЦК КПЈ, ''клеветао ЦК'', како је почео одступати од ''борбе против импе-

ријалиста''. Изнешено је да је у Љујићевом стану давао обавјештења како се 

''огроман број дискутаната изјаснио за Резолуцију Информбироа'', те као и за 

претходну двојицу, да се пред Комисијом држао ''врло неискрено'', признавају-

ћи само онда када је био ''прикљештен доказима''.
64

 Неповјерење у Мићанови-

ћеву ''искреност'', ''подгријавала'' је и изјава члана МК КПЈ Сарајево Драга Сте-
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комисијом ПК КПЈ за Босну и Херцеговину, 4. август 1948. 
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 АБиХ, ЦК КП БиХ, кут. 3/48, Записник о саслушању Обрена Старовића пред Партијском 

комисијом Покрајинског комитета КПЈ за БиХ, 6. август 1948. 
62

 АБиХ, ПК КПЈ БиХ, кут. 2/48, Извјештај Партијске комисије за испитивање ''антипартијског 

држања'' Покрајинском комитету КПЈ за Босну и Херцеговину од 7. августа 1948. 
63

 Исто 
64

 АБиХ, ПК КПЈ БиХ, кут. 5/48, Записник са сједнице Агитпропа ПК КПЈ за БиХ одржане 9. 

августа 1948. 
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фановића, да је Славко Мићановић на састанку у стану Воје Љујића у ''шали'' 

рекао: ''Да се он ради Шкоде која се пали на курбл, ради министарског магаци-

на, не може одрећи свога става, па макар моја дјеца (...) теже живјела и сама се 

издржавала''.
65

 

О брзини партијске реакције у циљу санкционисања оних који су се 

''неискрено изјаснили'' за став ЦК КПЈ, јасну слику даје податак да је Политби-

ро ПК КПЈ за БиХ такође 7. августа разматрао извјештај Партијске комисије. 

Ђуро Пуцар је изјавио да се министри морају смијенити и на те функције име-

новати нови људи. Шефкет Маглајлић, руководилац Комисије, предложио је 

искључење из партије. Најрадикалнији је био Авдо Хумо, који је предложио да 

се министри ставе у кућни притвор. То је правдао могућношћу да неки од њих 

''у страху од одговорности не побјегну''. Нико Јуринчић је подржао Хумин пре-

лог. Умјеренији су били Родољуб Чолаковић и Угљеша Даниловић. Они су 

самокритично прихватали своју одговорност за ставове министара. На крају 

сједнице Ђуро Пуцар се сложио да се министри искључе из Партије, а што се 

тиче предлога Авде Хуме, Пуцар је био става да треба размислити, јер ''иза тога 

требала би да услиједи и кривична одговорност'', као и да оптуженим треба 

''надзирати кретање у згодној форми''.
66

 

У извјештају партијске комисије, који је 13. августа упућен ЦК КП БиХ, 

истакнуто је да се радило о ''антипартијском дјеловању људи који су из разних 

побуда, амбиција и незадовољства са положајем у Парији'', хтјели да ''поведу 

борбу против Партије'', дајући приједлог ПК КПЈ за БиХ да се преиспита прет-

ходни рад оптужених у државној служби. ''Надаље комисија сматра да пошто 

се ради о таквим људима да би требало испитати и њихов досадашњи рад у 

државним надлештвима.''
67

 Како и прије, тако и од почетка сукоба са Инфор-

мбироом, комунисти су ''чишћење друштва'' од за њу неподобних елемената 

остваривали помоћу судова или комисија, које су радиле под пуном партијском 

контролом. Често се судило за најбаналније преступе (причање вицева, пјевање 

пјесама) са циљем застрашивања и елиминисања противника.
68

 У ситуацији у 

којој је унутарпартијска опозиција почела узимати мах, власт је реаговала и 

повећавала ниво репресије у сврху ''одбране'' партије и државе од стаљини-

зма.
69

 Почетна, поприлично раширена колебања унутар комунистичког покрета 

у БиХ, због примјера осталом партијском чланству, како у БиХ тако и у другим 

срединама у ФНРЈ, морала су бити санкционисана. Да би санкције имале своју 

тежину, примијењене су на неке високопозициониране, али и ниже рангиране 
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руководиоце из Босне и Херцеговине. Партијско руководство Босне и Херцего-

вине, са хипотеком ''колебљиве прошлости'', хтјело је Брозу и водећим функци-

онерима КПЈ доказати да се по питању унутарпартијске опозиције у БиХ 

одлучно ради. Иако су, као и чланови Политбироа ПК КПЈ за Босну и Херцего-

вину, након сједнице у Београду промијенили став, а двојица чак као делегати 

учествовали у раду 5. конгреса КПЈ, искључњем из Партије и смјеном са мини-

старских функција кажњени су Војо Љујић, Обрен Старовић и Славко Мићано-

вић.
70

 

Репресија над новоствореном унатарпартијском опозицијом имала је 

више начина и етапа. Ишла је од опомена и укора, губитка положаја, искључи-

вања из Партије, па до метода ''антистаљинистичког стаљинизма'', у виду отва-

рања првих правих ''домаћих гулага'', са систематично развијеним методама 

мучења и преваспитавања, а симбол такве репресије је био Голи оток.
71

 Почет-

ни начини и етапе репресије ишли су са смјењивањем са функција и искључе-

њем из Партије. 

Већ смо поменули приједлоге за радикалнију примјену репресије, који 

су се кретали до ''стављања у кућни притвор''. У сваком случају, ''осумњичени'' 

нису остављени без ''надзора''. Писмо Славка Мићановића, упућено ЦК КП 

БиХ шест мјесеци након кажњавања, упућује на нека ограничења којима су 

кажњени били подвргнути. Мићановић се бавио књижевношћу, па је од ЦК КП 

БиХ тражио да му се одобри, због ''непријатељаког држања'', очито забрањено 

публиковање књижевног рада.
72

 ''Бавим се књижевним радом и жеља ми је да 

ми то буде главно занимање. Неопходно ми је потребно да своје радове обја-

вљујем, како због критике која је за књижевни рад неопходна, тако и због 

могућности учествовања у начелним дискусијама које се воде у вези с умјет-

ничким стварањем.''
73

 Мићановић је поновио своје кајање, промјену става, 

истакао своје држање у ''протеклих шест мјесеци'' и затражио од ЦК КП БиХ да 

му омогући да се на одговарајући начин укључи у борбу за ''изградњу соција-

лизма у нашој земљи''.
74

 Издавачка дјелатност је након успастављања револу-

ционарне власти у Југославији била под строгом контролом Агитпроп апарата 
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и под мјерама значајног ограничења. Политички курс био је усмјерен ка цента-

рализацији комплетне културне политике.
75

 Након сукоба са Коминформом, 

Партија је захтијевала појачану будност и монолитност, што је свакако утицало 

на појачавање ограничења у издавачкој дјелатности. Задаци пропаганде које је 

истакао 5. конгрес КПЈ били су ''систематска борба против непријатељских 

утицаја'' у културном животу.
76

 

Неслагање три министра у Влади НР Босне и Херцеговине са ставовима 

ЦК КПЈ поводом Резолуције Информбироа је дио ширег расцјепа унутар 

босанскохерцеговачке партијске организације. Због комплексности проблема и 

недоступности комплетне архивске документације, информбировски лом у 

Босни и Херцеговини је недовољно истражен и због тога ће још дуго бити тема 

научних анализа и расправа. 

 

 

Драженко Ђуровић 

 

Министри информбировци у Влади Народне Републике  

Босне и Херцеговине 1948. године 

 

Резиме 

 

Већина најпознатијих чланова Покрајинског комитета КПЈ за Босну и 

Херцеговину је у вези са сукобом са Коминформом 1948. године по неким 

питањима показала наслагања са ставом КПЈ. Под утицајем овог фактора, као и 

култа Стаљинове личности, Совјетског Савеза и бољшевичке партије као идео-

лошких и политичких идеала, Војислав Љујић, Обрен Старовић и Славко 

Мићановић, министри у Влади НР Босне и Херцеговине, сматрали су да опту-

жбе Информбироа имају утемељење, као и да је требало ићи на засједање 

Информбироа. Заједно са појединим члановима Мјесног комитета Сарајево, 

окупили су се у стану министра Војислава Љујића и дискутовали о Резолуцији 

Информбироа, као и о стању у Покрајинском комитету. Након што је 7. јула 

1948. у Београду одржана сједница југословенског партијског врха са чланова 

ПК КПЈ за Босну и Херцеговину, сви чланови Покрајинског комитета, који су 

се колебали прихватили су и подржали званични став Централног комитета 

Комунистичке партије Југославије и Јосипа Броза Тита, тако да нико од њих 

није кажњен. Оштрица партијске репресије била је усмјерена на поменуте 

министре иако су након београдске сједнице заузели истовјетне ставове као и 

врх босанскохерцеговачке партијске организације. Оптужени за антипартијски 
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рад, фракционашење и клеветање Централног комитета, смијењени су са мини-

старских позиција и искључени из партије. 

 

 

Drazenko Djurovic 

 

Summary 

 

Cominform Ministries in the Government of the People’s  

Republic of Bosnia and Herzegovina in 1948 

 

The most of the best known members of the Provincial Committee of the Yu-

goslav Communist Party for Bosnia and Herzegovina showed disagreements about 

certain issues with Yugoslav Communist Party position in relation to the conflict 

with the Cominform in 1948. Under the influence of this factor, as well as the cult of 

Stalin's personality, the Soviet Union and the Bolshevik Party as an ideological and 

political ideals, Vojо Ljujic, Obren Starovic and Slavko Micanovic, ministers in the 

Government of the People’s Republic of Bosnia and Herzegovina considered that the 

Cominform charges had a foundation, as well as the meeting of the Cominform 

should have been attended. Together with some members of the Local Committee of 

Sarajevo they gathered in the apartment of Minister Vojislav Ljujic and discussed the 

Cominform Resolution, as well as the situation in the Provincial Committee. After 

the session of the Yugoslav party leadership with the members of the Provincial 

Committee of the Yugoslav Communist Party for Bosnia and Herzegovina took place 

on 7 July 1948 in Belgrade, all the members of the Provincial Committee, who were 

indecisive, accepted and supported the official position of the Central Committee of 

the Communist Party of Yugoslavia and Josip Broz Tito, therefore none of them was 

punished. The blade of party repression was directed at the mentioned ministers, alt-

hough, after the Belgrade session, they took identical attitudes as well as the top of 

the party organization in Bosnia and Herzegovina. The defendants for anti-party 

work, fractionation, slander of the Central Committee, were removed from the minis-

terial positions and excluded from the party. 
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МИРЈАНА ИВАНИЋ УДК 334.71(497.1Бос. Градишка)(091) 

Архив Републике Српске DOI 10.7251/GUARS1709243I 

Бања Лука   

 

 

ЗАНАТСКА ДЈЕЛАТНОСТ НА СРЕЗУ БОСАНСКА  

ГРАДИШКА – ПОЧЕТАК РАДА СРЕСКЕ ЗАНАТСКЕ  

КОМОРЕ БОСАНСКА ГРАДИШКА 
 

 

Апстракт: У раду се дају основни подаци о стању занатске дјелатности 

након ослобођења територије Среза Босанска Градишка у 1945. години, о 

активностима Среског народног одбора Босанска Градишка на обнови рада 

занатских радњи, о попису и евиденцији занатских радњи приватног, државног 

и задружног сектора, о питању ревизије овлашћења и дозвола за рад занатских 

радњи, о припремама за оснивање и почетак рада Среске занатске коморе у 

Босанској Градишци у 1950. години, о укидању Удружења занатлија у Босан-

ској Градишци, о примјени Општег закона о занатству и Закона о занатству НР 

БиХ и других прописа, а даје се и осврт на основне одредбе Статута Среске 

занатске коморе у Босанској Градишци. 

Рад је настао коришћењем архивске грађе фонда Срески народни одбор 

Босанска Градишка и законских и других прописа који су регулисали занатску 

дјелатност. 

 

Кључне ријечи: занатска дјелатност, Срески народни одбор Босанска 

Градишка, Удружење занатлија, Среска занатска комора, Општи закон о занат-

ству, Закон о занатству НР БиХ. 

 

 

Занатска дјелатност на Срезу Босанска Градишка (до почетка рада Среске 

занатске коморе) 

 

Након ослобођења територије Среза Босанска Градишка у 1945. години 

наступио је период обнове и изградње у свим областима живота. Занатска дје-

латност на Срезу Босанска Градишка била је у великој мјери запуштена, многе 

занатске радње су током рата престале са радом, многе су опљачкане, оштећене 

и порушене. Требало је покренути и обновити рад занатских радњи и обезбије-

дити сировине и материјал за њихов рад. Све активности и иницијативе око 

обнављања и опоравка занатских радњи покретали су Срески народни одбор (у 

даљњем тексту: СНО) Босанска Градишка, Окружни народни одбор Бања Лука 

и Министарство индустрије и рударства Народне владе БиХ, који су почели са 
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прикупљањем података о броју занатских радњи које раде, броју запослених 

радника, помоћника и научника, потребама за сировинама и материјалом и дру-

го. 

Предсједништво Антифашистичког вијећа народног ослобођења Југо-

славије је 3. фебруара 1945. године донијело Одлуку о укидању и неважности 

свих правних прописа донијетих од стране окупатора и њихових помагача за 

вријеме окупације, о важности одлука које су за то вријеме донијете, о укидању 

правних прописа који су били на снази у часу непријатељске окупације.
1
  

Правни прописи (закони, уредбе, наредбе, правилници итд.) донијети од 

стране окупатора и њихових помагача за вријеме непријатељске окупације уки-

дају се и проглашавају за неважеће (члан 1 Одлуке). 

Правни прописи (закони, уредбе, наредбе, правилници итд.) који су 

били на снази у часу непријатељске окупације (до дана 6.4.1941. год.) укидају 

се уколико су у супротности с тековинама Народноослободилачке борбе, с 

декларацијама и одлукама Антифашистичког вијећа народног ослобођења Југо-

славије и земаљских антифашистичких вијећа (скупштина, света, собрања) 

појединих федералних јединица и њихових предсједништава, као и правним 

прописима донијетим од Националног комитета ослобођења Југославије и 

његових повјереништава, влада и појединих повјереништава федералних једи-

ница (члан 2 Одлуке). 

Сходне томе, Закон о радњама од 5.11.1931. године остао је на снази.
2
  

На одредбе Закона о радњама позива се СНО Бос. Градишка приликом 

доношења дозвола и овлашћења за рад занатских радњи. 

Одјељење за трговину и снабдијевање Окружног народног одбора Бања 

Лука покренуло је у јуну 1945. године питање ревизије свих овлашћења и 

дозвола издатих од 10.4.1941. године до ослобођења и тражило да се свим 

лицима за која се зна да нису имала стручну спрему или нису имала коректно 

држање према Народноослободилачкој борби и ослободилачком покрету про-

гласи неважећом дозвола – овлашћење за вођење занатске радње, а у смислу 

Одлуке АВНОЈ-а о укидању и неважности свих правних прописа и одлука 

донијетих за вријеме окупације. Послије проведене ревизије требало је доста-

вити извјештај овом одјељењу о свим затвореним радњама и неважећим овла-

шћењима и дозволама.
3
 

Одјељак за трговину, индустрију и занатство СНО Бос. Градишка је 

актом из августа 1945. године доставио Окружном народном одбору Бања Лука 

списак потреба занатства у Босанској Градишци у сировинама и материјалу за 

наредних шест мјесеци, попис занатских радњи по врсти, те податке о запосле-

ним радницима и укупним потребама за сировинама и материјалом. 

                                                 
1
 Службени лист ДФЈ, број 4, од 13.2.1945. 

2
 Службене новине Краљевине Југославије, година XIII – 1931, бр. 262 – LXXXI, od 9.11.1931. 

3
 АРС БЛ, 101, 2, 2248/45 
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На територији Среза Босанска Градишка раде: ковачке радње (број рад-

њи 31, број стручних радника 31, број помоћника 10, број научника 8), лимар-

ско-браварске радње (радњи 6, стручних радника 6, помоћника 7,  научника 5), 

опанчарске и обућарске радње (радњи 14, стручних радника 14, помоћника 5, 

научника 10), млинарске радње (радњи 8, стручних радника 8,  помоћника 6, 

научника – ?), кројачке радње (радњи 12, стручних радника 12,  помоћника 10, 

научника 14), бријачке радње (радњи 11, стручних радника 11,  помоћника 6, 

научника 14), ременарске радње (радњи 4, стручних радника 4,  помоћника 2, 

научника 6). На територији Среза Босанска Градишка према овом попису ради 

укупно 86 занатских радњи.
4
 

Одјељење за индустрију и рударство Окружног народног одбора Бања 

Лука је новембра 1945. године доставило СНО-у Бос. Градишка распис у вези 

са оснивањем занатских задруга, као и Правила за исте и Упутство за оснивање 

занатских задруга, које је израдило Министарство индустрије и рударства 

Народне владе БиХ.
5
  

У распису се говори о потреби за удруживањем занатских радњи поједи-

них струка у занатске задруге и раду на оживљавању занатства и обнављању 

привреде на срезу. 

Покретање и обнова рада циглана на Срезу Босанска Градишка и произ-

водња цигле и цријепа била је од великог значаја јер је требало почети са радом 

на обнови и изградњи порушених кућа и других објеката.  

У извјештају о преузимању циглане Ивана Шуркића у Бок Јанковцу од 

25.12.1945. године, Одсјек за трговину и занатство СНО Бос. Градишка обавје-

штава Окружни народни одбор Бања Лука да је, одмах по примитку одлуке 

Окружног народног суда у Бања Луци о привременој секвестрацији циглане 

Ивана Шуркића у Бок Јанковцу, Срез Бос. Градишка, од стране Среског суда у 

Бос. Градишци одређена комисија која је преузела циглану на лицу мјеста. На 

сједници СНО одређени су управитељ циглане и стручни пословођа, на које ће 

се пренијети рад на поменутој циглани под контролом тог одбора.
6
 

У јануару 1946. године Одсјек за трговину и занатство СНО Бос. Гради-

шка израдио је спискове занатских радњи на подручју Среза и доставио их 

Окружном народном одбору Бања Лука. 

На списку обновљених занатских радњи на подручју Среза Бос. Гради-

шка од 19.1.1946. године
7
 налази се 107 занатских радњи, са подацима о врсти 

заната и сједишту, презимену и имену власника фирме, броју запослених рад-

ника, броју шегрта, просјечној годишњој производњи до 1941. године и пода-

так да ли радионица ради, а ако не ради, због чега не ради. Списак садржи 

                                                 
4
 АРС БЛ, 101, 4, 4764/45 

5
 АРС БЛ, 101, 10, 9152/45 

6
 АРС БЛ, 101, 10, 9647/45 

7
 АРС БЛ, 101, 9, 8916/45 
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податке о посластичарским (6), месарским (8), обућарским (12), браварским (5), 

браварско-механичарским (1), кројачким (9), бријачким (10), бријачко-фризер-

ским (1), столарским (7), коларским (3), ременарским (4), ковачким (17), пекар-

ским (7), бозаџијским (3), содарским (2), зидарским (1), опанчарским (4), 

бачварским (2), фотографским (1), дунђерским (1) и млинарским радњама (1), 

штампарији (1) и пилани и млину (1). 

На списку занатских радњи на подручју Среза Босанска Градишка, које 

су постојале до 1941. године а нису обновљене, од 23.1.1946. године, налазе се 

352 занатске радње.
8
 Списак садржи сљедеће податке: презиме и име власника, 

пребивалиште, врста заната и зашто радња није обновљена. 

Највише је било ковачких радњи (86), затим столарских (37), кројачких 

(34), обућарских (27), коларских (25), месарских (23) и пекарских (23). Радила 

је по једна пекарско-месарска, ужарска, дунђерска, цреварска, ситничарска, 

бачварска, собосликарска, тесарска, модистичка, калајџијскa, књиговезница и 

штампарија, ножарска, посластичарска, шеширџијска и радња за израду тамбу-

ра. Радиле су и лимарске, ципеларске, опанчарске, бријачке, зидарске, седлар-

ске, стројобраварске, браварске, сајџијске, ременарске, млинарске, цигларске и 

лончарске радње. На подручју среза су радиле двије пилане и млин (у Чатрњи и 

Новој Тополи).  

У мају 1946. године Народна скупштина ФНРЈ донијела је Општи закон 

о народним одборима, којим је утврђена надлежност среских народних одбора, 

између осталог и у области занатства, па се Извршни одбор СНО Бос. Гради-

шка позива на тај закон приликом доношења дозвола и рјешења о обављању 

рада приватних занатских радњи,
9
 а касније и на Уредбу о преносу послова 

које су вршили окружни народни одбори на друге државне органе, број 779, од 

25.7.1947. године.
10

 

У циљу правовремене израде плана мељаве житарица за 1947. годину, 

Одјељење за трговину и снабдијевање Окружног народног одбора Бања Лука је 

расписом од 3.11.1946. године затражило од СНО Бос. Градишка податке о 

млиновима.
11

 

На списку млинова (осим воденица) способних за рад на подручју СНО 

Босанска Градишка наводе се сљедећи млинови: 1) Назив млина: Државно 

пољопривредно добро Нова Топола, Мјесто производње: Нова Топола, Врста 

погона: моторни; 2) Назив млина: СНО Бос. Градишка (бивши Хусо Топић), 

Мјесто производње: Бос. Градишка, Врста погона: парни; 3) Назив млина: 

СНО Бос. Градишка (бивши Фриц Ламерс), Мјесто производње: Нова Топола, 

                                                 
8
 Исто 

9
 Службени лист ФНРЈ, број 43, од 28. 5.1946.  

10
 Службени лист НР БиХ, број 34, од 30.7.1947. 

11
 АРС БЛ, 101, 34, 15816/46 
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Врста погона: парни; 4) Назив млина: Државна шумска манипулација Подград-

ци, Мјесто производње: Подградци, Врста погона: парни. 

У попису је наведено и седам млинова у којима раде лица са Среза Бос. 

Градишка, a као мјеста производње наведени су Елезагићи, Берек, Д. Колона, 

Бос. Градишка, Шибића Хан, Ламинци и М. Дубраве. 

За све млинове дати су и подаци о капацитету за 24 сата, врсти мељаве, 

запремини магазина, броју упосленог особља и потребама за млинским матери-

јалом. 

Пописана су четири млина који нису способни за рад, а налазе се у 

Муслиманским Дубравама, Лисковцу, Новој Тополи и Трошељима. За ове мли-

нове наводе се подаци о називу млина, мјесту рада, потребним оправкама на 

згради млина, приближном износу за оправак зграде и дневном капацитету 

мљевења након поправка. 

На списку млинова воденичара (поточара и ријечних) на подручју СНО 

Бос. Градишка од 12.11.1946. године наводи се 69 млинова, те подаци о називу 

и власништву млина, мјесту производње и дневном капацитету. 

Министарство комуналних послова НР БиХ припремило је сљедеће 

пописне табаке за локалну индустрију и занатство на крају 1947. године: попи-

сни табак за занатске радње – Сектор П и пописни табаци за државна и задру-

жна предузећа – Сектор Д и З (попис стања на дан 1.12.1947. године). 

У овом попису тражили су се општи подаци о предузећу (радњи), пода-

ци о погонским машинама и моторима, производним машинама, апаратима и 

уређајима, производњи, потребним сировинама, гориву и електричној енергији 

и радној снази, а требало је испунити и додатни пописни лист о производима. 

За Сектор Д је постојао и допунски пописни табак, уз табелу са подацима о 

радној снази (Платни фонд). Пописне табаке требало је испунити за сваку 

занатску радњу посебно и за државна и задружна предузећа на подручју СНО 

Бос. Градишка (државни, задружни и приватни сектор). 

Одсјек за локалну привреду Извршног одбора СНО Бос. Градишка је 

9.1.1948. године Министарству комуналних послова у Сарајеву доставио попу-

њен пописни табак за државна и задружна предузећа на подручју овог одбора 

са стањем на дан 31.12.1947. године.
12

 На подручју Среза Босанска Градишка 

раде: 

1) Среска парна и ручна циглана, сједиште: Бок Јанковац, администра-

тивно-оперативни руководилац: Извршни одбор СНО Бос. Градишка, основа-

но: 4.4.1947. године; 

2) Среска парна пилана и млин са комбинованим радионицама, сједи-

ште: Бос. Градишка, административно-оперативни руководилац: Извршни 

одбор СНО Бос. Градишка, основано: 24.4.1947. године; 

                                                 
12

 АРС БЛ, 101, 82, 22569/47 
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3) Срески моторни млин, сједиште: Нова Топола, административно-

оперативни руководилац: Извршни одбор СНО Бос. Градишка, основано: 

20.8.1946. године; 

4) Моторни млин Мусл. Дубраве, сједиште: Мусл. Дубраве, админи-

стративно-оперативни руководилац: Мјесни народни одбор Лисковац, основа-

но: 20.8.1946. године; 

5) Кројачка радионица Радничко-намјештеничке задруге, сједиште: Бос. 

Градишка, административно-оперативни руководилац: Радничко-намјеште-

ничка задруга Бос. Градишка, основано: 11.12.1946. године;
13

 

6) Обућарска радионица Радничко-намјештеничке задруге, сједиште: 

Бос. Градишка, административно-оперативни руководилац: Радничко-намје-

штеничка задруга Бос. Градишка, основано: 1.11.1947. године.
14

  

Одсјек за локалну привреду Извршног одбора СНО Бос. Градишка је 

28.1.1948. године доставио Министарству комуналних послова у Сарајеву 

податке о радњама у приватном сектору са стањем на дан 1.12.1947. године.
15

  

На подручју Среза Босанска Градишка радиле су сљедеће занатске рад-

ње:  

- прерада метала: 26 радњи (механичарско-браварске радње – 1, бра-

варске – 4, ковачке – 21), 

- грађевинска дјелатност: 2 радње (зидарска и дунђерска), 

- прерада дрвета: 14 радњи (столарске – 9, коларске – 4, бачварска – 

1), 

- израда и прерада текстилне робе: 12 радњи (кројачке – 12), 

- производња и прерада коже и обуће: 19 радњи (обућарске – 10, опан-

чарске – 3, ременарске – 6), 

- израда прехрамбених производа: 16 радњи (мотор. млин радње – 5, 

посластичарске – 4, бозаџијско-салебџијске – 4, содарске – 3), 

- графичка дјелатност: 1 радња (штампарија и књиговезница Касима 

Бошњака, Бос. Градишка), 

- израда осталих производа: 6 радњи (часовничарске – 2, ужарска – 1, 

фотографска – 1, лончарска – 1, димњачарска – 1), 

- личне услуге: 14 радњи (бријачке – 13, бријачко-фризерска – 1). 

На списку се налази укупно 110 занатских радњи. 

Извршни одбор СНО Бос. Градишка је на сједницама доносио рјешења у 

вези са радом занатско-индустријских предузећа у државном сектору. На сјед-

                                                 
13

 Накнадно уписана промјена: престанак пословања: 1.8.1948. године, промјена администра-

тивно-оперативног руководства: самостална задруга, промјена назива: Занатлијска кројачка 

произвођачко прерађивачка задруга с. о. ј. Бос. Градишка. 
14

 Накнадно уписана промјена: престанак пословања: 1.8.1948. године, промјена администра-

тивно-оперативног руководства: самостална задруга, промјена назива:  Занатлијска обућарска 

произвођачко прерађивачка задруга с. о. ј. Бос. Градишка. 
15

 АРС БЛ, 101, 82, 22569/47 
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ници од 5.3.1948. године одлучио је да се преиначи његово Рјешење број 

3768/48 од 3.3.1948. године и донесе ново, према којем ће Среска парна пилана 

и млин са комбинованом радионицом и каменоломом у Бос. Градишци преста-

ти са заједничким пословањем под досадашњим именом са даном 29.2.1948. 

године, те да се исто предузеће раздваја на Среску комбиновану радионицу у 

Бос. Градишци и Среску парну пилану и млин у Бос. Градишци. Са радом ова 

предузећа почињу 1.3.1948. године. Оба предузећа стајаће под административ-

но-оперативним руководством СНО Бос. Градишка.
16

 

На сједници одржаној 9.5.1949. године, након што је претресао услове 

рада национализоване штампарије и књиговезнице Касима Бошњака, Извршни 

одбор СНО Бос. Градишка донио је рјешење да се Занатско предузеће Штампа-

рија и књиговезница у Бос. Градишци предаје под административно-оператив-

но руководство Мјесном народном одбору у Бос. Градишци.
17

 У рјешењу се 

наводи да је ово предузеће национализовано као занатска радња, јер по форма-

ту, капацитету, те ручном односно ножном погону спада у занатске радње, а 

као таква је раније вођена у Регистру занатских радњи Извршног одбора СНО 

Бос. Градишка. 

На сједници одржаној 10.10.1949. године Извршни одбор СНО Бос. Гра-

дишка донио је рјешење да се Среска парна пилана у Обрадовцу, Бос. Гради-

шка, предаје под руководство Среском грађевинском предузећу Бос. Градишка 

заједно са стројобраварском радионицом којом ће управљати директор Среског 

грађевинског предузећа.
18

 

Марта 1950. године Повјереништво за индустрију и занатство Извршног 

одбора СНО Бос. Градишка устројило је Попис занатско-индустријских преду-

зећа локалног значаја, са подацима о називу предузећа, сједишту и врсти занат-

ско-индустријске дјелатности коју обавља.  

Попис је устројен на захтјев Државног осигуравајућег завода, Дирекција 

за НР БиХ, Пословница Бања Лука, ради провјере да ли су сва занатско-инду-

стријска предузећа осигурана против штета од пожара и елементарних незго-

да.
19

 На попису се налазе сљедећа предузећа : 

1) Среска комбинована радионица, Бос. Градишка, столарски, коларски 

и лимарски производи, 

2) Среска парна и ручна циглана, Бок Јанковац – Бос. Градишка, произ-

водња цигле и цријепа, 

3) Среска парна пилана, Бос. Градишка, услужно резање обловине, 

4) Среска кожна галантерија, Бос. Градишка, производња кожне галанте-

рије, 

                                                 
16

 АРС БЛ, 101, 97, 3964/48 
17

 АРС БЛ, 101, 138, 9322/49 
18

 АРС БЛ, 101, 149, 19673/49 
19

 АРС БЛ, 101, 174, 5196/50 
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5) Занатлијска кројачка произвођачко-прерађивачка задруга, Бос. Гради-

шка, производња и прерада текстила и 

6) Занатлијска обућарска произвођачко-прерађивачка задруга, Бос. Гра-

дишка, прерада коже и израда обуће. 

У мају 1950. године Извршни одбор СНО-а Бос. Градишка донио је 

неколико рјешења која се односе на рад занатско-индустријских предузећа 

локалног значаја. 

Извршни одбор СНО Бос. Градишка је 5. маја 1950. године донио рјеше-

ње да се Среска парна пилана у Обрадовцу, која је дотад била под управом 

Среског грађевинског предузећа у Бос. Градишци, има осмосталити као преду-

зеће. Среска парна пилана ће се фузионисати са Млинским предузећем у Обра-

довцу, пошто су им погонска постројења заједничка.
20

 

На сједници одржаној 22.5.1950. године СНО Бос. Градишка донио је 

сљедећа рјешења:
21

 

- Рјешење да се Среска парна пилана и Среско млинско предузеће спо-

је у једно предузеће, које ће пословати под именом Среска парна 

пилана и млин; 

- Рјешење по којем Среско млинско предузеће у Бос. Градишци треба 

да обустави рад на дан 31.5.1950. године; 

- Рјешење о оснивању Државног привредног предузећа за производњу 

кожних предмета, са сједиштем у Бос. Градишци, спајањем бивше 

Занатлијске обућарске задруге, Среске кожне галантерије, приватних 

ременара и опанчара, а које ће пословати под називом Среско кожар-

ско предузеће;
22

 

- Рјешење по којем новооснована Среска кожна галантерија из Бос. 

Градишке треба да обустави рад дана 31.5.1950. године. 

Све промјене које су у занатској дјелатности на подручју Среза Босанска 

Градишка услиједиле до краја 1950. године дате су у Извјештају о занатским 

радњама, који је Повјереништво за индустрију и занатство Извршног одбора 

СНО Бос. Градишка 20.12.1950. године доставило Среској контролној комисији 

Бос. Градишка. 

У извјештају се даје списак државних предузећа која су под администра-

тивно-оперативним руководством Повјереништва за индустрију и занатство, а 

то су: 1) Среска парна циглана, Бок Јанковац, 2) Среска комбинована радиони-

ца, Бос. Градишка, 3) Среско кожарско предузеће, Бос. Градишка, 4) Среска 

                                                 
20

 АРС БЛ, 101, 178, 7835/50 
21

 Исто 
22

 Предмет пословања предузећа је производња разних предмета од коже, углавном за снабдије-

вање становништва. Поред поменуте главне дјелатности, предузеће ће се бавити и осталим 

пословима које му повјери административно-оперативно руководство. Предузеће стоји под 

административно-оперативним руководством Извршног одбора СНО Бос. Градишка. Админи-

стративно-оперативни руководилац прописаће правила о организацији и пословању предузећа. 
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парна пилана и млин, Бос. Градишка, 5) Среска творница чарапа, Бос. Гради-

шка, 6) Кречана при Среском грађевинском предузећу, Бос. Градишка, 7) Зана-

тлијска кројачка произвођачко-прерађивачка задруга, Бос. Градишка. 

Према овом списку, на подручју СНО Бос. Градишка, укључујући и мје-

сне народне одборе, има укупно 92 занатлија (столара – 14, сајџија – 1, кројача 

– 6, посластичара – 9, бријача – 12, ковача – 26, колара – 2,  ременара – 7, лон-

чара – 1, бравара – 4, ужара – 1, обућара – 6, опанчара – 2 и содара – 1). 

Такође су дати и подаци о занатлијама који се не баве својим занатом 

(24 лица), а запослени су као службеници код СНО-а и ГНО-а Бос. Градишка и 

у среским предузећима.
23

 

 

Почетак рада Среске занатске коморе у Босанској Градишци 

 

Општи закон о занатству објављен је у Службеном листу ФНРЈ у јуну 

1949. године.
24

 Закон садржи одредбе о стицању стручне спреме и условима за 

обављање занатске радиности, државним занатским радњама и радионицама, 

занатским задругама, занатским радионицама друштвених и задружних органи-

зација, приватним занатским радњама, стручним занатским организацијама и 

друго. 

На основу одредби Општег закона о занатству започело се са активно-

стима на оснивању среских занатских комора. 

У априлу 1950. године у Службеном листу НР БиХ објављени су пропи-

си којим су уређени начин избора првих скупштина среских занатских комора 

у БиХ:
25

 

1) Рјешење о укидању Занатске коморе за БиХ у Сарајеву и среских и 

градских принудних удружења занатлија, које је донијела Влада НР БиХ на 

основу члана 84 став 2 Општег закона о занатству, а на приједлог министра 

комуналних послова; 

2) Упутство о занатским коморама, саставу, избору и раду њихових 

првих скупштина, које је донијела Влада НР БиХ на основу члана 75 став 3 

Општег закона о занатству, а на приједлог министра комуналних послова; 

3) Рјешење о роковима за одређивање састава и избору занатских комо-

ра, које је донио министар комуналних послова на основу тачке 19 Упутства о 

занатским коморама, саставу, избору и раду њихових скупштина. 

На основу члана 74 Општег закона о занатству и тачке 2 Упутства о 

занатским коморама, саставу, избору и раду њихових скупштина, Извршни 

одбор Обласног народног одбора Бања Лука донио је 5.5.1950. године рјеше-

                                                 
23

 АРС БЛ, 101, 193, 19406/50 
24

 Службени лист ФНРЈ, број 49, од 9.6.1949.  
25

 Службени лист НР БиХ, број 16, од 22.4.1950. 
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ње
26

 којим је одређено да прву скупштину Среске занатске коморе у Бос. Гра-

дишци сачињава 60 чланова, у који број улази: 

- 10 представника државних занатских радњи и државних занатских 

радионица државних надлештава, установа и предузећа, 

- 18 представника занатских произвођачко-прерађивачких и услужних 

задруга и 

- 32 представника приватних занатлија. 

Скупштина приватних занатлија за избор делегата за Оснивачку скуп-

штину Среске занатске коморе Бос. Градишка одржана је 21.5.1950. године у 

просторијама Занатлијског удружења у Бос. Градишци, када је извршен избор 

32 делегата.
27

 

Оснивачка скупштина Среске занатске коморе Бос. Градишка одржана 

је 28.5.1950. године. На списку занатлија државног, задружног и приватног сек-

тора који присуствују оснивачкој скупштини налази се 10 представника из 

државног, 11 представника задружног и 32 представника приватног сектора.
28

 

Дана 12.6.1950. године одржана је сједница Комисије за ликвидацију 

Занатлијског удружења у Бос. Градишци, на којој је извршена ликвидација овог 

удружења.
29

 Сву имовину Удружења преузела је Среска занатска комора 

Босанска Градишка. 

Управа за занатство Комитета за локалну индустрију и занатство Владе 

НР БиХ доставила је распис од 20.5.1950. године и типски статут Среске занат-

ске коморе, који је на основу члана 73 Општег закона о занатству прописао 

предсједник Комитета за локалну индустрију и комуналне послове Владе 

ФНРЈ.
30

 

У распису је наведено да Статут Среске занатске коморе Босанска 

Градишка треба да потврди Извршни одбор Среског народног одбора Босанска 

Градишка, те је потребно да му предсједник Среске занатске коморе одмах 

послије скупштине упути Статут на одобрење. 

Повјереништво за индустрију и занатство Извршног одбора СНО Бос. 

Градишка је 6.6.1950. године доставило Занатској комори Бос. Градишка одо-

брен Статут Среске занатске коморе у Бос. Градишци.
31

 

Поред општих одредби, Статут садржи одредбе о задацима коморе, чла-

новима коморе, о правима и дужностима чланова коморе, о односу коморе пре-

ма установама, државним органима и занатским организацијама, о органима 

коморе (Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор), о средствима коморе, о 

                                                 
26

 АРС БЛ, 101, 173, 3801/50 
27

 АРС БЛ, 101, 179, 8987/50 
28

 АРС БЛ, 101, 179, 9270/50 
29

 Исто 
30

 Исто 
31

 АРС БЛ, 101, 179, 9270/50 
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надзору над радом и пословањем коморе, о измјенама и допунама статута и о 

престанку са радом коморе. 

У члану 4 Статута наведени су задаци Среске занатске коморе Босанска 

Градишка:  

1) старање о унапређењу занатства и постизању бољег квалитета занат-

ских производа на својој територији, проучавање и предлагање савршених 

метода рада на помагању органима државне власти и у ту сврху организовање 

стручних занатских течајева, преношење искуства у погледу организације и 

продуктивности рада на друге радње и радионице;  

2) вођење свестране бриге о стручном, теоријском и васпитном уздиза-

њу ученика у занатству, старање о држању ученика у занатским радњама и 

радионицама које су према важећим прописима обавезне на држање ученика; 

пружање помоћи народним властима у спровођењу потребних мјера у циљу 

обезбјеђења смјештаја ученика; подизање, према способностима и условима,  

домова ученика у занатству; предлагање народним одборима плана укључења 

ученика у оне струке заната које су, с обзиром на локалне потребе, неразвијене 

или их треба нарочито развијати; сарадња са омладинским организацијама ради 

идејно-политичког и културног уздизања ученика у занатству; 

3) давање среском односно градском народном одбору приједлога пла-

нова занатске дјелатности у срезу односно граду, као и предлагање отварања 

односно распоред нових занатских радња и радионица у срезу – граду; 

4) давање приједлога и мишљења у погледу одређивања цијена занат-

ских производа и услуга, пружање потребне помоћи органима за цијене код 

одређивања норми и утврђивања норматива утрошка материјала;  

5) давање мишљења у погледу кредитне способности својих чланова; 

6) контрола рада занатских радња и радионица на тај начин што ће ука-

зивати органима државне власти на недостатке у раду занатских радњи и ради-

оница и предлагати конкретне мјере за њихово отклањање; 

7) вођење евиденције и статистичке службе о техничкој опремљености 

занатских радња и радионица, њиховом броју, личном и стручном саставу 

истих, а по упутствима и за то одређеним формуларима од стране СНО-а – 

ГНО-а, као и прикупљање свих података неопходних за праћење привредног 

пословања занатства и његове анализе на своме подручју;  

8) старање о набавци и расподјели алата и материјала својим члановима 

и у ту сврху, према потреби, оснивање службе за снабдијевање занатства;  

9) старање о културном и идејно-политичком уздизању  чланова;  

10) предлагање високостручних мајстора који испуњавају услове из чла-

на 21 Општег закона о занатству за кандидате државних мајстора заната; 

11) представљање својих чланова;  

12) обављање и свих других послова у вези са унапређењем и развојем 

занатства на свом подручју. 
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У члану 5 Статута наведено је ко су чланови Среске занатске коморе: 1) 

све државне занатске радње, 2) све државне занатске радње под руководством 

државног мајстора заната, 3) све државне занатске радионице државних надле-

штава, установа и предузећа која послују са трећим лицима, 4) све занатске 

произвођачке односно услужне задруге, 5) све занатске радионице друштвених 

и задружних организација и 6) све приватне занатске радње са подручја комо-

ре. 

Према члану 6 Статута чланство у Среској занатској комори је обавезно.  

Чланство у Комори стиче се уписом занатске радње, радионице, задруге 

у регистар занатских радњи, радионица и задруга Среског народног одбора  

Бос. Градишка (члан 7 Статута). 

У августу 1950. године у Службеном листу ФНРЈ објављена је Наредба о 

регистрацији задружних организација, занатских радњи и радионица.
32

 Према 

тачки 3 ове наредбе регистар задружних организација односно занатских рад-

њи и радионица воде повјереништва за финансије среских (градских односно 

рејонских) народних одбора, и то посебан за задружне организације, а посебан 

за занатске радње и радионице. У тачки 15 Наредбе наведено је које књиге за 

регистрацију задружних организација односно занатских радњи и радионица 

требају увести повјереништва за финансије среских (градских односно рејон-

ских) народних одбора.
33

 

Закон о занатству, који је донијела Народна скупштина НР БиХ, обја-

вљен је у Службеном листу НР БиХ у октобру 1950. године.
34

 

Закон у првом дијелу, поред основних одредби, садржи и одредбе о 

стручној спреми и осталим условима за обављање занатске радиности, о фирми 

и натпису занатских радња и радионица, о регистрацији занатских радњи и 

радионица, о пословним просторијама и пословним књигама.  

Према члану 4 овог закона занатску радиност могу обављати државне 

занатске радње и радионице, занатске задруге, занатске радионице друштвених 

и задружних организација и приватне занатлије. 

Занатску радиност могу обављати само лица која имају законом одређе-

ну стручну спрему, и то занатски помоћници, занатски мајстори и државни мај-

стори заната.
35

 

                                                 
32

 Службени лист ФНРЈ, број 50, од 16.8.1950. 
33

 1) регистар посебан за задружне организације (задруге свих врста, среске савезе земљорад-

ничких задруга и предузећа среских и републичких савеза земљорадничких задруга), а посебан 

један за занатске радње и радионице, 

2) именик посебан уз регистар за задружне организације, а посебан уз регистар за занатске рад-

ње и радионице и  

3) збирку исправа (досије) посебно за сваку поједину задружну организацију (задругу, срески 

савез земљорадничких задруга, предузеће среског или републичког савеза земљорадничких 

задруга), односно занатску радњу или радионицу. 
34

 Службени лист НР БиХ, број 33, од 11.10.1950. 
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Стручна спрема за обављање занатске радиности стиче се учењем заната 

у занатској радњи или радионици, односно стручној школи (члан 6 Закона). 

Према члану 13 Закона занатским учеником сматра се лице које је на 

основу писаног уговора о учењу упослено у занатској радњи или радионици у 

циљу да учењем у практичном раду и стручним школовањем стекне стручну 

спрему занатског помоћника.  

Други дио Закона садржи посебне одредбе за поједине врсте занатских 

радњи и радионица: I – државне занатске радње и радионице (1. државне занат-

ске радње, 2. државне занатске радње под руководством државног мајстора 

заната, 3. државне занатске радионице државних надлештава, установа и пред-

узећа); II – занатске задруге (1. занатске произвођачке и услужне задруге, 2. 

занатлијске набавно-продајне задруге); III – занатске радионице друштвених и 

задружних организација; IV – приватне занатске радње (1. обављање приватне 

занатске радње на сталном пословном мјесту, 2. обављање занатске радиности 

без сталног пословног мјеста и код кућа наручилаца и 3. обављање заната као 

споредног занимања).  

Трећи дио Закона садржи одредбе о стручним занатским организацијама 

(Среска занатска комора и Занатска комора НР БиХ).  

У четвртом дијелу Закона прописане су казнене одредбе, а пети дио 

садржи прелазне и завршне одредбе. 

У новембру 1950. године у Службеном листу НР БиХ објављени су  

Правилник о обављању занатских радиности без сталног пословног мјеста и 

Упутство о ревизији права и регистрацији дозвола за обављање приватних 

занатских радњи.
36

 У члану 1 Правилника наведено је да се без сталног послов-

ног мјеста могу обављати котларска (калајџијска), ножарско-оштрачка и вуно-

влачарска (пуцарска) занатска радиност. 

Према Упутству о ревизији права и регистрацији дозвола за обављање 

приватних занатских радњи сва приватна лица која стварно, лично или преко 

пословође воде било какву занатску радњу на подручју НР БиХ дужна су да до 

                                                                                                                                          
35

 1. Занатски помоћник је лице које је положило испит за занатског помоћника односно сврши-

ло школу која даје квалификације занатског помоћника и тиме стекло својство квалификованог 

занатског радника оспособљеног да самостално обавља занатске послове односно да руководи 

одеђеним пословима у занатској радњи, радионици или у одговарајућем одјељењу индустриј-

ске радионице (члан 25 Закона). 

2. Занатски мајстор је лице које је стекло квалификације да самостално руководи занатском 

радњом или радионицом, односно да води занатске послове у индустријској радионици (члан 

34 Закона). 

3. Државни мајстор заната је занатски мајстор који се видно истиче великом стручношћу, 

испробаним искуством у обављању заната и високим квалитетом свога рада и коме држава због 

тога, с његовим пристанком, даје назив државног мајстора заната и повјерава му на управљање 

државну занатску радњу. Државни мајстор заната не може се бавити приватним обављањем 

заната нити имати приватну занатску радњу (члан 36 Закона). 
36

 Службени лист НР БиХ, број 36, од 18.11.1950.  
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31.12.1950. године поднесу о томе пријаву повјереништву извршног одбора 

среског (градског, реонског) народног одбора надлежном за занатство на чијем 

подручју обављају радњу ради ревизије права рада и регистрације дозволе.  

Комитет за локалну индустрију и занатство Владе НР БиХ је у вези са 

одржавањем годишњих скупштина занатских комора
37

 Расписом од 27.12.1950. 

године дао приједлог за одржавање скупштина занатских комора по областима, 

а доставио је и Правилник о изборним скуповима приватних занатлија,
38

 по 

коме ће приватне занатлије вршити избор својих представника у скупштини 

коморе.  

 

 

Мирјана Иванић 

 

Занатска дјелатност на срезу Босанска Градишка –  

почетак рада Среске занатске коморе Босанска Градиша 

 

Резиме 

 

У раду се дају основни подаци о стању занатске дјелатности након осло-

бођења територије Среза Босанска Градишка у 1945. години, о активностима 

Среског народног одбора Босанска Градишка на обнови рада занатских радњи, 

попису и евиденцији занатских радњи, о питању ревизије овлашћења и дозвола 

за рад занатских радњи. 

У раду је наведено неколико извјештаја Извршног одбора Среског 

народног одбора Босанска Градишка, у којима су пописане занатске радње 

државног, задружног и приватног сектора, као и неколико рјешења која се 

односе на рад занатско-индустријских предузећа. Такође се говори и о припре-

мама за оснивање и почетак рада Среске занатске коморе Босанска Градишка 

1950. године, о укидању Удружења занатлија у Босанској Градишци и примје-

ни Општег закона о занатству и Закона о занатству НР БиХ и других прописа и 

даје осврт на поједине одредбе Статута Среске занатске коморе. 

Рад је настао коришћењем архивске грађе фонда Срески народни одбор 

Босанска Градишка и законских и других прописа којима је регулисана занат-

ска дјелатност. 

 

 

                                                 
37

 АРС БЛ, 101, 167, пов. број 2295/50 
38

 Службени лист НР БиХ, број 41, од 30.12.1950.  
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Mirjana Ivanic 

 

Craftsman Activity in the District of Bosanska Gradiska -  

Commencement of the District Craftsman Chamber of Bosanska Gradiska 

 

Summary 

 

This paper provides basic information about the state of craftsman activities 

after the liberation of the territory of the Bosanska Gradiska District in 1945, about 

the activities of the District People's Committee of Bosanska Gradiska on re-opening 

of craftsman shops, census and records of craftsman shops, the issue of the authority 

audit and operating licenses for craftsmen shops.  

The paper cited several reports of the Executive Committee of the District 

People's Committee of Bosanska Gradiska, which listed the craftsman shops in the 

state, cooperative and private sectors, as well as several decisions related to the work 

of craftsman and industrial companies. It also speaks about the preparations for the 

establishment and initial operation of the District Craftsman Chamber of Bosanska 

Gradiska in 1950, about the abolition of the Craftsman's Association in Bosanska 

Gradiska and application of the General Law on Crafts and the Law on Crafts of the 

People’s Republic Bosnia and Herzegovina and other regulations and provides a re-

view on certain provisions of the Statute of the District Craftsman Chamber.  

The paper was developed using the archive materials from the fund of the 

District People's Committee of Bosanska Gradiska and other laws and regulations 

governing the craftsman activity. 
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ЕКУМЕНСКА ДЈЕЛАТНОСТ ЕПИСКОПА БАЊАЛУЧКОГ И 

СРЕМСКОГ ДР АНДРЕЈА (ФРУШИЋА) У ВРИЈЕМЕ 

УПРАВЉАЊА БАЊАЛУЧКОМ ЕПАРХИЈОМ (1961–1980) 
 

 

Апстракт: Иако је био православни епископ у Босанској Крајини не 

тако давно (прије 37 година), др Андреј (Фрушић) је мало познат широј јавно-

сти. Поред неизмјерног пастирског труда, који се огледа у обнови правовјерја 

међу народом, рукополагању нових свештеника и попуњавању упражњених 

парохија, обнови и изградњи црквених објеката, остао је запамћен и његов 

богат екуменски рад. Значај овог јерарха за помирења народа, стварање добрих 

односа међу припадницима традиционалних вјероисповиједања овога краја и 

његов прегалачки рад на усађивању у православни народ јеванђеoске истине о 

праштању кроз понављање народне пословице ‒ брат је мио ма које вјере био ‒ 

историја ће тек оцијенити, а овим радом желимо дати допринос томе. 

 

Кључне ријечи: др Андреј (Фрушић), бискуп Алфред Пихлер, екуменски 

покрет, праштање, помирење.  

 

Епископ бањалучки и сремски др Андреј (Фрушић) (1916–1986) био је 

један од значајних архијереја Српске православне цркве у XX вијеку.
1
 ''Епи-

скоп Андреј је био човек широке културе и високог образовања. Добро је гово-

рио више страних језика. Много је читао и пратио сва збивања у хришћанском 

свету. Одржавао је добре контакте са екуменским радницима широм света, 

посебно у Римокатоличкој цркви. Имао је добро и племенито срце, што је и 

истакао у опроштајном говору епископ бачки Никанор. Умео је да саслуша 

сабеседника и увек је био спреман да пружи духовни савет и помоћ''.
2
 Посебно 

је важан његов пастирски рад у Епархији бањалучкој (1961–1980), гдје је са 

мјесним свештенством и монаштвом обнављао духовно и материјално достоја-

ње православља у Крајини. У историји је остао уписан, поготово у времену сто-

                                                 
1
 Погледај: Платон Јовић, синђел, Епископ бањалучки и сремски др Андреј Фрушић, Бањалука 

2017. 
2
 Драган Вукић, Упокојио се у Господу епископ сремски Андреј, у: Гласник: службени лист Срп-

ске православне цркве (Београд), год. LXVII, бр. 4 (април 1986), 71. 
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ловања у Бањалуци, као велики поборник мира и превазилажења мржње и 

сукоба међу народима. 

Епископ Андреј се цијелога живота борио за миран и добар суживот 

људи, а особито се залагао за зближење са припадницима Римокатоличке 

цркве. У миротворним и екуменским односима посебну пажњу заузимају њего-

ви лични односи са бискупом бањалучким Алфредом Пихлером (1913–1992), 

који су, како данас јасно можемо сагледати, били часни и искрени, и то са обје 

стране. ''Пуних деветнаест година заједно су градили мостове разумевања, еку-

менске љубави и узајамног поверења. У оно време за ове крајеве тешко постра-

дале у прошлом рату и дубоко подељене били су то велики кораци. Њихов рад 

на овом пољу једнога дана када буде писана историја екуменских односа у 

нашим просторима наћи ће заслужно место''.
3
 По мишљењу епископа бањалуч-

ког господина Јефрема, идеја јединства, којом су ова двојица људи живјели, 

доживјела је пораз: ''Обојица су умрли осамдесетих година и на њихову срећу 

нису дочекали пораз идеја за које су се тако снажно залагали''.
4
 

У једном од првих разговора са државним властима након преузимања 

Бањалучке катедре, епископ Андреј се интересовао како власти гледају на 

његове добре односе са бискупом Пихлером. Том приликом описао је један 

разговор са бискупом, у којем му је понудио да дође у катедралу и прати римо-

католичку мису: ''Он је одмах рекао: Зар би Ви то смјели учинити? Шта би на 

то мени рекао Ватикан? Ја сам му на то одговорио да би Ватикану таква једна 

појава врло добро дошла''.
5
 Овај одговор бискупа Пихлера треба схватити у 

духу званичне ''политике'' Ватикана ‒ до Другог ватиканског концила ‒ према 

осталим хришћанима, па и према православнима. 

Већ 1962. године један од најближих сарадника епископа Андреја, прота 

Војин Инђић, возио је аутомобилом бискупа Пихлера у Загреб. Секретар Коми-

сије за вјерска питања Среза Бањалука Боро Бјелкановић, приликом посјете 

бискупу 20. јула 1962. године, упитао га је како је био задовољан возачем? На 

то му је бискуп добронамјерно и уз осмијех одговорио: ''Па Ви чак знате и ко 

ме возио. Нисам се много заморио, свршио сам послове и посјетио сам пријате-

ље. Знате ја мислим да ти односи нису лоши, да је то добра и позитивна 

ствар'',
6
 мислећи на односе које има са епископом и православним свештен-

ством. 

                                                 
3
 Драган Вукић, нав. дјело, 71. 

4 
Јефрем (Милутиновић), епископ бањалучки, Српска православна Епархија бањалучка: 1900–

2000: шематизам, Бањалука 2000, 157. 
5
 Архив Републике Српске, Бањалука (даље АРСБЛ), Народни одбор среза Бања Лука, ст. пов. 

11/1, 7.9.1961, Народна Република Босна и Херцеговина, Народни одбор среза, Комисија за 

вјерска питања, Бања Лука, Извршном вијећу НРБиХ и Комисији за вјерска питања, Сарајево, 

4. 
6
 АРСБЛ, Народни одбор среза Бања Лука, стр. пов. 28, 21. јула 1962, Извршном вијећу НРБиХ 

и Комисији за вјерска питања, Сарајево, 1‒2. 
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Епископ Андреј је планирао да пође на поклоничко путовање у Италију 

1962. године. Будући да је у Риму већ владала претконцилска атмосфера, а и из 

страха да ће ово његово путовање неки људи погрешно схватити, ријешио је да 

га одгоди. Забиљежио је: ''Бојати се да мој пут неко не искористи у иностран-

ству за властите циљеве иако би као историчар волио да видим многе историј-

ске вриједности и споменике. Боље је да за сад тај пут одгодим''.
7
 

Надахнут посјетом Риму, сусретом са римским папом Павлом VI и 

његовим ријечима о јединству хришћана, али и пријатељским односима са епи-

скопом Андрејем и свештенством Бањалучке епархије, бискуп бањалучки 

Алфред Пихлер упутио је, данас слободно можемо рећи историјску, посланицу 

својој пастви. У божићној честитки свештеницима и вјерницима од 20. децем-

бра 1963. године, преносећи поздраве римског понтифика, наводи његове рије-

чи упућене бискупима на једној од сједница у Ватикану: ''Зато овдје пред свима 

бискупима признајем да смо у прошлости гријешили против љубави. Свађали 

смо се са браћом других цркава, било је и мржње. Ево, ја их молим да нам 

опросте, а и ја са своје стране, опраштам свима, ако су, можда нас мрзили или 

презирали''.
8
 Позивајући своје свештенство и вјернике да сљедују овим ријечи-

ма римског папе, додао је: ''И ми бисмо, драга браћо, на овај благдан љубави 

требали рећи нешто слично. Управо у овој земљи су у прошлом рату многа 

наша браћа православне вјере погинула за то што су православци. Они који су 

их убијали имали су у џепу католички крсни лист. Звали су се католици. И ти 

кршћани убијали су друге људе, такође кршћане, за то, што нису хрвати и като-

лици. Ми болно признајемо сву страшну заблуду тих залуталих људи и молимо 

нашу браћу православне вјере да нам опросте као што је Крист на крижу свима 

опростио. Уједно и ми опраштамо свима ако су нас можда мрзили или неправ-

ду учинили. Данас пред колијевком Исуса Криста нека се избришу сви дугови 

и нека завлада љубав''.
9
 Државне власти биле су изненађене овом посланицом, 

па су својим методама испитивали мишљење римокатоличког, али и православ-

ног свештенства о томе. Дошли су до закључка да је бискуп изнио исувише 

генералну слику држања католика и Хрвата у току рата, те да нигдје није спо-

менуо да је било како жртава тако и злочинаца на обје стране.
10

 Поред тога, у 

извјештају већ споменутог Боре Бјелкановића Извршном вијећу СР Босне и 

                                                 
7
 АРСБЛ, Народни одбор среза Бања Лука, стр. пов. 22, 7. јула.1962, Извршном вијећу НРБ и 

Комисији за вјерска питања, Сарајево, 2. 
8
 Архив Босне и Херцеговине (даље АБиХ), Комисија за вјерска питања, 1964, фасцикла бр. 21, 

Информација о реаговању на божићни поздрав бискупа Пихлера, Бискупски ординаријат Бања-

лука, бр. 1269/63, Бискупова божићна честитка, 2. 
9 
Исто 

10
 АБиХ, Комисија за вјерска питања, 1964, фасцикла бр. 21, Информација о реаговању на 

божићни поздрав бискупа Пихлера, Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Скупшти-

на среза Бања Лука, стр. пов. бр. 5, 13.2.1964. г., Извршном вијећу СР БиХ, Комисији за вјерска 

питања, Сарајево 
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Херцеговине, Комисији за вјерска питања, између осталога стоји: ''Епископ 

Фрушић и већина православних свештеника најпохвалније се изражавају о 

овом гесту Пихлера. Пихлер је са Фрушићем у два-три наврата разговарао о 

овом питању. Том приликом је рекао Фрушићу да не може схватити да кршћа-

нин може бити крвник недужних људи, да је то увијек осуђивао, и данас осуђу-

је, да је за пријатељске односе са православном црквом итд. Причао је такође 

Фрушићу и о реакцији његових свештеника на овај дио посланице. Епископ 

Фрушић посебно цијени овај став Пихлера и сматра да је искрен родољуб, при-

јатељ Срба и спреман да реално сагледа данашње стање и сарађује са органима 

власти''.
11

 У мају 1964. године бискуп Пихлер је имао састанак са предсједни-

ком Републичке комисије за вјерска питања, у току којега су се дотакли и 

божићне честитке. У току овог сусрета бискуп је рекао да је она израз његовог 

мишљења и његових осјећања, нагласивши: ''Са православцима нас дијеле ови 

посијани гробови, које морамо паметно превазићи''.
12

 

У вријеме боравка у Риму 1963. године бискуп Пихлер је говорио карди-

налима и бискупима о племенитости епископа Андреја и његовој борби да се у 

Бањалуци изгради Храм Свете Тројице. У исто вријеме представио је епископа 

Андреја као доброг човјека и пријатеља Римокатоличке цркве, те је преко 

њемачких бискупа, а уз подршку загребачког бискупа, прикупио финансијску 

помоћ за изградњу цркве. Римска курија је послала 2.000 динара помоћи за 

изградњу Саборне цркве у Бањалуци, штo су бањалучке власти окарактерисале 

као први случај да Ватикан материјално подржава изградњу православне бого-

моље.
13

 

Епископ Андреј је посјетио Шибеник и епископа Стефана (Боцу) 1965. 

године. Том приликом је имао блиске сусрете са представницима Римокатолич-

ке цркве. Штавише, бискуп шибенски је присуствовао литургији коју су двоји-

ца епископа служила. Већ спомињани Боро Бјелкановић, описујући разговор са 

епископом Андрејем о овом питању, биљежи: ''На моје питање значи ли то да је 

Ватикан одобрио и овакву врсту међусобних односа бискупа са осталим 

кршћанским црквама, Фрушић је одговорио да је то сигурно у духу концила. 

Званични Ватикан то још није у потпуности санкционисао. Истина постоји нео-

дређен став по коме је то дозвољено у 'нарочитим приликама'. Шибенски 

бискуп је сигурно овај поступак подвео под овај став, завршио је епископ Фру-

шић. Ово сам питање намјерно поставио епископу Фрушићу јер је он у ранијим 

разговорима истицао да би радо присуствовао и једној служби коју држи 

бискуп бањалучки, уколико би му он сличну посјету вратио у његовој цркви. 

                                                 
11

 Исто 
12

 АБиХ, Комисија за вјерска питања, 1964, фасцикла бр. 21, бр. 253, 6.5.1964, Информација о 

разговору предсједника Републичке комисије за вјерска питања са бањалучким бискупом 

Алфредом Пихлером 
13

 Извор навeден под напоменом 10 
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Међутим, Пихлер је одговарао да то не би смио учинити јер је то по њиховим 

нормама забрањено''.
14

 На истом мјесту епископ Андреј је подијелио са својим 

саговорником детаље литургијске реформе унутар Римокатоличке цркве, која 

је усвојена да Другом ватиканском концилу,
15

 а са којом га је упознао бискуп 

Пихлер. 

Посјета патријарха Германа (Ђорића) и чланова Светог архијерејског 

синода Бањалуци 12. новембра 1968. године носила је екуменски карактер. 

Патријарха су дочекали, поред православног епископа – домаћина, свештен-

ства и народа, и бискуп бањалучки са својим клиром, те представници Ислам-

ске заједнице. У току ручка епископ Андреј је рекао: ''Босна је чудан терен, 

овде се изолационализам губи, а људи су све више наклоњени свеобухватном 

братству, схваћајући да су сви људи деца Божија… Овај дом је центар духов-

ног живота у Босанској Крајини. Ви видите, Ваша Светости, крај Вас је преу-

звишени бискуп Алфред. Он је осведочени наш пријатељ. Овде је екуменизам 

врло развијен. Сваког четвртка се ми посећујемо и имамо екуменске састанке… 

Кад наши народи виде своје духовне вође, своје архипастире да су у заједници, 

они ће то исто чинити…. Са браћом муслиманима такође имамо одличне одно-

се и с њима имамо доста сличности…''.
16

 На ријечи епископа Андреја надове-

зао се бискуп Алфред Пихлер, између осталога рекавши: ''Мој сан је да епископ 

Андреј једнога дана у мојој цркви запева католичку мису, а ја у православној да 

возгласим 'Благословено царство'. Као дете у школи певао сам Химну Светом 

Сави. Једна погрешка је што нисмо навратили и у моју цркву, али даће Бог да и 

католици чују Вашу Светост''.
17

 Ове ријечи допунио је и ефендија Муфтија 

Захировић, нагласивши: ''Ми смо једно. Сви верујемо у једнога Бога, само му 

се на разне начине молимо. Сви су људи Божија чеда. Све нас је Бог једнако 

створио''.
18

 Заблагодаривши на свим овим топлим и значајним ријечима, патри-

јарх Герман је рекао: ''Преосвећени брат наш епископ бањалучки Андреј поста-

вио је ствари на своје место. Ми стварно треба да будемо једно. Не треба чека-

ти да нам то јединство дође споља, већ овако, контактима и међусобном сарад-

њом. И наш циљ је да будемо једно стадо са једним Пастирем.''
19

 

Епископ Андреј и бискуп Пихлер састајали су се дуги низ година сваког 

четвртка и водили разговоре на литургијске теме.
20

 Будући да је бискуп био 

                                                 
14

 АРСБЛ, Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Скупштина среза Бањалука, Коми-

сија за вјерска питања, ст. пов. 11/1‒65, 21.4.1965, Извршном вијећу НРБиХ и Комисији за вјер-

ска питања, Сарајево, 2‒3. 
15

 Исто, 3. 
16

 Момир Лечић, ђакон, Свети архијерејски синод на челу са Њ. Св. Патријархом Германом 

посетио Пакрац и Бањалуку, у: Гласник (Београд), бр. 10‒11 (октобар‒новембар 1968), 205. 
17

 Исто, 206. 
18

 Исто 
19

 Исто 
20

 Ради честих сусрета епископа Андреја (Фрушића) и бискупа Пихлера, на огради између дво-

ришта Римокатоличке бискупије и Православне епископије направљена је капија. У току обно-
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дуго предсједник југословенске комисије Римокатоличке цркве за литургијска 

питања, интересовао се и за литургијску праксу Православне цркве. Епископ 

Андреј је био ту да му, зналачки и аргументовано, одговори на сва питања, те 

да га упути у коријене постојања и историјског развоја неког литургијског чина 

Православне цркве. Бискуп је водио забиљешке о овим разговорима, а оне би у 

будућности, ако се пронађу, могле бити веома интересантно штиво у изучава-

њу литургијског богословља. 

Велики земљотрес, који је доживјела Бањалука 1969. године, још једном 

је показао да људи, без обзира на вјерску и националну припадност, треба да 

помажу једни другима. Носилац идеје помоћи другима од српског народа били 

су епископ Андреј и православно свештенство. Епископ Андреј је извијестио 

патријарха Германа (Ђорића) и Свети синод о невољи у којој је Бањалука 

послије земљотреса. Већ 30. октобра 1969. године патријарх Герман (Ђорић) је 

у пратњи епископа жичког Василија (Костића), некадашњег епископа бањалуч-

ког, посјетио епископа Андреја и његову паству у Бањалуци. Након обиласка 

Православне цркве, патријарх је обишао готово у потпуности срушену Римока-

толичку катедралу, бискупа Пихлера, градске цивилне оштећене објекте као и 

бањалучке џамије.
21

 Он је у име Српске православне цркве дао новчану помоћ 

на свим поменутим мјестима. Након земљотреса римокатолици су остали без 

богослужбеног мјеста, па је епископ Андреј благословио да римокатолици упо-

требљавају Цркву Свете Тројице у Бањалуци у своје богослужбене сврхе. Наи-

ме, сваке недјеље прије Свете литургије римокатолици су служили мису 

испред иконостаса поменутог храма. 

У име Српске православне цркве епископ Андреј је 21. јуна 1970. године 

присуствовао канонизацији првог хрватског свеца ‒ фрањевца и мученика 

Николе Тавелића. Том приликом је одржао бесједу којом је све присутне зади-

вио својим познавањем историје и традиције хришћанске цркве. У склопу оби-

љежавања канонизације епископ Андреј је посјетио бискупе: трогирског, 

дубровачког и сплитског, као и Сјемениште у Сплиту, гдје је професорима и 

студентима одржао предавање. 

Епископ Андреј присуствовао је првом Маријанском конгресу Римока-

толичке цркве у Хрватској у Марији Бистрици 24. и 25. маја 1971. године.
22

 

Благодарећи добрим односима са представницима Свјетског савјета 

цркава, епископ Андреј је успио од ове институције да добије 11. фебруара 

1972. године позамашну суму новца за помоћ народу Бањалуке послије земљо-

                                                                                                                                          
ве Владичанског двора (2000) и цјелокупног комплекса Православне епископије у Бањалуци на 

новој огради православни епископ је оставио врата која, као и у прво вријеме, служе својој свр-

си.  
21

 Патријарх српски Герман: споменица поводом двадесетогодишњице његовог патријаршиј-

ског служења: 1958‒1978, Београд 1978, 52. 
22

 Драган Вукић, нав. дјело, 71 
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треса (70.000 долара), обнављање Владичанског двора (8.000 долара), изградњу 

конака у манастирима Гомионица (17.000 долара) и Моштаница (20.000 дола-

ра), обнову храма у Чардачанима (3.000 долара), те помоћ Римокатоличкој 

цркви (1.000 долара) и Исламској заједници (1.000 долара). 
23

 

Eпископ Андреј (Фрушић) водио је групе православних свештеника, 

монаха, монахиња и вјерника на поклоничка путовања у Грчку, Турску, Русију, 

Свету Земљу и Италију. У контексту теме овога рада посебно је занимљиво 

путовање групе православних ходочасника древним светињама Италије 1975. 

године. Предвођени епископом Андрејем (Фрушићем), православни ходоча-

сници посјетили су ранохришћанске светиње, поклонили се светим моштима 

многих мученика и светитеља које почивају у Италији, а присуствовали су и 

недјељној аудијенцији код папе Павла VI. 

На сахрани епископа Андреја у Mанастиру Крушедолу 1986. године, 

поред новог епископа бањалучког господина Јефрема, свештенства, монаштва 

и лаика Бањалучана, били су присутни и представници Римокатоличке цркве и 

Исламске заједнице из Бањалуке. Своју љубав и поштовање према личности 

епископа Андреја и признање његовом екуменском раду, својим присуством 

показали су бискупи бањалучки и ђаковачки – Алфред Пихлер и Ћирил Кос.  

 

Закључак 

 

Име епископа Андреја (Фрушића) остаће заувијек записано као име 

миротворца, а самим тим и оног који је посебно активно испуњавао и испунио 

блаженство ‒ ''блажени миротворци јер ће се синовима Божијим назвати'' (Мт. 

5, 9). Мост који је направио и којим је пребродио мржњу која је текла испод 

њега оштећен је, али не због лоших темеља које је поставио епископ Андреј, 

већ због тога што су се мржња и смутња умножиле и надошле као тешка буји-

ца, а није било добровољаца да дижу заштитне бране. Епископ Андреј нас 

данас подсјећа на ону свима нама добро познату пасхалну стихиру: ''Рецимо, 

браћо, и онима који нас мрзе, опростимо све васкрсењем''. 

 

 

Platon Jovic, Singelos 

 

Ecumenical Activity of Dr. Andrej Frusic during  

His Tenure as Bishop of Banja Luka (1961-1980) 

 

Conclusion  

                                                 
23

 World Council of Churches, Commission on Inter-Church Aid, Refuge and World Service, Ortho-

dox/ Middle East Desk, Progress report No.7 and final, у: Платон Јовић, Епископ бањалучки и 

сремски др Андреј Фрушић, Бањалука 2017, 106  
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The name of Bishop Andrej (Frusic) will remain eternally written as a name of a 

peacemaker, and thereby one who was especially actively fulfilling and fulfilled the bliss: 

“Blessed are the peacemakers for they will be called sons of God” (Matt. 5:9). A bridge 

which he built and with which he overcame the hatred that flowed underneath was damaged, 

but not because of bad foundations laid by Bishop Andrej, but because the hatred and in-

trigue multiplied and came as a heavy flood and there were no volunteers to build the protec-

tive walls. Bishop Andrej reminds us today of that Paschal sticheron, very well known to all 

of us: “Let us say, O brethren, even to those that hate us: Let us forgive all things on the 

Resurrection”.  
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СТАРО НАЦИОНАЛНО САРАЈЕВО  

МИРКА МАКСИМОВИЋА, ПАРОХА САРАЈЕВСКОГ  
 

 

У раду је представљен необјављени рукопис свештеника Мирка Макси-

мовића
1
 под називом ''Старо национално Сарајево'', у којем су изнијети подаци 

о раду Црквене општине у Сарајеву и њеној активности у периоду од средине 

XVII вијека до оснивања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Истакнута је 

важност постојања Црквене општине у Сарајеву за вријеме турске владавине, 

њена борба за смањење пореза, јаничарских пристојби, за спасавање заробље-

ника из затвора, рад на националном просвјећивању, чување српских традици-

ја, заштита српског елемента од прогона власти и појединаца. Акценат је ста-

вљен на чињеницу да је Сарајево било просвјетно-политички центар Срба у 

                                                 
1
 Мирко Максимовић рођен је 26.8.1890. у Сарајеву. Основну школу и нижу гимназију завршио 

је у родном граду, а Богословско-учитељску школу у Призрену 1913. Рукоположен је за све-

штеника и презвитера у Сарајеву 1917. године, а службовао је у Раковачкој,  Маглајској (1917–

1921), Трновској (1921–1923) и Сарајевској парохији (1923–1941). Одликован је црквеним поја-

сом 1920. године, а чин протојереја добио је 1933. Први балкански рат дочекао је у Призрену и 

био добровољац у одреду војводе Вука. У току Првог свјетског рата је заробљен и судило му се 

на Бањалучком велеиздајничком процесу. Ослобођен је 1916. године. На почетку Другог свјет-

ског рата ухапшен је и са породицом спроведен у логор Цапраг. Из логора је пребачен у Бео-

град, гдје је служио у Саборној цркви. Послије рата вратио се у Сарајево, гдје је умро 

14.11.1946. године. Сахрањен је на старом српско-православном гробљу у Кошеву (Сарајево).   

Од својих младих дана борио се против окупаторске аустроугарске власти за слободу тада 

обесправљеног народа српског у Босни и Херцеговини. Учествовао је у свим манифестацијама 

српске мисли, борећи се за слободу пером, ријечју и оружјем.  

Радио је као књижевник и културни радник. Био је члан свих културних и просвјетних друшта-

ва и често биран за њиховог предсједника. Још као ђак Богословско-учитељске школе преводио 

је приповијетке са руског језика за Дружину ''Растко'', сарађивао у листу ''Хришћански весник'' 

(1910–1912), водио течај стенографије и оснивао сеоске читаонице у околини Призрена. Осни-

вач је ''Братства Светог Саве'' у Сарајеву, чији је био секретар. Био је предсједник Српског пје-

вачког друштва ''Слога'', уредник листа ''Братство'' (1925–1941) и календара ''Просвјета'' (1932–

1940) и био један од оснивача часописа ''Српска црква'' (1919). Писао је приповијетке, путописе 

и чланке и објављивао их у публикацијама ''Српска црква'', ''Братство'', ''Преглед'', ''Просвјета'', 

''Нови источник'', календар ''Братство'', Летопис Матице српске, Српски књижевни гласник и 

Српска књижевна задруга. Био је члан жирија ''Просвјетиног'' драмског конкурса. Према: Јереј 

Жарко С. Поповић, Протојереј Мирко Максимовић, парох сарајевски, Гласник српске право-

славне цркве, 1947, бр. 4, стр. 147–148; Српски биографски речник, том 5, стр. 784–785; Сара-

јевски дневник, 16. новембар 1946, 430, год. II.  
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Босни и Херцеговини. У раду је 1878. година означена као година послије које 

је настао веома тежак период за националну борбу сарајевских Срба, јер дола-

ском аустроугарске власти, иста се мијешала у управу Цркве и прогонила срп-

ске учитеље. На крају рада се закључује да је старо национално Сарајево своја 

борбена средства стварало на вјерској платформи и захваљујући томе су 

постигнути значајни успјеси, што је допринијело ослобођењу и уједињењу. 

Рад је писан руком, српским језиком и ћириличним писмом на 10 листо-

ва (страница). Година настанка рукописа је непозната. Чува се у Хисторијском 

архиву у Сарајеву у оквиру фонда Збирка варија (сигнатура: ХАС, ЗВ, кут. бр. 

19, бр. 550). 

Рукопис објављујемо у цјелини, без граматичких и правописних интер-

венција.  

 

Старо национално Сарајево 

 

Први подаци о црквеном одбору Срба православних у Сарајеву налазе 

се у белешци из године 1658., коју је споменуо нам уважени историчар г. Вла-

дислав Скарић у своме делу "Српски православни народ и црква у Сарајеву у 

17 и 18 вијеку". Овај црквени одбор био је врло активан, старајућ се и око 

подизања цркве. Године 1669. црквена општина дочекала је свечано патријарха 

Максима, који је четрдесет дана провео у Сарајеву. Патријарх је код султана 

уживао велики углед. Општина тако исто дочекује остале патријархе и владике, 

посредује код власти да се смање порези, незаконити порез "џулус" и јањичар-

ске пристојбе, откупљује робиње, спасава из тамница затворенике. Сав рад 

црквене општине био је у заштити српског елемента од прогона државних вла-

сти, појединаца и често пута и верских представника. Године 1811. купили су 

се сејмени за рат са Русијом. До сада се није по белешкама могла установити 

политичка акција црквене општине, али 1712. године Ахмет паша убеђује хри-

шћане, да су "слали књиге у Москву", те је затворио и запечатио цркву. Сара-

јевска црквена општина да се сачува беде, платила је мито 218 400 аспри. Разна 

мита и посредовања из године у годину расту и угрожавају општински буџет. 

Године 1755. општина плаћа 62 400 аспри за неке људе који су били  у тамници 

у Врандуку, а год. 1768. 600 аспри да се не вешају људи о црквена врата (по Вл. 

Скарићу). Национално политичка акција српске општине била је у национал-

ном просвећивању, одржавању веза са патријарсима и осталом јерархијом у 

чувању државних српских традиција у прослављању Срба светитеља. Рад Срба 

Сарајлија и црквене општине у стварању револуционарно-националних покре-

та до сада није познат, али свакако да су и у том времену постојале врло јаке 

политичке везе, које нису убележаване у разне белешке по књигама. Врло вели-

ки материјал, који се односи на ово време, пропао је од пожара или је уништа-

ван за време политичких прогона. 
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Сарајево је и у том времену било врло јак национални центар, на кога су 

се обраћали у невољи многи суседни архијереји, кад су се налазили у невољи. 

У старом сарајевском православном гробљу налази се гроб чувеног игумана 

Константина, који је био централна личност у свим крајевима Јужне Србије и 

Новог Пазара. Герасим Георгијевич, епископ шабачки објавио је у Београду 

године 1838. књигу "Знаменити догађаји новие Српске историје на кратко у 

везаном и простом слову", у којој је истакао значај игумана Константина за 

национално просвећивање у оном времену. Епископ Герасим пише о њему сле-

деће: "Константин игуман једини је у Дежеви код Новог Пазара. Био је свет 

човек и блажена душа. У моралном погледу био је сличан старим преподобним 

и светим оцима. Кратак, понизан, побожан, у свим делима истинито човечно-

сти савршен, једном речју свети човек, кога је свако волео и ценио. Сав народ, 

који је долазио у Студеницу да се поклони светитељу као главне старешине 

народне, трговци и најотменији световњаци и свештеници, налазили су највеће 

задовољство и утеху у разговору са игуманом. Ја у моме детињству послужују-

ћи често, слушао сам често где поклоници говоре: "Оче игумане, веруј, да нас 

је жеља наша исто тако привукла и приволела, да твоје свето лице видимо и 

часну руку пољубимо колико да и светог Краља целивамо. Слушајући ове речи, 

чудио сам се, осећајући нарочиту радост, јер ни онда у детињству ни до сад у 

целом мом животу нисам видео њему слична човека на земљи. Доброта његова 

била је необична и неизмерна. Чувар старих државних и националних традици-

ја игуман Константин, није поштеђен од прогона. Турске власти почеле су про-

гоном и уцењивањем њега и његово братство. Манастир је пао у велики дуг. 

Тад игуман затражи од сабора да га пошаље у Сарајево. Како су Срби Сарајлије 

схватили значај његове националне акције, сведочи епископ Герасим. "Сарајев-

ски хришћани, честити трговци, господари и хаџије, дочекали су игумана са 

великим одушевљењем и поштовањем. Обдаре га великим поклонима и покажу 

љубав према светом манастиру. У Сарајеву пао је игуман у тешку болест и 

умро 1799. год." 

Политичке везе између босанских и херцеговачких Срба и Карађорђа 

познате су и оригинални документи чувају се у збирци старих архивних аката 

Српске Краљевске академије наука под бр. 427. На завршетку списка прило-

жника из Трста, записан је прилог из Сарајева Хаџи Које и засебна полица од 

100 дуката Јакова Илије Мостарца. Записано је да су на Топчидеру 8 октобра 

1806. изасланици предали самом Карађорђу у руке донесених 12 750 форината 

(Ст. М. Димитријевић "Карађорђев устанак" 1931). 

Карађорђе је ценио ову политичку везу са Сарајлијама, не само што је 

био дубоко убеђен у њихову националну исправност и родољубље, него наро-

чито с разлога, што је град Сарајево био врло важан стратегијски и национални 

центар. Срби Сарајлије били су заиста ретки родољуби. Белешке из год. 1731. и 

1747., које је објавио г. Стево Калуђерчић сведоче да нису жалили национал-

них жртава и да су у тим годинама тражили људе из Србије, који ће васпитати 
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мушку и женску омладину у националном духу. Белешка из год. 1791. сведочи 

о ретком раздобљу, где су мајстори и калфе скупили 10 000 гроша да подигну 

српску школу, коју је био пожар уништио. 

Посланица, коју су упутили из главног логора 27 августа 1804. под Бео-

градом први војни заповедници: Карађорђе Петровић, Јаков Стеванов, Васа 

Велимиров Чарапић, Јанко Катић, Симо Ђурђев, Живко Дабић, Никола Грбић, 

Бранко Николић, Капетан Радић Петровић у име целе Србије архимандриту 

Хаџи Арсенију Гаговићу, Херцеговцу по рођењу, старешини манастира Пиве, 

великом родољубу, "свима духовним чиновницима, а нарочито господи обрк-

незовима, кнезовима, војводама, сердарима и свој браћи Херцеговцима." – врло 

је значајан документ, који је из руских архива (Споменик 53-ћи, 88-116) обја-

вио у преводу Ст. М. Димитријевић.  

У првом делу посланице истичу се победе Карађорђеве, освајање градо-

ва и уговор са Бећир пашом. 

Други део гласи овако: 

"Ослањајући се на благости свемогућег Творца, уздамо се, да ће Турци 

пре само потпасти под иго нашег ропства, него ли да ће нас ма кад више опет 

подвести под исто. Цару ћемо нашем остати верни и испунићемо дужност и 

оно, што је он у праву заповедивши нам. 

Љубазна браћо! Није ли сада време и случај, да се и ви ослободите 

испод ига мучитељства и присаједините се нама? Је л' могуће, да ћете ви пожа-

лити да пролијете и последњу кап крви ваше за веру хришћанску, за свету 

цркву, манастире и за слободу целе отаџбине ваше. Сложите се сви. Послан 

вам је од нас човек упутиће вас и научити. Имамо у Босни њему равног, који ју 

је већ припремио да се сједини с нама. Сада само од вас зависи извршење. Не 

испуштајте из руку ваших повољно време и толико жељени случај, љубазна 

моја браћо! Сложите се и помолите свевишњем Господу Богу, Творцу и помоћ-

нику хришћанском, па ударите ви с те, а ми ћемо с ове стране на Сарајево, и, 

пре него што ће месец дана протећи, с неустрашивим духом и помоћу Божијом 

– ушав у овај град, наћи ћемо она небројена блага која су Турци од нас и преда-

ка наших заграбили. Почевши поштено за часни крст и за своју отаџбину, рато-

вати, сваки православни цар неће нам одрећи своју заштиту, па чак ни помоћ, 

јер ми за туђим не жудимо, него оно што је наше сопствено од векова и, као 

што сви знају, од нас пограбљено, вратити желимо. То је пред лицем целога 

света похвално, а законима Божијим и царским забрањено је и стављати препо-

не овом похвалном страдању, него је још дозвољено и заповеђено да сваки да 

помоћ, која од њега зависи. 

Ето из каквих узрока, љубазна наша браћо, молимо и убеђујемо вас, да 

ваше оружје сједините с нашим и гоните љутог мучитеља нашег, док не будемо 

слободни по примеру браће наше Црногораца, који стоје под заштитом великог 

сверуског императора и најблагочаснијег цара Александра Павловића, који 
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нека је здраво на много година! Што се тиче нарочитих обавештења, доносилац 

ове посланице саопштиће вам их. Ми вам сви желимо што и самима себи и да 

сте здраво." 

Догађаји који су доцније омели остварење великог националног плана 

деловали су те је поступно слабила и она веза, која је била успостављена изме-

ђу Београда и Сарајева. 

Национално Сарајево одржава уз велике потешкоће своју школу и издр-

жава од 1800–1816 учитеље: Павла, Александра, Луку, Ђорђа и Рака. Да ли су 

били из Србије или у каквој нарочитој мисији, није се до сад могло установити. 

Мењали су се учитељи до год. 1849., када је Спиридон Рајковић, који је досе-

лио 1846. год. из Дубровника, позвао Ђорђа Маргетића, свршеног богослова и 

учитеља из Имотског, који је 1850. отворио школу. Ове године прослављен је 

свечано дан св. Саве у Сарајеву. 

Нил Попов у својој књизи ''Православие в Боснии и Герцеговине и его 

борьба с католической й пропагандой и протестантскими миссионерами'' 

(Москва 1873) истиче да је број  ученика у овој школи увећан, да су ученици из 

ове школе постали учитељи. Број школа у 1873. год. био је 20, три школе имале 

су своје фондове и то лијевањска, брчанска и бањалучка. Сарајевска је имала 

фонд пре ових школа. Национални рад Маргетића омео је Осман паша, који је 

протерао учитеље и Спиридона Рајковића, спалио књиге и ограничио рад у 

школи. Нил Попов напада Осман пашу, митрополита Игњатија ради прогона 

учитеља, а Гавро Вучковић, претставник бос. херцеговачких Срба у Цариград-

ској патријаршијској скупштини у својој књизи "Ријеч Крајишничка" (Земун 

1866) брани Осман пашу од нападаја. Према његовој изјави Осман паша је увео 

телеграф у Босни, установио штампарију, дао суму од 80.000 гроша за штампа-

ње српских школских књига. Хаџи Стака Скендерова, према Првом годишњем 

извјештају српских основних и више дјевојачке школе у Сарајеву (1899) имала 

је доста утицаја код отоманских власти у Босни, па ваљда је ушљед тога и 

добивала од Султаније за своју женску школу 12 000 гроша годишње потпоре; 

а биће да је и у Београду код Српске Владе добро стајала, јер одборници српске 

школе 19 новембра 1859. године захваљују Миловану Спасојевићу у Београду: 

да су преко Стаке Скендерове, надзиратељке дјевојачких школа, примили 375 

разних књига." 

Год 1866. отворио је архим. Васо Пелагић Богословију, која је васпитала 

омладину у скоро националном духу. Везе Пелагићеве са Русијом и Србијом 

разлог су што је затворен, доведен у Сарајево и отпремљен у Малу Азију. 

Сарајево је остало и даље просветно-политички центар бос. херцеговач-

ких Срба. 

Год. 1866 у Сарајеву постоје четири српске школе и једна шегртска. 

Гавро Вучковић посредује у ово време у Цариграду да се пусте из затво-

ра заточеници, потпомаже их материјално и даје за њих обвезе. 
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Црквена општина заузима се за настрадале, али њезина средства нису 

довољна за веће потхвате. Издржавање школа, потпомагање сиротиње, заточе-

ника, онемогућавају јој испуњење обвеза, датих Гаври Вучковићу. 

У Јужној Србији ојачава бугарска пропаганда. Успостављен је епархарт 

између Русије. У Сарајеву се јавља покрет за обнављање Пећке патријаршије. 

То потврђује поверљиви акт Руског Сарајевског Конзулата бр. 74 од 24. јула 

1874., који је упућен руском посланику у Беч и Директору Азијатског Департ-

мана. Конзилиј у свом акту потсећа Директора Азијатског Департмана на 1870. 

годину када је народ био сложан и када се пробудио из мртвих у коме се нала-

зио кроз векове. Застој је настао услед нетактичности хришћана. С почетка је 

на сцену изашао архимандрит Пелагић, који је отпочео отворену борбу са тур-

ским властима и муслиманским светом. Други архимандрит, Сарафим Перо-

вић, прогоњен је: код њега су нађене хартије. Обадва духовна лица, које је 

народ волео, послана су у далеко прогонство. Покрет је застао усљед страха од 

прогона учитеља, јер су многи удаљени из својих места. Из Новог Мајдана 

доведено је у Сарајево тринаест људи, од којих су, два свештеника, које су 

оптужили да одржавају везе са Србијом и Црном Гором. 

Затим Конзул сумња у успех покрета за обнављање Пећке патријаршије, 

јер не постоје ни материјално ни друга средства, која су потребна у овој акцији. 

Године 1872 одлази Саво Косановић у Русију да сакупља прилоге за 

сарајевску Нову цркву. Добио је царско овлаштење да може сакупљати прилоге 

по целој Русији. Сакупио је знатну суму од 6000 златних рубаља, али је дошао 

у сукоб са игуманом Кијево- печерске ларве, који га је оптужио и омео му саку-

пљање прилога. Године 1875 Архимандрит  одржава везу са Стојаном Новако-

вићем Министром просвете у Београду, који му даје потребна упутства о пре-

тварању реалке у гимназију. На српску гимназију у Сарајеву долазе стручни 

професори. 

Година 1878. означава један веома тежак период у нашој националној 

борби.  

Сарајево, које је било далеко од устаничких покрета и акције непосред-

не борбе, проживљавало је све њезине перипетије и у његовом културно-про-

светном животу одржавали су се сви наши национални порази. 

Прокламација 1878. обећавала је чување светиња, традицију и слободу 

културно-просвјетног рада, а генерал Филиповић непосредно после ове прокла-

мације почео је да се "мијеша у управу цркве", како то наглашава Саво Косано-

вић у своме писму, које је 1 септембра 1878. упутио претседнику црквено-

школске општине. У месецу октобру повереник Чаврак наређује да се седнице 

црквене општине морају пријављивати. Црквена општина 30 X 1878 одржава 

седницу и на овој доноси закључак, да се тражи "царска потврда" и то за: сло-

бодан избор митрополита, прирез, слободу, подизање школа, прирез за школе, 
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да се у државну службу наместе Срби према кључу, да се списи шаљу српским 

језиком и ћирилицом. (Записник бр. 183. еx 1878). 

Повереник Чаврак забрањује долазак у Босну Димитрију Јосићу, настав-

нику Српске гимназије, прогони Петра Црнчевића и Филипа Шпадијера, про-

фесоре. Године 1879. прогони Јована Видића, суплента, 1881. Светозара Попо-

вића, управитеља гимназије. Године 1882. прогони Мишу Вујковића. 1882. 

године  врши преметачину српских школа и црквене општине, забрањује дола-

зак др Милану Савићу, професору. Године 1884. затворена је Српска гимназија. 

"Србобран" 9./21.VII. 1885. јавља да је Митрополит Саво Косановић дао остав-

ку на свој положај. У Сарајеву настаје застој у националном раду, али ипак 

захваљујући др Јовану Пачуу, лекару и композитору, и Стеви Калуђерчићу, 

учитељу српских школа, приређена је 1888 године Светосавска беседа. Године 

1888 новембра 16 основали су Срби Сарајлије друштво "Слогу", које је наста-

вило акцију народног просвећивања и које је потпомагало националну борбу.  

Старо национално Сарајево које је на верској платформи стварало своја 

борбена средства, дало је својим потомцима дивне примере колективног и 

индивидуалног самопрегоревања. Безбројне жртве ових ситних наших сопстве-

ника, трговаца и занатлија, њихово самоодрицање и модерне врлине, светлиле 

су доцнијим генерацијама, није их у националној борби могао заслепити блесак 

туђинске бирократије и удобност западно-европског комфора. 

Захваљујући овом борбеном али увек толерантном националном Сараје-

ву, постигнути су успеси у неравној борби са далеко моћнијим туђином и ови 

успеси свакако су један део оних националних тековина, које су несумњиво 

много допринеле нашем уједињењу и ослобођењу. 

Мирко Максимовић 
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ПРАВИЛА ЛОВАЧКОГ ДРУШТВA 

У БАЊАЛУЦИ ОД 17. АВГУСТА 1934. 
 

 

Апстракт: У уводном дијелу рада дат је кратак историјски преглед 

лова уопште, са освртом на лов у Краљевини СХС/Југославији. Друго поглавље 

посвећено је Ловачком друштву у Бањалуци, са прегледом појединих бањалуч-

ких спортских друштава из тог периода, а треће Правилима Ловачког друштва 

у Бањалуци од 17. августа 1934. 

 

Кључне ријечи: лов, законски прописи из области лова, Ловачко дру-

штво у Бањалуци, Правила Ловачког друштва у Бањалуци из 1934. 

 

 

Увод 
 

Да је лов стар колико и човјечанство потврђују различити научни и струч-

ни извори. Човјек је појединачно или групно ловио дивљач још у праисторијско 

доба и тако прибављао месо за исхрану, крзно за одјећу и обућу и усавршавао вје-

штину одбране од животињских напада. 

У античком добу лов се користио првенствено као облик вјежбе и стицања 

вјештине и снаге за ратовање. Стари Грци и Римљани развили су посебну културу 

лова.
1
 Божицама лова Артемиди и Дијани подизани су кипови и писане оде у који-

ма су уздизане и величане вјештине ловаца.
2
 

У феудално доба лов је право и привилегија феудалаца, а кмет, као и роб 

раније, нису имали право лова на дивљач. Лов и даље чини значајну грану привре-

де, која се његује и цијени, што потврђује и податак да су дивљач и крзно у неким 

крајевима били платежно средство. Осим тога, лов је био и велика забава и разо-

нода за имућне и богате феудалце. 

Капиталистички систем привређивања даје лову значајно мјесто у области 

пољопривреде и шумарства. Шумско земљиште било је процентуално највише у 

државном власништву, мање у приватном и веома мало у комуналном. Добри кли-

матски, географски, шумски и пољопривредни услови погодовали су одржавању 

                                                 
1
 Римљани су први увели закон о лову.  

2
 Ријеч нимрод, значења страствени ловац, добила је назив по Нимроду, оснивачу вавилонске 

државе, који је, по Библији, био "велики ловац пред Господом". Нимрод се сматра првим лов-

цем који се помиње у историји.  
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богате ловне фауне. Сва корисна дивљач заштићена је забраном ловљења у поје-

диним годишњим добима, као и одређене штетне животињске врсте. У економ-

ском погледу, дивљач је представљала сигуран добитак у свакој календарској 

години: у иностранство и на домаће тржиште извозила се жива дивљач или њено 

месо и крзно, ловачко оружје, ловачке карте и ловачки пси, узимала закупнина за 

ловишта и таксе за одстрел дивљачи. Исто тако, економски приход обезбјеђивала 

је набавка ловачке опреме (одјећа, обућа, оружја, муниција, ловке и др.) и средста-

ва за тамањење грабежљиваца и штеточина, као и остала ловачка опрема и при-

бор. 

Послије окупације Босне и Херцеговине 1878, Аустроугарска уводи капи-

талистички систем привређивања у области шумарства и лова, али са снажним 

утицајем феудалних односа у области аграра. Организује се нова територијална и 

институционална мрежа у шумарству, које је, заједно са рударством, било најва-

жнија привредна област у покрајини. Законом о лову од 29. августа 1893.
3
 дефини-

шу се сви субјекти и уређују сви односи, као и могућност оснивања ловачких 

удружења под одређеним условима. 

Краљевинa Срба, Хрвата и Словенаца наставила је да примјењује капита-

листички систем привређивања и донијела законске прописе чији је задатак био 

елиминација остатака феудалних односа у аграру на просторима покрајина које су 

ушле у састав новоосноване државе, међу којима су и Босна и Херцеговина. У 

Босни и Херцеговини у области лова остао је на снази Закон о лову из 1893. 

Послови из области шумарста који су по Закону о унутрашњој управи од 

21. јуна 1929, Закону о називу и подјели Краљевине на управна подручја од 3. 

октобра 1929. и Закону о банској управи од 7. новембра 1929.
4
 прешли у надле-

жност банске управе били су: колонизација и комасација, метеорологија, мелиора-

ција (пашњака и сувата), извршавање закона о шумама
5
 и закона о лову, пошу-

мљавање голети и крша и обнова шума које се експлоатишу, надзор над самоу-

правним, црквеним и вакуфским шумама, послови који се односе на имовину 

општине и земљишне заједнице у бановини.
6
 

Територију Врбаске бановине покривало је шумско земљиште у површини 

од 938.112 hа, односно 47% укупне површине. Од укупног шумског земљишта, на 

високе шуме отпадало је 70,88%, средње 2,06%, ниске 9,22% и шикаре 17,84%.
7
 

Шумско земљиште чинило је биоценозу у чијем су се екосистему налазила међу-

собно чврсто повезана флора и фауна. 

                                                 
3
 Гласник закона и наредаба за Босну и Херцеговину, Сарајево 1893, 588‒601.  

4
 Службене новине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд, год. XII, 21. јун 1929, бр. 

143, 1097‒1119; Службене новине Краљевине Југославије, 5. октобар 1929, бр. 233, 1885‒1889; 

Исто, 7. новембар 1929, бр. 261, 1951‒1961. 
5
 Закон о шумама од 22. децембра 1929. 

6
 АРСБЛ, 9, III, а. ј. 40, бр. 17156/30 

7
 Статистички годишњак за 1936, Београд 1936, 152‒153; У државном власништву било је 73%, 

приватном 26% и комуналном 1,6% шума. 
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Највећи дио шумске флоре чинило је дрвеће. Преостали дио шумске фло-

ре, рачунајући шумске пропланке и ливаде, чинило је воће, ниско и високо расти-

ње, биљке, љековито биље, гљиве, цвијеће и др. 

Један дио шумске фауне чинила је дивљач (длакава, перната и звјерад). 

Дивљач се дијелила у три категорије: дивљач заштићена ловостајем, назаштићена 

дивљач и звјерад. 

Важећи законски прописи из области шумарства нису били јасно дефини-

сани и усклађени са прописима из области лова. Односи између Министарства 

шума и рудника (Одјељење за шумарство) и Дирекције шума у Бањалуци, на јед-

ној страни, и Шумарског одсјека Пољопривредног одјељења Врбаске бановине и 

шумских управа на нивоу среза,
8
 на другој страни, били су сложени и често дис-

функционални. Када се томе додају интереси Савеза ловачких друштва на подруч-

ју Босне и Херцеговине и Средишњег савеза ловачких удружења Краљевине Југо-

славије у Београду, јасно се уочавају све аномалије и пропусти у односима инсти-

туција и организација које су требале да унапређују ловство у Врбаској бановини 

и Краљевини Југославији. 

Најбољи показатељ била је примјена законских прописа из области лов-

ства. Поједини прописи примјењивали су се у пракси са велики закашњењем,
9
 а 

поједини уз велике друштвене и политичке проблеме. Закон о лову од 5. децем-

бра 1931.
10

 требало је да се примјењује на територији бановине тек послије доно-

шења и објављивања посебне уредбе од стране банских власти. Тако је Банско 

вијеће Врбаске бановине на сједници одржаној 4. фебруара 1935. донијело Уредбу 

којом се регулишу односи лова обзиром на прописе параграфа наведених у првом 

ству §112. Закона о лову од 5. децембра 1931.
11

 Уредбу је чинило 15 параграфа, а 

потписао ју је бан Богољуб Кујунџић.
12

 Осим тога, Закон о лову прeдвиђao je у 

§76. oснивaњe ловачких друштава. Задатак ловачког друштва био је унапређење 

ловства као важне привредне гране, а остваривао се преко унапређења разумног и 

трајног гајења дивљачи и стручног организовања и образовања ловаца. Сва ловач-

ка друштва била су дужна постати чланом савеза ловачких друштва који се требао 

основати за подручје Врбаске бановине.
13

 Представници ловачких друштава са 

подручја Врбаске бановине припремали су и у току 1935. основали Савез ловач-

ких удружења Врбаске бановине, који је убрзо био оспорен од стране Савеза 

                                                 
8
 Срески шумски референт на нивоу Бањалучког среза имао је обавезу да током 1930, између 

осталог, води и евиденције, семестралне извјештаје и казнене регистре о лову. (АРСБЛ, 9, III, а. 

ј. 35, 1) 
9
 Правилник о уређењу и вођењу катастра и статистике о лову од 15. августа 1935. почео се 

примјењивати у потуности са великим закашњењем. Тако је у јануару 1941. покренута иниција-

тива за набавку једнообразних књига и формулара за вођење ловског катастра. 
10

 Zbornik zakona i naredaba za 1932, Zagreb, veljača 1932, sv. II, br. 55‒118, 175‒193. 
11

 Ова бановинска Уредба измијењена је 19. јануара 1940. (АРСБЛ, 9, III, а. ј. 40, 207)  
12

 Службене новине Краљевине Југославије, Београд, год. XVII, 3. септембар 1935, бр. 203, 785‒

792. 
13

 Zbornik zakona i naredaba za 1932, Zagreb, veljača 1932, sv. II, br. 55‒118, 175‒193. 
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ловачких друштава на подручју Босне и Херцеговине због неусклађених закон-

ских прописа. Већи број ловачких друштава са бањалучке и приједорске регије 

бојкотовао је овакав однос и 1936. прекинуо све односе са савезом у Сарајеву као 

облик протеста против постојећег стања. Поновљена оснивачка скупштина Савеза 

ловачких удружења за Врбаску бановину одржана је 1937.
14

 у Приједору и била је 

осуђена и оспорена и од стране Централног савеза ловачких удружења Краљевине 

Југославије у Београду
15

. Оспоравања Савезa ловачких удружења за Врбаску бано-

вину од стране државних организација и установа донијела су немјерљиву штету у 

ловству Врбаске бановине, повећао се број криволоваца, смањио број дивљачи и 

угрозио бановински ловачки фонд. 

 

Ловачко друштво у Бањалуци 
 

Друштвени живот у Бањалуци од средине 19. вијека
16

 до успостављања 

Врбаске бановине био је обогаћен дјеловањем различитих друштава и удруже-

ња. Друштва и удружења имала су национални, вјерски и грађански дух, а била су 

организована као мјешовита,  просвјетна, струковна, социјална, хуманитарна, кул-

турна, вјерска и спортска.
17

 

У првим годинама послије ослобођења оснивају се и обнављају различи-

та спортскa друштва. Досадашња истраживања упућују на закључак да је 

изворна документација о оснивању и дјеловању удружења, нарочито спорт-

ских, готово у потпуности уништена. 

Први податак о Ловачком друштву у Бањалуци налазимо у Попису 

бањалучких спортских друштaва, који је сачинио поглавар Градског среза 18. 

новембра 1926. и упутио великом жупану Врбаске области. Међу 12 пописаних 

бањалучких спортских друштва налазило се и Ловачко друштво у Бањалуци 

(даље: Друштво), које је, према званичним евиденцијама, основано 1919. за 

подручје Бањалучког среза. У 1920. предсједник Друштва  био је професор 

Нурија Ђумрукчић. Друштво је 1926. имало 123 члана.
18

 

Дјеловање различитих друштава и удружења настављено је и у Врбаској 

бановини. По броју је предњачила Бањалука. Према извјештају Среског начел-

ства из 1931. у Бањалуци је радило 78 друштава и удружења основаних за под-

                                                 
14

 У Савез ловачких удружења за Врбаску бановину у фебруару 1937. приступило је 14 ловачких 

друштава са 8.000 чланова, а августа исте године 27 друштава и 1.500 чланова.   
15

 Узрок су биле "запреке у издавању ловачких исправа и то само на подручју Врбаске банови-

не ... и то у само неколико срезова.." (АРСБЛ, 9, III, а. ј. 40, 131) 
16

 У Бањалучкој окружној обалсти број друштва се повећавао од једног у 1882. до 125 у 1909. 

(Извјештај о управи Босне и Херцеговине 1910, 242‒243) 
17

 У Врбаској области, са сједиштем у Бањалуци, било је током 1926. регистровано 27 спорт-

ских друштава, од којих 12 у Бањалуци.  
18

 АРСБЛ, 5, а. ј. 23, бр. 13974/26; Десет година касније Друштво је имало 120 чланова. 

(АРСБЛ, 9, а. ј. 40, 131) 



ВЕРИЦА М. СТОШИЋ, Правила Ловачког друштвa у Бањалуци од 17. августа 1934. 

281 

 

ручја града, среза и Врбаске бановине. Издвојићемо она која су припадала 

спортским: Соколско друштво, СК "Крајишник", СК "Борац", СК "Балкан", СК 

"Југ", Стрељачка дружина "Петар Мркоњић", Стијег извидника и планинки, 

Бањалучки спортски клуб, Рибарско друштво, Ловачко друштво, Жупа извид-

ника и планинки за Врбаску бановину, Врбаско коло јахача "Петар Мркоњић" и 

Савез скаута за Врбаску бановину.
19

 

Друштво није имало своје просторије, па су редовне и ванредне скуп-

штинске сједнице одржаване у просторијама Гостионице и пивнице "Шипсова 

башта" или Гостионице "Беадер". Тако је на скупштини Друштва одржаној 20. 

априла 1936. донесен закључак о градњи ловачке куће, за коју су била обезбије-

ђена средства од 50 хиљада динара. Управа Друштва била је задужена да ступи 

у контакт са Планинарским друштвом "Романија" у Бањалуци и преговара око 

евентуалне заједничке градње ловачке куће.
20

 

На подручју Бањалучког среза налазило се током 1938. осам самостал-

них ловишта, од којих је приватно Трапистичко ловиште у Делибашином Селу 

имало површину од 545 hа, а осталих седам 42.234 hа. Издато је 147 ловачких 

карата и остварен принос за срески ловачки фонд у износу од 1.470 динара, а за 

бановински од 14.150 динара. Послове посебног чуварског особља за лов исто-

времено je обављалa шумска чуварска служба. Среско начелство донијело је 

15. јула 1940. Одлуку о издвајању општинског ловишта у Сарачици.
 21

 

Стање на државном ловишту је, према извјештају из 1938, "лоше". 

Добра страна државних ловишта је што су велика и неограђена и дивљач се 

може "колико толико лакше кретати". Надзор над државним ловиштима је слаб 

и готово сви сељаци посједују ловачке пушке и "лове без разлике". Истовреме-

но је покренуто 17 казнених случајева. Од корисне дивљачи уловљене су срне 

(4), зечеви (1.326), бијеле јаребице (172), фазани (15), препелице (11), шљуке 

(6), дивље гуске (3), дивље пловке (142) и дивљи голубови (76), од штетне вуци 

(2), дивље срне (5), јазавци (4), лисице (28), куне (3) и творови (5), а од птица 

грабљивица јастреби (163), копци (28), гаврани (13) и вране (1.320).
22

 

Ловачко друштво у Бањалуци радило је на побољшању ловне привреде, 

заштити племените дивљачи тамањењем штеточина и птица грабљивица на под-

ручју града и среза. Тако је априла 1940. покренута акција набавке више фамилија 

фазана, које би се населиле низводно од Врбаса и на ловишту "Старчевица", гдје 

                                                 
19

 АРСБЛ, 9, I, а. ј. 45, 15. 
20

 Врбаске новине, Бањалука, год. VII, 23. април 1936, бр. 948, 3; Планинарско друштво "Рома-

нија" донијело је 13. фебруара 1936. одлуку о градњи планинарског дома а која је потврђена на 

пленарној сједници одржаној 1. јуна 1938. Планинарски дом требао се изградити на брду Стар-

чевица у заједништву са Секцијом скијашког друштва у Бањалуци. Први планинарски дом у 

Врбаској бановини свечано је отворен 29. септембра 1940. (Врбаске новине, Бањалука, год. XI, 

29. септембар 1936, бр. 1.744, 1) 
21

 АРСБЛ, 9, III, а. ј. 35, 59, бр. 1831/39; Бањалучки срез је својом одлуком од 19. фебруара 

издвојио ловиште у Сарачици као самостално општинско ловиште. (АРСБЛ, 9, III, а. ј. 40, 207) 
22

 АРСБЛ, 9, III, а. ј. 35, 59, бр. 1831/39 
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би се, уз забрану лова, могле несметано размножавати. Планирана је набавка 120 

фазана по цијени од 80 динара по комаду. Поучено прошлогодишњим негативним 

искуством, Ловачко друштво је било присиљено да за набавку јаја, уља, фосфора и 

материјала који су садржавали отров затражи новчану подршку од Среског начел-

ства и из бановинског ловачког фонда и тако не угрози новчану имовину дру-

штва.
23

 

Друштво је непрекидно дјеловало до успостављања НДХ, када је у про-

сторијама Друштва у Бањалуци, у гостионици "Беадер",
24

 10. јуна 1941. извр-

шена предаја друштвене имовине новопостављеном повјеренику за лов за под-

ручје Врбаске бановине Нурији Ђумрукчићу, професору у пензији из Бањалу-

ке. Примопредаји су присуствовали: испред Управног одбора Друштва, пот-

предсједник Илија Димитрић и Звонимир Јовић, одборник Крсто Беадер, који је 

замјењивао јахника Александра Јокановића, и повјереник Нурија Ђумрукчић, 

постављен 16. маја 1941. декретом стожерника др Виктора Гутића.
25

 

За предсједника Друштва бирани су способни, стручни и предани бања-

лучки ловци. Међу њима се посебно истицао вишегодишњи предсједник Фра-

њо Берковић, који је 1933. изабран за почасног предсједника Друштва.
26

 

Рад Друштва успостављен је у првим мјесецима послије ослобођења 

Бањалуке 22. априла 1945. Грађани са подручја Бањалучког среза позвани су да 

се укључе у рад Друштва.
 27

 

 

                                                 
23

 АРСБЛ, 9, III, а. ј. 40, 168. 
24

 Крсто Беадер, гостионичар, рођен 14. марта 1892, ожењен Јованком‒Иванком дјев. Фригано-

вић. Брачни пар Беадер доселио се 1922. из Шибеника у Бањалуку. Крсто је и даље производио 

властито вино у Шибенику и допремао га у Бањалуку. По доласку у Бањалуку купио је кућу на 

Јелића пољу. Гостионице је отворио у Бојића хану, преко пута Војне болнице и у Господској 

улици, угао са Улицом Бориса Кидрича (босанска кућа на спрат), коју је држао од 1928. до 

1932. Убрзо је супруга Јованка отварила на углу улица Јукићева и фра. Грге Мартића гостиони-

цу, а Крсто властиту печењару са магацином за алкохолна пића и продају вина на велико у 

Улици Танаска Рајића. По успостављању НДХ одузета им је имовина и предата Равнатељству 

за понову. Крсто је био страствени ловац. У шуми у Шипрагама 13. фебруара 1936. убио је два 

дивља вепра тешка 260 кг и изложио их испред гостионице. Умро је 1981, а супруга Јованка 

1960. (АРСБЛ, 559, биографске биљешке; Врбаске новине, Бањалука, год. VII, 19. фебруар 

1936, бр. 928, 4) 
25

 АРСБЛ, 330, 2, 57 
26

 АРСБЛ, 5, а. ј. 23, бр. 13974/26; Врбаске новине, Бањалука, год. V, 10. мај 1933, бр. 108, 8; 

Informator (Adresar) za Bosansku Krajinu, za godinu 1924‒1925, uredio: D. Golub, Banjaluka 1924, 

33; Види детаљније у: Z. S. Mačkić, Banjalučki šahovski klub, Spomenica 1926‒1940, Banjaluka 

2009, 12. 
27

 Глас, Орган Народног фронта за Округ Бању Луку, Бањалука, год. III, 14. октобар 1945, бр. 

14, 6. 
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Правила ловачког друштва у Бањалуци од 17. августа 1934.
28

 
 

У просторијама Гостионице и пивнице "Шипсова башта" у Бањалуци 

одржана је 13. маја 1934. редовна годишња скупштина Друштва, којој је прису-

ствовало 50 чланова, од којих је 20 имало пуномоћи оправдано одсутних чла-

нова. У одсутности предсједника Друштва Илије Димитрића
29

, скупштину је 

отворио инжењер Виктор Бем,
30

 управник ловишта. Извјештај о раду Друштва 

у протеклој години поднијели су поједини извјестиоци, функционери Друштва. 

На крају расправе донесен је закључак у којем је рад Друштва оцијењен као 

задовољавајући. Управни одбор је, поред редовних послова, водио живу акцију 

у вези са оснивањем Савеза ловачких друштава Врбаске бановине.
31

 

Посебно жива расправа вођена је око претреса Нацрта нових правила 

Друштва (Нацрт). Послије прихватања Нацрта скупштина је донијела закључак 

да се Нацрт стави у процедуру одобравања од стране банске власти, те да ће се 

на ванредној скупштини извршити реорганизација Друштва у духу нових Пра-

вила. Услиједило је усвајање буџета за 1934/1935. у висини од 9.800 динара и 

избор нове управе. Акламацијом су изабрани: за предсједника др Захарије 

Давидовић,
32

 за замјеника Михајло Вукмировић, за управника ловишта Илија 

Димитрић, за секретара инж. Виктор Бем, за другог секретара Душан Грозда-

нић, за благајника Милош Јанковић, те тројица одборника – гостионичар Крсто 

Беадер, аутопревозник Васо Зарић и пензионисани потпуковник Ђорђе Ђоко 

Перовић. У једном од скупштинских закључака тражи се да се "предано и енер-

гично треба радити на унапређењу ловства, које се више не може сматрати 

само као здрав и леп спорт него и као озбиљан економски чинилац".
33

 

Кратки извјештај бањалучке Управе полиције од 16. маја 1934, који је 

достављен Управном одјељењу Краљевске банске управе Врбаске бановине, 

види закључке скупштине Друштва у другом свјетлу и своди их на само два: 

први, по којем су "измјењенене извјесне тачке у друштвеним правилима", и 

                                                 
28

 У даљем тексту: Правила 
29

 Илија Димитрић, директор бањалучке филијале Земаљске банке из Сарајева, био је предсјед-

ник Друштва од 6. маја 1933. На конференцији представника ловачких друштава одржаној у 

Бањалуци 19. јануара 1941. изабран је за потпресједника Акционог одбора за оснивање само-

сталног Савеза ловачких друштава за Врбаску бановину. (Врбаске новине, Бањалука, год. V, 10. 

мај 1933, бр. 108, 8; Исто, год. X, 23. јануара 1941, бр. 1762, 3) 
30

 Инж. Виктор Бем, бански савјетник у Шумарском одсјеку Пољопривредног одјељења у Кра-

љевској банској управи Врбаске бановине.  
31

 АРСБЛ, 9, II, а. ј. 12, 108; Врбаске новине, Бањалука, год. VI, 27. мај 1934, бр. 416, 5. 
32

 Др Захарије Давидовић, љекар специјалиста за интерне (унутрашње) болести. Види детаљни-

је: Б. Стојнић, В. М. Стошић, Бањалучки љекари у Краљевини Југославији, Бањалука 2017, 50‒

53. 
33

 Врбаске новине, Бањалука, год. VI, 27. мај 1934, бр. 416, 5. 
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други, у којем се од свих чланова Друштва тражи да "што више тамане вране и 

свраке".
34

 

Нацрт од 2. јула 1934. одобрио је 17. августа исте године начелник 

Управног одјељења Мирослав С. Динић у складу са Законом о удружењима, 

зборовима и договорима од 18. септембра 1931, као и измјенама и допунама 

истог од 16. априла 1933. 

Ванредној сједници Друштва одржаној 17. септембра 1934. у "Шипсовој 

башти" у Бањалуци присуствовао је "мањи број чланова" и полицијски комесар 

Душан Симић. Скупштину је отворио у вечерњим сатима предсједник Друштва 

др Захарије Давидовић и ''у врло лепом говору изложио сврху ловачког дру-

штва" и напоменуо да се у "задње вријеме чланови притужују да им сељаци 

ометају лов и праве неприлике". Секретар је у извјештају наводио податке о 

дјеловању и броју чланова Друштва. Друштво је од редовне годишње скупшти-

не одржало осам сједница, успоставило контакт са више друштава у Врбаској 

бановини око формирања Савеза ловачких друштава Врбаске бановине и еви-

дентирало 185 чланова. Благајнички извјештај дао је податак о вриједности 

имовине у износу од 32.534,24 динара. Управник ловишта оштро је критиковао 

немаран рад чувара ловишта.
35

 

Према новим Правилима, дата је разрешница старој управи и извршен 

избор нове управе Друштва: предсједник Михајло Вукмировић, секретар Алек-

сандар Рајчевић, благајник Милош Јанковић, управник ловишта и тужилац 

дисциплинског суда Ристо Џепина, док је за одборнике изабрано "неколико 

угледних ловачких радника".
36

 

Од архивске грађе настале радом Друштва сачувана су само Прaвилa од 

17. августа 1934. Слична је ситуација и са архивском грађом административно-

управних органа који су дјеловали у бањалучкој регији и Босанској Крајини,  а 

која се односи на период 1918–1945. Захваљујући првенствено скраћеним 

извјештајима о раду Друштва који су објављивани у "Врбаским новинама", 

може се дјелимично пратити рад овог Друштва у вријеме Врбаске бановине. 

Правила су штампана 1934. у Штампарском предузећу "Глас Крајине" д. 

д. у Бањалуци.
37

 Примјерак је највјероватније био власништво ловца и члана 

управе Друштва Александра Браце Јокановића, судијског приправника и при-

става у бањалучком Окружном суду 1936–1939. и судије бањалучког Среског 

суда 1940–1941. 

Правила Друштва садрже 21 параграф и подијељена су по поглављима: 

Имe и сjeдиштe друштвa, Сврхa друштвa, Члaнoви, Прaвa члaнoвa, Дужнoст 

                                                 
34

 АРСБЛ, 9, II, а. ј. 12, 108. 
35

 Врбаске новине, Бањалука, год. VI, 18. септембар 1934, бр. 511, 4. 
36

 Исто 
37

 "Глас Крајине" д. д. у Бањалуци основано је 31. децембра 1922. (АРСБЛ, 23, Трговачки реги-

стар друштава од 1911. до 1932, 2228–2229)  
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члaнoвa, Прeстaнaк члaнствa, Друштвeнa имoвинa, Друштвeнa oргaнизaциja, 

Глaвнa скупштинa, Дjeлoкруг глaвнe скупштинe, Избор управног и надзорног 

одбора, тужиоца и дисциплинског суда, Управни одбор, Дјелокруг управног 

одбора, Функционери управног одбора: предсједник, потпредсједник, тајник, 

домаћин, благајник и управик лова, Надзорни одбор, Дјелокруг надзорног 

одбора, Тужилац ловачког друштва, Дјелокруг тужиоца ловачког друштва, 

Дисциплински суд ловачког друштва, Дјелокруг дисциплинског суда ловачког 

друштва и Престанак друштва. 

Правила су штампана на српскохрватском језику, уз истовремено кори-

шћење екавице и ијекавице, ћириличног и латиничног писма. 

 

Прaвилa Лoвaчкoг друштвa у Бaњoj Луци 
 

§ 1
 

Имe и сjeдиштe друштвa 
Друштву je имe "Лoвaчкo друштвo" у Бaњoj Луци сa сjeдиштeм у Бaњoj 

Луци. 
 

§ 2 

Сврхa друштвa 
Сврхa je друштвa сaкупљaти oнe лoвцe бaњaлучкoг срeзa, кojи сe бaвe 

лoвoм кao спoртoм на нaчин дoстojaн испрaвних лoвaцa, држeћи сe зaкoнских 

прoписa и прaвилникa, кojeг oдрeди упрaвa лoвa, зaступaти лoвaчкe интeрeсe 

свojих члaнoвa и нaбaвљaти им лoвaчки прибoр, вjeжбaти члaнoвe у гaђaњу 

прирeђуjући стрeљaчкe утaкмицe, зaкупљивaти и урeђивaти лoвиштa тe у њимa 

oдгajaти кoрисну дивљaч a штeтну тaмaнити, прирeђивaти хajкe нa грaбeжљиву 

звjeрaд. 

§ 3 

Члaнoви 
Члaнoви су рeдoвни, утeмeљивaчи, дoбрoтвoри и пoчaсни. 

Рeдoвни члaн мoжe пoстaти сaмo oнaj, кoгa упрaвни oдбoр нa њeгoву 

мoлбу сa вeћинoм глaсoвa прими o чeму ћe сe мoлитeљ писмeнo oбaвиjeстити a 

плaћa гoдишњу члaнaрину кojу oдрeђуje глaвнa скупштинa. 

Утeмeљaчoм пoстaje нeлoвaц, кojи пoлoжи у кoрист друштвa нajeдaнпут 

100 динaрa, a aкo би oн хтиo дa лoви, мoрa плaћaти члaнaрину кao и рeдoвaн 

члaн. 

Дoбрoтвoрoм пoстaje нeлoвaц, кojи у друштвeну блaгajну пoлoжи jeднoм 

зaувиjeк свoту oд 500 динaрa, кojу свoту мoжe уплaтити у пeт мjeсeчних oбрoкa 

и aкo упрaвни oдбoр тo прими, a aкo би хтиo дa лoви мoрa плaћaти члaнaрину 

кao и рeдoвaн члaн. 

                                                 

 Изворни текст је писан од стране 1 до стране 3 латиничним писмом. 
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Пoчaсним члaнoм пoстajу oнa зaслужнa лицa кoja су се свojим рaдoм и 

зaузимљивoшћу, искуствoм, стручнoм спрeмoм и вaжним пoлoжajeм кojи 

зaузимajу, били нaрoчитo истaкли у удружeњу и тимe зaслужили oвo нaрoчитo 

oдликoвaњe. 

Пoчaснe члaнoвe удружeњa нa прeдлoг упрaвнoг oдбoрa бирa глaвнa 

скупштинa. 

 

§ 4 

Прaвa члaнoвa 
Рeдoвaн члaн имa прaвa дa бирa упрaву и дa будe у упрaву изaбрaн, дa 

глaсa нa скупштинaмa, дa чини примjeдбe нa рaд упрaвe и дa трaжи oбjaшњeњe 

oд истe, дa судjeлуje у свим друштвeним прирeдбaмa и кoристи сe друштвeним 

устaнoвaмa тe дa стaвљa прeдлoгe друштвeнoj упрaви. 

Рeдoвaн члaн имa прaвa и дa трaжи лoвaчки суд aкo нaлaзи дa му je кojи 

члaн нaнeo личну уврeду или мaтeриjaлну штeту свojим нeкoрeктним 

пoнaшaњeм у лoву. 

Рeдoвaн члaн имa дaљe трaжити oд упрaвe дa гa oнa кao прeдстaвник 

друштвa зaступa у свим приликaмa, кaд нaлaзи дa je мимo зaкoнa o лoву и 

нaрeђeњa зa извршeњe тoгa зaкoнa oкривљeн oд oних лицa кojимa je нaдзoр нaд 

лoвoм пoвeрeн. 

Утeмeљивaчи, дoбрoтвoри и пoчaсни члaнoви мoгу присуствoвaти нa 

свим скупштинaмa кao сaвjeтуjућa лицa a aкo жeлe пoстићи и oстaлa члaнскa 

прaвa, тo мoрajу пoстaти рeдoвни члaнoви. 

 

§ 5 

Дужнoст члaнoвa 
Свaки рeдoвaн члaн je дужaн: 

1. држaти сe стрoгo вaжeћeг зaкoнa o лoву, друштвeних прaвилa и свих 

oдрeдaбa штo их издa друштвeнa упрaвa. 

2. чувaти и брaнити углeд и интeрeсe друштвa кao и лoвa уoпштe. 

3. свaки рeдoвaн члaн дужaн je пoсjeћивaти другaрскe сaстaнкe у друш-

твeнoj прoстoриjи кaкo ћe тo упрaвни oдбoр oдрeдити. 

4. свaки члaн дужaн je писмeнo свe случajeвe пoврeдe и изигрaвaњa 

зaкoнa o лoву дoстaвити лoвaчкoм суду. Tврдњe пo припoвиjeдaњу бeз писмeнe 

пoдлoгe нeћe сe ни нa oдбoрским сjeдницaмa ни нa другaрским сaстaнцимa 

узeти у дискусиjу. 

5. свaки рeдoвaн члaн дужaн je вoдити зaбeлeшку o лoву и рeзултaт 

гoдишњeг свoгa лoвa сaoпштити упрaвнoм oдбoру. 

6. свaки рeдoвaн члaн дужaн je свaку риjeтку врсту дивљaчи кojу je убиo 

пoнудити нa oткуп друштву дa сe њoмe збиркa умнoжи. 
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§ 6


 

Прeстaнaк члaнствa 
Члaнoм друштвa прeстaje бити: 

1. кo иступи или умрe, 

2. кo нe плaти гoдишњу члaнaрину прeмa лoвaчкoj гoдини, 

3. кo будe из друштвa искључeн. 

 

§ 7 

Друштвeнa имoвинa 
Друштвeну имoвину сaчињaвa: 

1. имoвинa дoсaдaшњeг лoвaчкoг друштвa у Бaњoj Луци, 

2. уписнинa и члaнaринa, 

3. принoси дoбрoтвoрa и утeмeљaчa, 

4. други eвeнтуaлни прихoди. 

 

§ 8 

Друштвeнa oргaнизaциja 
Друштвoм упрaвљajу: 

1. глaвнa скупштинa, 

2. упрaвни oдбoр, 

3. нaдзoрни oдбoр, 

4. дисциплински суд лoвaчкoг друштвa. 

 

§ 9 

Глaвнa скупштинa 
Глaвнe скупштинe су рeдoвнe и извaнрeднe. 

Рeдoвнe глaвнe скупштинe држe сe свaкe гoдинe нajдaљe дo кoнцa 

мjeсeцa мaртa. 

Извaнрeднe скупштинe сaзивajу: 

1. кaд тo зaкључи упрaвни oдбoр, 

2. кaд тo зaхтиjeвa уз oзнaку днeвнoг рeдa бaрeм jeднa чeтвртинa 

рeдoвних члaнoвa. 

Глaвну скупштину сaзивљe упрaвни oдбoр. Пoзив шaљe сe зaсeбнo 

свaкoм члaну пoштoм нajмaњe три нeдeљe приje скупштинe a истoдoбнo уз тo 

бити ћe дaн глaвнe скупштинe oзнaчeн нa плoчи зa oглaсe у друштвeнoj 

прoстoриjи. У пoзиву трeбa истaкнути aкo нe будe дoвoљaн брoj члaнoвa 

присутaн дa ћe сe jeдaн сaт нaкoн oдрeђeнoг врeмeнa oдржaти скупштинa бeз 

oбзирa нa брoj пристуних члaнoвa. 

 

                                                 


 Изворни текст је писан од стране 4 до стране 8 ћириличним писмом. 
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§ 10 

Дjeлoкруг глaвнe скупштинe 
Кaд прeдсjeдник oглaси дa je скупштинa пунoвaжнa зa рjeшaвaњe, позва-

ће главну скупштину да изабере из своје средине два члана за бројање гласова 

који ће уједно и записник о скупштини заједно са предсједником и тајником 

овјерити. 

На дневни ред који утврђује управни одбор у спoразуму са надзорним 

одбором мораће се ставити: 

1. извјештај управног одбора о целокупном раду друштва о свим пред-

метима предузетим и свршеним у прошлој години, 

2. извјештај надзорног одбора о имовном стању друштва, 

3. извјештај дисциплинског суда ловачког друштва о раду у прошлој 

години заједно са тужиоцем ловачког друштва, 

4. предлог за апсолуториј, 

5. избор управног и надзорног одбора и дисциплинског суда ловачког 

друштва као и тужиоца ловачког друштва, 

6. предлог буџета за идућу годину, 

7. предлог о висини уписнине и чланарине. 

Осим тога припада главној скупштини право: 

1. мијењати друштвена правила, 

2. решавати жалбе искључених чланова, 

3. располагати са темељном друштвеном имовином, 

4. решавати о престанку друштва. 

Закључци су ваљани ако је на скупштини присутно бар једна трећина 

свих редовних чланова изузевши закључак о престанку друштва за који вриједе 

прописи члана 20. 

Гласа се особно а у оправданим случајевима може заступати присутни 

члан друштва само једног одсутног члана који за то мора имати писмену пуно-

моћ. При гласању одлучује надполовична већина чланова. Гласање је јавно а 

тајно ако то затражи бар једна трећина присутних. 

Предлози за главну скупштину морају се барем 14 дана прије одржава-

ња писмено приопћити управном одбору. 

Сваки члан дужан је доћи на скупштину. 

На редовној годишњој скупштини првенствено се решавају питања обја-

вљена у дневном реду. 

 

§ 11 

Избор управног и надзорног одбора, тужиоца и дисциплинског суда 
Главна скупштина бира управни надзорни одбор, дисциплински суд и 

тужиоца ловачког друштва посебном кандидацијом јавним гласањем на годину 

дана. 
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§ 12 

Управни одбор 
Управни одбор сачињавају: предсједник, потпредсједник, тајник, дома-

ћин, управник лова и три одборника. 

Главна скупштина бира девет чланова управног одбора између којих 

именује предсједника и управника лова док остали функционеру конституишу 

се на првој сједници управног одбора. 

Осим тога главна скупштина бира три замјеника чланова управног одбо-

ра. 

Ако који одборник узастопице изостане са три одборске сједнице без 

оправдања, одређује једног замјеника на његово мјесто. 

 

§ 13 

Дјелокруг управног одбора 

У дјелогруг управног одбора спада: 

1. сазивати главну скупштину уз ознаку дневног реда и на њој извјешта-

вати о свом раду и стављати приједлоге истој, приређивати састанке и друге 

приредбе, 

2. постављaти и отпуштати друштвено особље, 

3. узети под закуп и обрађивати ловишта те набављати расплодну 

дивљач и друге потребштине друштва, 

4. прописати начин лова у друштвеном ловишту, о утакмицама и слич-

но, 

5. провађати закључке главне скупштине и извршавати пресуде ловач-

ког суда, 

6. састављати закључне рачуне и годишњи прорачун, 

7. управљати друштвеном имовином према правилима и закључцима 

скупштине, 

8. примати чланове и искључивати чланове по пресудама дисциплин-

ског суда ловачког друштва. 

9. управник лова дужан је давати упутства запосленом особљу. 

 

Функционери управног одбора


 
 

Предсједник 
Предсједник заступа друштво према вани, сазива одборске сједнице као 

и главну скупштину, предсједава једном и другоме, извршава закључке одбора 

и скупштина, те одлучује својим гласом када се код стварања закључака гласо-

ви наједнако подијеле. 

                                                 


 Изворни текст је писан од стране 9 до стране 13 латиничним писмом. 
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Потпредсједник 
Потпредсједник замјењује предсједника у вршењу његових функција 

када је овај запријечен. 

 

Тајник 
Тајник води записнике на скупштинама и одборским сједницама, извје-

шћује на истим о раду управног одбора, води коресподенцију за друштво и пот-

писује исту уз предсједника. 

 

Домаћин 

Домаћин води рачуна о инвентару, библиотеци и архиви, те замјењује 

по потреби тајника. 

 

Благајник 
Благајник води друштвене рачуне, прима новац исплаћује га према 

дознакама предсједниковим те предлаже скупштини рачуне и годишњи прора-

чун. 

Своте веће од 500 динара треба корисно уложити у новчану установу 

коју управни одбор одреди. 

 

Управник лова 

Управник лова води бригу о свим стручним ловачким питањима, рефе-

рише о њима и ставља приједлоге одбору, води и надзире провођење свих тех-

ничких послова који се односе на уређење, његу и узгој корисне дивљачи, утак-

мице и изложбе. Све горње послове врши споразумно са управним одбором. 

Записнике одборских сједница потписују сви присутни одборници. 

Закључци управног одбора су ваљани ако је присутно бар пет лица. 

Одборске се сједнице држе према потреби а најмање једанпут у мјесецу. 

Предсједник је дужан сазвати сједницу у року од осам дана ако захтијевају бар 

три одборника. 

 

§ 14 

Надзорни одбор 
Надзорни одбор сачињавају предсједник и два одборника. 

Главна скупштина бира три лица у надзорни одбор који између себе иза-

беру предсједника. 
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§ 15 

Дјелокруг надзорног одбора 
Надзорни одбор дужан је бар једнапут на годину а може и чешће испи-

тати благајничке књиге и сву друштвену имовину те извјештава главну скуп-

штину о свом налазу. 

Ако пронађе недостатке у руковању имовином друштва, може захтијева-

ти сазив скупштине. 

Чланови надзорног одбора могу присуствовати сједницама управног 

одбора гдје имају савјетодавајући глас. 

 

§ 16 

Тужилац ловачког друштва 
Главна редовна скупштина бира једно лице као тужиоца ловачког дру-

штва. 

 

§ 17 

Дјелокруг тужиоца ловачког друштва 

Тужилац ловачког друштва позван је по своме положају повести истрагу 

и тражити суђење на прекрашаје учињене против лова. Исто тако је и његова 

дужност све такове кривице, које му се пријаве или за које сам сазна, доставити 

дисциплинском суду ловачког друштва и судјеловати при претресу, предлажу-

ћи све што треба да се што већа дисциплина међу ловцима подигне тако се не 

огријеше о закон лова, о правила друштва као и одредаба одбора ради унапре-

ђења лова. 

 

§ 18 

Дисциплински суд ловачког друштва 
Дисциплински суд ловачког друштва сачињава: предсједник и два 

одборника. 

Главна скупштина бира три лица за дисциплински суд ловачког друштва 

између којих именује предсједника дисциплинског суда. 

Осим тога, главна скупштина бира два замјеника који према потреби 

долазе у одбор. 

Чланови управног и надзорног одбора не могу бити чланови дисциплин-

ског суда. 

 

§ 19 

Дјелокруг дисциплинског суда ловачког друштва 

Дисциплински суд извиђа и доноси своја рјешења по дисциплинским 

тужбама (пријавама које доноси тужилац ловачког друштва). 

Код сваког извиђања и суђења, води се записник у који ће се све важније 

ствари унијети. 
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Сваки члан ловачког друштвa чим сазна за какав прекршај било закона о 

лову било друштвених правила или одредаба управног одбора ради унапређења 

дисциплине међу члановима ловаца, дужан је доставити писмено са власторуч-

ним потписом тужиоцу ловачког друштва, који ће већ по своме положају ства-

ри извидити и предати са својим приједлогом ловачком дисцилинском суду а 

овај ће донијети одлуку да ли прекршај спада у надлежност истога суда. У слу-

чају да је прекршај дисциплински кажњив наредиће а ако је потребно да се 

истрага употпуни а за 14 дана предсједник ће сазвати сједницу на којој ће суд 

донијети коначну одлуку о казни код чега ће позвати оптуженог и тужиоца 

друштва. 

Оптужени има право тражити и не неводећи за то разлог, изузеће једног 

члана дисциплинског суда на чије ће мјесто предсједник позвати једног члана 

из редова замјеника суда. 

Изузеће предсједника или обојице чланова суда не може се тражити. 

Ако би оптужени тражио изузеће којега члана то мора јавити дисци-

плинском суду и то писмено најмање три дана прије суђења. 

Оптужени дошао на претрес или не, овлашћен је имати свога браниоца 

из редова ловаца овога друштва. 

Ако оптужени не дође на суђење нити пошаље свога браниоца онда ће 

му дисциплински суд поставити заступника из редова ловаца у чијем прису-

ству пуноваљану пресуду изрећи. 

Чланови дисциплинског суда против којих је проведена истрага о прекр-

шају лова не могу вршити своје дужности у дисциплинском суду док по тим 

кривицама не буде окончан поступак. 

Претрес води у присуству оптуженог и његова браниоца као и тужиоца 

друштва али и ови не могу бити присутни пригодом доношења одлука о казни. 

Казне дисциплинског суда су сљедеће: 

1. писмени укор, 

2. новчана казна, од 50 до 200 динара и  

3. искључење из чланства друштва на извјесно вријеме или посве. 

О свим донесеним одлукама дисциплинског суда ће исто извијестити 

управни одбор ради даљњега поступка. 

Осуда дисциплинског суда ловачког друштва доставља се писмено 

окривљеном, управном одбору и тужиоцу ловачког друштва најкасније осам 

дана иза изречене пресуде, који има право жалбе главној редовној скупштини и 

то преко дисциплинског суда у року од 14 дана од како су примили осуду али 

закључци дисцилплинског суда остају у крепости без обзира да ли је жалба 

поднесена или не. 

Главна редовна скупштина рјешава жалбе те тако закључке дисциплин-

ског суда одобрава или одбија. 
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§ 20


 

Престанак друштва 

Друштво престаје када то закључи главна скупштина у којој морају бити 

присутни најмање три четвртине свих чланова друштва. 

У случају да скупштина закључи престанак друштва, имају се на првом 

мјесту подмирити сви друштвени дугови, сав покретни и непокретни иметак 

уновчити те тако сву готовину друштва предати преко надлежног савеза Сре-

дишњој управи ловачких удружења у Краљевини Југославији у Београду да та 

средишња управа ловачких удружења похрани ту готовину код управе фондова 

као фонд за будуће ловачко друштво које ће се евентуално касније поново 

основати у Бањој Луци. У случају да се ловачко друштво у року од пет година 

не оснује, имовина припада "Зеленом крсту". 

 

§ 21 

У обим свога рада потпада друштво надзору државне власти по Закону о 

друштвима. 

 

Бања Лука, 2. јула 1934. 

 

Предсједник, 

Др Захарије Давидовић 
 

Тајник, 

Душан Грозданић 

 

Одборници: 

Михајло Вукмировић 

Илија Димитрић 

Виктор Бем 

Милош Јанковић 

Крсто Беадер 

Ђоко Перовић 

Васо Зарић 

 

На основу Закона о удружењима, зборовима и договорима од 18. сеп-

тембра 1931. године, као и измјенама и допунама истог од 16. априла 1933. 

године, ова се Правила  одобравају. 

 

II. број: 14826/34 

17. августа 1934. године 

Бања Лука 

 

По наредби бана 

Начелник управног одјељења, 

М. С. Динић 

 

     

                                                 


 Изворни текст је писан од стране 14 до стране 15 ћириличним писмом. 
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Закључак 

 

Ловачко друштво у Бањалуци основано је 1919. Стратешко дјеловање Дру-

штва било је усмјерено на унапређење ловне привреде, разумно и трајно гајење 

дивљачи, заштиту племените дивљачи, тамањење штеточина и птица грабљивица, 

као и на стручно организовање и образовање ловаца на подручју Бањалучког сре-

за. 

Да се ловачка традиција и ентузијазам у бањалучкој регији насљеђују и 

његују, потврђује континуирано дјеловање Ловачког друштва од оснивања до 

данашњих дана. 

Послије проведене валоризације, сматрали смо да je објављивање Пра-

вила Ловачког друштва у Бањалуци од 17. августа 1934. подсјећање на готово 

стогодишњи рад Ловачког друштва у Бањалуци. 
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VUKOTA VUKOTIĆ УДК 373.3-057.874(497.15Требиње)“1930“ 

Državni arhiv Crne Gore DOI 10.7251/GUARS1709295V 

Cetinje     

 

 

SPISKOVI UČENIK/CA  

TREBINJSKIH OSNOVNIH ŠKOLA IZ 1930. GODINE 
 
 

Apstrakt: Prosvjetne prilike u Kraljevini Jugoslaviji bile su na dosta niskom 

nivou u odnosu na evropski prosjek. Ipak, vlasti su ulagale velike napore da pobolj-

šaju i uniformišu obrazovni sistem u zemlji. Ovaj rad je pokušaj da se predstavi jedan 

pokušaj dodatnog stipendiranja učenika od strane vlasti Zetske banovine, kroz inici-

jativu Crnogorske banke. Za ovu priliku od raspoloživog arhivskog materijala izdvo-

jili smo spiskove učenik/ca osnovnih škola iz Trebinjskog sreza. 

 

Ključne riječi: Zetska banovina, prosvjeta, Crnogorska banka, Srez Trebinje. 

 

 

Ujedinjenje južnoslovenskih naroda završeno je 1. decembra 1918. godine 

stvaranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Vlasti nove države dobile su nemali 

zadatak da integrišu i spoje u funkcionalnu cjelinu istorijske oblasti koje su se razli-

kovale po mnogim osnovama. Među najznačajnijim oblastima na kojima je trebalo 

raditi u novoformiranoj južnoslovenskoj zajednici bila je i prosvjeta. Tom zadatku se 

pridavala velika pažnja i od početka se radilo na unapređenju prosvjete. Različiti 

regioni Kraljevine SHS bili su na različitim stupnjevima razvitka prosvjetnog rada. 

Prema tadašnjim statistikama, 1921. godine 51,5% stanovništva bilo je nepismeno, 

po čemu je Kraljevina SHS daleko zaostajala za prosječnim evropskim zemljama.
1
 

Zbog toga su se vlasti potrudile da unifikuju obrazovni sistem i postave osnove za 

razvoj građanskog obrazovanja. Posebno je uložen napor u opismenjavanju ženske 

populacije, koja je u tom dijelu bila posebno ugrožena. Radilo se i na podizanju 

novih škola u zemlji, naročito osnovnih, tako da je u desetogodišnjem periodu njihov 

broj uvećan za više od tri hiljade.
2
 

Period političke krize i diktature od 6. januara 1929. godine malo je usporio 

rad na podizanju prosvjetnih uslova. Formiranjem banovina dobijen je okvir za dalje 

unapređivanje obrazovnog sistema. Tako je bilo i u slučaju Zetske banovine. U smi-

slu prosvjetnih prilika, u Banovinu su ušle teritorije različitog stepena razvijenosti. 

Od 1918. godine na teritorijama koje će činiti Zetsku banovinu zateklo se više obra-

zovnih sistema – crnogorski, srpski, austrougarski, turski. Stvaranjem banovina rad 

                                                 
1
 Branko Petranović, Istorija Jugoslavije, str. 324. 

2
 Isto, str. 325. 
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na unfikaciji obrazovnog sistema je ubrzan, pa su prosvjetne prilike u državi značaj-

no poboljšane. Stopa nepismenosti je smanjena u desetogodišnjem periodu za 5,9%.
3
 

Unaprijeđeno je i osnovno i srednje obrazovanje, a samo su najveći gradovi bili uni-

verzitetski centri. 

Briga koja je posvećena unapređivanju prosvjete, kako u Kraljevini Jugosla-

viji tako i u Zetskoj banovini, može se sagledati kroz aktivnosti vlasti na tom polju. 

Danas se u Državnom arhivu Crne Gore na Cetinju nalazi fond Zetske banovine u 

okviru koga je serija Prosvjetno odjeljenje. Sadržaj ove serije je arhivski materijal 

koji svjedoči o aktivnostima na radu i razvijanju prosvjete i obrazovnog sistema na 

teritoriji Banovine. Iz ovih značajnih dokumenata za istoriju obrazovanja i prosvjete 

na ovim prostorima izdvojili smo tri spiska učenika iz Sreza trebinjskog. Kako bismo 

ilustrovali značaj koji su država i banovinske vlasti posvećivale razvoju prosvjetnih 

prilika, našli smo za shodno da prikažemo jedan primjer na koji način su se banovin-

ske vlasti dovijale u svrhu materijalnog pomaganja učenika. Takođe, dokumenti se 

mogu posmatrati i kao svojevrsno svjedočanstvo o podizanju preduzetničke svijesti 

kod učenika. Kao što možemo vidjeti iz priloženih dokumenata, vlasti Zetske banovi-

ne su odobrile inicijativu Crnogorske banke sa Cetinja da se učenicima podijele kre-

ditne knjižice sa početnim ulogom od 10 dinara. Ovom akcijom htio se unaprijediti 

materijalni položaj učenika u Banovini. Radi toga je ban naredio da se po školama 

cijele Zetske banovine naprave spiskovi učenika koji bi dobili ta sredstva. Za ovaj 

rad izdvojili smo spiskove koji su Prosvjetnom odjeljenju Zetske banovine na Cetinju 

stigli iz Sreza trebinjskog. 

Nadamo se da će ovaj skromni prilog doprinijeti boljem razumijevanju pro-

svjetnih prilika u Trebinju i okolini, a možda i šire. 

 

 

KRALJEVSKA BANSKA UPRAVA 

ZETSKE BANOVINE 

IV Br. 13061 

25. aprila 1930. god. 

CETINJE 

 

DIREKTORU GIMNAZIJE, DIREKTORU UČIT. ŠKOLE, 

DIREKTORU POMORSKE AKADEMIJE, DIREKTORU 

TRGOVAČKE AKADEMIJE, NAČELNIKU SREZA,  

REKTORU BOGOSLOVIJE, UPRAVI ZETSKE ZANATSKE ŠKOLE 

 

Upravni Odbor Crnogorske Banke rukovođen željom, da doprinese unapređe-

nju socijalnog i ekonomskog stanja u Crnoj Gori, rešio je, da Crnogorska Banka izvr-

ši organizaciju štednje među školskom omladinom na teritoriji Zetske Banovine. 

                                                 
3
 Isto 
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U tom cilju Crnogorska Banka namerava da besplatno razdeli omladini sred-

njih, stručnih i osnovnih škola na ovoj teritoriji svoje uložne knjižice i to svakom 

učeniku po jednu uložnu knjižicu sa osnovnim ulogom od 10 dinara. Na taj način 

Crnogorska Banka namerava da preko svoje Centrale i svojih devet filijala i zastup-

ništava razdeli deset hiljada besplatnih uložnih knjižica svaku sa ulogom od deset 

dinara. 

Pored toga Upravni će odbor raspisati KONKURS ZA UNAPREĐENJE 

ŠTEDNJE, u kome će učestvovati sva školska omladina i čiji će rezultat biti, da se 

godišnje jednom razdele nagrade od pet hiljada dinara, na nekoliko uložnih knjižica, 

čiji će se brojevi pred naročitom komisijom i POD KONTROLOM DRŽAVNE 

VLASTI izvući izneđu sviju izdatih uložnih knjižica omladinske štednje pri Crnogor-

skoj Banci. 

GOSPODIN BAN JE SVOJIM REŠENJEM OD DANAS, BROJ GORNJI, 

ODOBRIO OVU AKCIJU CRNOGORSKE BANKE, pa izvolite Direkciji Crnogor-

ske Banke dostaviti spisak svojih učenika-ca prema stanju od 1 maja ove godine sa 

tačnom oznakom adrese stanovanja (stalnog boravišta). 

PO NAREDBI BANA 

 

BR. 168 

24. V 1930 

Pridvorica 

 

IV Odelenje Kralj. Ban. Uprave Zetske Ban.
4
 

Cetinje 

   

Po molbi Crnogorske Banke, a u vezi rešenja Kralj. Ban. Uprave na Cetinju br. 

13061/IV od 25. IV o.g. dostavlja se traženi spisak učenika-ca osnov. škole u Pro-

dvorici, na nadležnost. 

Upravitelj škole 

Mil. I. Miljković 

 

 

SPISAK 

Učenik-ca osnov. škole Pridvoričke koji 

stalno dolaze u školu (redovni đaci) 

 

Red. 

broj Ime i prezime razred 

Red. 

broj Ime i prezime Razred 

1. Božidar Borović I 20. Miodrag Baćović II 

2. Branislav Brković  21. Milomir Milunović  

                                                 
4
 DACG, fond Banska uprava, Prosvjetno odjeljenje, fasc. 1, 1925–1935. 
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3. Vukašin Perišić I 22. Radomir Đurović II 

4. Dragiša Marković  23. Rusimir Marković  

5. Dragoslav Perišić  24. Siniša Bažalac  

6. Bogomir Rajičević  25. Svetozar Božović  

7. Dušan Tomašević  26. Blagoje Milovančević III 

8. Ignjat Petrović  27. Dragiša Mirković  

9. Milomir Đurović  28. Lazar Miša...
5
  

10. Tatomir Đurović  29. Dobriša Marinković  

11. Siniša Đurović  30. Milomir Perišić  

12. Siniša Perišić  31. Milomir Raković  

13. Milutin Jovanović  32. Stanimir Perišić  

14. Vukašin Baćović II 33. Hranimir Perišić  

15. Vuk Protić  34. Vitomir Ilinčić IV 

16. Dragomir Baćović  35. Velizar Đurčić  

17. 

Dragomir Marin-

ković 
 

36. Vukašin Rajičević  

18. Ljubiša Marković  37. Radiša Marković  

19. 

Momir Gvozdeno-

vić 
 

Upravitelj škole 

Milovan I. Miljković 
 

 

SPISAK 

Učenika Muške osnovne škole u Trebinju radi besplatne razdjele  

uložnih knjižica ''Crnogorske banke'' sa osnovnim ulogom od 10 din. 

 

Red. 

broj 

Prezime i ime 

učenika 
Godište 

Mesto 

stanovanja 
Srez Primedba 

1.  Arslanagić Mustafa Ia
 

Gorica Trebinje  

2.  Berak Vlado ,, Police ,,  

3.  Berak Vojislav ,, ,, ,,  

4.  Bučuk Bećir ,, Mostaći ,,  

5.  Viđen Šefik ,, Gomljani ,,  

6.  Vlačić Borislav ,, Police ,,  

7.  Vuletić Đorđo ,, Gomljani ,,  

8.  Vučurević Božo ,, Zasad ,,  

9.  Geljo Vulfo ,, Police ,,  

                                                 
5
 Ime je oštećeno u originalu. 
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10.  Gudelj Božo Ia
 

Rapti Trebinje  

11.  Gudelj Drago ,, ,, ,,  

12.  Gudelj Dušan ,, Dolovi ,,  

13.  Gudelj Radovan ,, ,, ,,  

14.  Dizdarević Hamza ,, Police ,,  

15.  Dučić Dimitrije ,, Rupjela ,,  

16.  Zećo Mehmed ,, ,, ,,  

17.  Zubčević Maho ,, Zasad ,,  

18.  

Karamehmedović 

Muharem ,, Gorica ,, 
 

19.  

Karamehmedović 

Nazir ,, ,, ,, 
 

20.  

Karamehmedović 

Smail ,, ,, ,, 
 

21.  Karadža Murat ,, ,, ,,  

22.  Karadža Mustafa ,, ,, ,,  

23.  Kalić Vlaho ,, Rupjela ,,  

24.  Kržić Lazar ,, Čičevo ,,  

25.  Kočo Himzija  ,, Gomljani ,,  

26.  Kočo Džemal ,, Mostaći ,,  

27.  Kukurić Luka ,, Police ,,  

28.  Kukurić Sava ,, Police ,,  

29.  Mešavić Džemal ,, Zasad ,,  

30.  Mijanović Vasilije ,, Poglivlje ,,  

31.  Miljković Nikola ,, Rupjela ,,  

32.  Misirlić Ahmet ,, Gorica ,,  

33.  Ninković Vlado ,, ,, ,,  

34.  Miskin Manojlo ,, Mostaći ,,  

35.  Omanović Šefik ,, Pridvorci ,,  

36.  Perović Savo ,, Gorica ,,  

37.  Prcović Savo ,, Todorići ,,  

38.  Pujić Mirko ,, ,, ,,  

39.  Radecki Franjo ,, Zasad ,,  

40.  Redžo Jovo ,, Police ,,  

41.  Savčić Đorđo ,, Rapti ,,  

42.  Salahohvić Salih ,, Zasad ,,  

43.  Sekulić Risto ,, Čičevo ,,  

44.  Ćatović Maho ,, Pridvorci ,,  

45.  Ćatović Murat ,, ,, ,,  

46.  Ćerimagić Salko ,, Trebinje ,,  
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47.  Ćurić Nedjeljko Ia
 

Rupjela Trebinje  

48.  Fetahagić Junuz ,, Mostaći ,,  

49.  Hadžijahović Ćazim ,, Trebinje ,,  

50.  Fetahadžić Kadrija ,, Mostaći ,,  

51.  Sampara Smail ,, ,, ,,  

52.  Sustavić Hasan ,, Rupjela ,,  

53.  Šehović Hasan ,, Gorica ,,  

54.  Antonović Žarko ,, Trebinje ,,  

55.  Jovičević Milan ,, ,, ,,  

56.  Avdić Šućrija Ib
 

Trebinje ,,  

57.  Berak Mirko ,, Police ,,  

58.  Buturović Muhamed ,, Trebinje ,,  

59.  Vlačić Boško ,, Police ,,  

60.  Vukalović Petar ,, Trebinje ,,  

61.  Gatačkić Mehmed ,, ,, ,,  

62.  Gadža Nedjeljko ,, Police ,,  

63.  Gurović Nikola ,, Rupjela ,,  

64.  Deretić Nikola ,, Trebinje ,,  

65.  Deftedarović Bakir ,, ,, ,,  

66.  Đevenica Ćamil ,, ,, ,,  

67.  Zubčević Lakman ,, ,, ,,  

68.  Zubčević Hamdija ,, ,, ,,  

69.  Jajčanin Milan ,, ,, ,,  

70.  Jalovičić Mustafa ,, ,, ,,  

71.  Jeremić Dobroslav ,, ,, ,,  

72.  Jovanović Ljubomir ,, ,, ,,  

73.  Kapor Mirko ,, ,, ,,  

74.  Karaiković Edhem ,, ,, ,,  

75.  Karačić Mirko ,, ,, ,,  

76.  Krivokapić Boško ,, ,, ,,  

77.  Krnjač Antun ,, ,, ,,  

78.  Krunić Milorad ,, ,, ,,  

79.  Kulenović Fahrudin ,, ,, ,,  

80.  Lečić Jovan ,, ,, ,,  

81.  Lečić Svetozar ,, ,, ,,  

82.  Maroti Vinko ,, ,, ,,  

83.  Masle Vinko ,, ,, ,,  

84.  Mrkalj Gojko ,, ,, ,,  

85.  Pejović Borivoje ,, ,, ,,  
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86.  Petković Luka Ib
 

Trebinje Trebinje  

87.  Pokrklić Hasan ,, ,, ,,  

88.  Popović Rastimir ,, ,, ,,  

89.  Radić Ljubo ,, ,, ,,  

90.  Radunišić Muharem ,, ,, ,,  

91.  Rajević Nedjeljko ,, ,, ,,  

92.  Rajčević Savo ,, Police ,,  

93.  

Resulbegović Muha-

med ,, Trebinje ,, 
 

94.  Sadavić Hasan ,, ,, ,,  

95.  Sikimić Božidar ,, ,, ,,  

96.  Franceski Borivoj ,, ,, ,,  

97.  Hajdarhadžić Hasan ,, ,, ,,  

98.  Hadžavić Mustafa ,, ,, ,,  

99.  Cvijetić Mahmud ,, ,, ,,  

100.  Cvijetić Mustafa ,, ,, ,,  

101.  Čučković Lazar ,, ,, ,,  

102.  Čučković Čedomir ,, ,, ,,  

103.  Šakota Milan ,, ,, ,,  

104.  Šahović Ethem ,, ,, ,,  

105.  Slijepčević Vojislav ,, ,, ,,  

106.  Lampo Eduard ,, ,, ,,  

107.  Tičić Svetozar ,, ,, ,,  

108.  Arslanagić Asim IIa
 

Arsl. Most ,,  

109.  Babić Nedjeljko ,, Trebinje ,,  

110.  Busuladžić Mahmud ,, ,, ,,  

111.  Buturović Esad ,, ,, ,,  

112.  Bučuk Mahmud ,, Mostaći ,,  

113.  Bašagić Nafiz ,, Trebinje ,,  

114.  Vukašinović Savo ,, Mostaći ,,  

115.  Gudelj Jovo  ,, Rapti ,,  

116.  Gudelj Risto  ,,
 

Rapti ,,  

117.  Deretić Božidar ,, ,, ,,  

118.  Ćirisilo Danilo ,, Trebijovi ,,  

119.  Đugumović Hilmija ,, Trebinje ,,  

120.  Zećo Meho ,, Rupjela ,,  

121.  Zećo Hamdija ,, ,, ,,  

122.  Zubčević Esad ,, Police ,,  

123.  Zubčević Šefik ,, Trebinje ,,  

124.  Jalavičić Hamdija ,, Trebinje ,,  
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125.  

Karamehmedović 

Esad IIa
 

Gorica Trebinje 
 

126.  

Karamehmedović 

Džavid ,, ,, ,, 
 

127.  

Karamehmedović 

Džemal ,, ,, ,, 
 

128.  Kovačević Vasilj ,, Mostaći ,,  

129.  Koceljević Antun ,, Trebinje ,,  

130.  Kresić Mihajlo ,, ,, ,,  

131.  Krivokapić Vladimir ,, ,, ,,  

132.  Krunić Branko ,, ,, ,,  

133.  Kurtović Ibrahim ,, ,, ,,  

134.  Majkener Emil ,, ,, ,,  

135.  Mehaković Alija ,, ,, ,,  

136.  Miljković Vladimir ,, Zasad ,,  

137.  Mujačić Avdo ,, ,, ,,  

138.  Mucović Ljubomir ,, Mostaći ,,  

139.  Pejanović Petar ,, Police ,,  

140.  Petijević Obrad ,, Gorica ,,  

141.  Pivodić Junuz ,, Police ,,  

142.  Rabović Mustafa ,, ,, ,,  

143.  Ružić Luka ,, Tvrdaši ,,  

144.  Savčić Ilija ,, Rapti ,,  

145.  Sadović Murat ,, Police ,,  

146.  Tarana Đorđo ,,
 

Zasad ,,  

147.  Tasovac Vladimir ,, Trebijovi ,,  

148.  Fetahagić Esad ,, Mostaći ,,  

149.  Ćerimagić Hajrudin ,, Rupjela ,,  

150.  Hadžović Nazif ,, Trebinje ,,  

151.  Cvijetić Asim ,, Police ,,  

152.  Sustavić Rasim ,, ,, ,,  

153.  Sustavić Sulejman ,, ,, ,,  

154.  Čučković Miloš ,, Trebinje ,,  

155.  Arslanagić Hivzija IIb
 

Arsl. Most ,,  

156.  Babović Hivzija ,, Zasad ,,  

157.  Begenešić Čedomir ,, Gorica ,,  

158.  Berak Slavko ,, Police ,,  

159.  Bračković Hasan ,, Pridvorci ,,  

160.  Bračković Zaim ,, ,, ,,  
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161.  Bučuk Mušan IIb
 

Pridvorci Trebinje  

162.  Viđen Hajrudin ,, Gomljani ,,  

163.  Vukićević Vaso ,, Zasad ,,  

164.  Gatačkić Safet ,, Trebinje ,,  

165.  Danilović Savo ,, Pridvorci ,,  

166.  Duraković Mustafa ,, Čičevo ,,  

167.  Đerić Đorđo ,, Pridvorci ,,  

168.  Đokić Ibro ,, Trebinje ,,  

169.  Karadža Meho ,, Gorica ,,  

170.  Karadža Šućrija ,, ,, ,,  

171.  Kolak Desimir ,, Podglavlje ,,  

172.  Koča Abaz ,, Gomljani ,,  

173.  Kreso Šefik ,, Čičevo ,,  

174.  Kuljak Nikola ,, Pridvorci ,,  

175.  Kuljak Savo  ,, ,, ,,  

176.  Listo Jusuf ,, Zasad ,,  

177.  Ljubibratić Manojlo ,, Rupjela ,,  

178.  Mehmedbašić Meho ,, Trebinje ,,  

179.  Miljković Vule ,, Rupjela ,,  

180.  Mitrović Lako ,, Pridvorci ,,  

181.  Nametak Rasim ,, Trebinje ,,  

182.  Omeragić Fahrija ,, ,, ,,  

183.  Pejović Milorad ,, ,, ,,  

184.  Petković Radoslav ,, Gorica ,,  

185.  Planjanin Ćamil ,, Trebinje ,,  

186.  Rakić Mehmed Alija ,, ,, ,,  

187.  Ružić Risto ,, Tvrdaši ,,  

188.  Sadivić Avdo  ,, Police ,,  

189.  Selimović Meho ,, Trebinje ,,  

190.  Oturica Petar ,, ,, ,,  

191.  Tadić Risto ,, ,, ,,  

192.  Tičić Hamdija ,, ,, ,,  

193.  Topčibašić Hasan ,, Pridvorci ,,  

194.  Ćatović Irfan ,, ,, ,,  

195.  Ćatović Huso ,, ,, ,,  

196.  Ćarak Šefik ,, Gorica ,,  

197.  Fetahagić Jusuf ,, Mostaći ,,  

198.  Fetahagić Husnija ,, ,, ,,  

199.  Habul Šefik ,, Zasad ,,  

200.  Hajdarhadžić Asim ,, Trebinje ,,  
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201.  Hamzić Hajrudin IIb
 

Gorica Trebinje  

202.  Hadžić Pašan ,, Trebinje ,,  

203.  

Hadžiahmetović Ham-

dija ,, Mostaći ,, 
 

204.  

Hadžiahmetović 

Smail ,, Pridvorci ,, 
 

205.  Sustavić Ejub ,, Police ,,  

206.  Sustavić Safet ,,
 

Rupjela ,,  

207.  Šender Milan ,, Gorica ,,  

208.  Agbabić Rsuf IIIa
 

Trebinje ,,  

209.  Arslanagić Azim ,, Arsl. Most ,,  

210.  Arnautović Smajo ,, Police ,,  

211.  Babović Hilmija ,, Mostaći ,,  

212.  Bajrić Fazlija ,, Arsl. Most ,,  

213.  Baraković Salih ,, Trebinje ,,  

214.  Bakonjić Danilo ,, Police ,,  

215.  Viđen Husnija ,, Gomljani ,,  

216.  Grego Antun ,, Trebinje ,,  

217.  Gudelj Đuro ,, Rapti ,,  

218.  Deftedarović Zijah ,, Trebinje ,,  

219.  Zubčević Asim ,, Trebinje ,,  

220.  Jokanović Vojin ,, Trebijovi ,,  

221.  Jokanović Krsto ,, ,, ,,  

222.  Kabil Ilijas ,, Trebinje ,,  

223.  Kaić Šerif ,, ,, ,,  

224.  Kajović Mirko ,, Čičevo ,,  

225.  Koča Junuz ,, Gomljani ,,  

226.  Malohadžić Avdo ,, Police ,,  

227.  Nalbani Petar ,, Trebinje ,,  

228.  Perišić Nikola ,, Trebinje ,,  

229.  Papovčević Jovo ,, Tvrdoši ,,  

230.  Rastegorac Zvonimir ,, Trebinje ,,  

231.  Robnik Gvidan ,, ,, ,,  

232.  Seknić Mahmud ,, ,, ,,  

233.  Seknić Husnija ,, ,, ,,  

234.  Stijačić Slavko ,, ,, ,,  

235.  Tičić Lutvija ,, ,, ,,  

236.  Tičić Smajo ,,
 

,, ,,  

237.  Fetahagić Mahmud ,, Mostaći ,,  
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238.  Habul Mustafa IIIa
 

Rupjela Trebinje  

239.  Haverić Džemal ,, Trebinje ,,  

240.  Čampara Zihnija ,, Mostaći ,,  

241.  Dževdet Asim ,, Trebinje ,,  

242.  Demirović Salko ,, Gorica ,,  

243.  Višnjevac Nedjeljko ,, Police ,,  

244.  Đerić Milorad ,, Pridvorci ,,  

245.  Jeremić Mirko ,, Mostaći ,,  

246.  Dučić Vladimir ,, Trebinje ,,  

247.  Alečković Idriz IIIb
 

Zasad ,,  

248.  Antonović Ivica ,, Trebinje ,,  

249.  Arslanagić Ibrahim ,, ,, ,,  

250.  Bajraktarević Šerif ,, Zasad ,,  

251.  Baković Bajro ,, Trebinje ,,  

252.  Borozan Zajko ,, Police ,,  

253.  Busuladžić Rasim ,, Pridvorci ,,  

254.  Volić Rasim ,, Zasad ,,  

255.  Volić Smajo ,, ,, ,,  

256.  Đerić Slavko ,, Pridvorci ,,  

257.  Đakić Esad ,, Trebinje ,,  

258.  Zvizdić Šefik ,, ,, ,,  

259.  Jelić Dimitrije ,, Mostaći ,,  

260.  Karaiković Enver ,, Trebinje ,,  

261.  Karadža Osman ,, Gorica ,,  

262.  Kokotović Simeon ,, 

Aleksina 

Međa ,, 
 

263.  Krstović Milorad ,, Zasad ,,  

264.  Krstović Nikola ,, Pridvorci ,,  

265.  Kukurić Milan ,, Police ,,  

266.  Kurtović Aziz ,, Police ,,  

267.  Milošević Tomo ,, Trebinje ,,  

268.  Mašić Stjepan ,, ,, ,,  

269.  Mucavić Veljko ,, Mostaći ,,  

270.  Nevesinjac Alija ,, Pridvorci ,,  

271.  Ninković Stevo ,, Gorica ,,  

272.  Parijez Mirko ,, Podgljivlje ,,  

273.  Pištignjat Ćetko ,, Police ,,  

274.  Popović Jovan ,, Trebinje ,,  

275.  Prcović Spasoje ,, Todorići ,,  

276.  Pujić Radovan ,, ,, ,,  
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277.  Sadović Asim IIIb
 

Police Trebinje  

278.  Sadović Muhamed ,, ,, ,,  

279.  Salihamidžić Avdo ,, ,, ,,  

280.  Sambrailo Miro ,, Trebinje ,,  

281.  Saradžić Asim ,, Otak ,,  

282.  Tarana Vaso ,, Zasad ,,  

283.  Tuponjanin Drago ,, Rupjela ,,  

284.  Ćatović Aziz ,, Pridvorci ,,  

285.  Ćurić Radovan ,, Rupjela ,,  

286.  

Hadžimahmetović 

Asim ,, Mostaći ,, 
 

287.  Hadžović Šefik ,, Trebinje ,,  

288.  Špirto Spasoje ,, Police ,,  

289.  Babović Mahmud IV Trebinje ,,  

290.  Bajrić Sulejman ,, Arsl. Most ,,  

291.  Bijedić Ramadan ,, Trebinje ,,  

292.  Bilalović Šerif ,, Gorica ,,  

293.  Bakonjić Branko ,, Police ,,  

294.  Bakonjić Veselin ,, Trebinje ,,  

295.  Budalica Salko ,, Police ,,  

296.  Bulajić Milorad ,, Trebinje ,,  

297.  Bučuk Luftija ,, ,, ,,  

298.  Viđen Muhamed ,, Police ,,  

299.  Volić Ahmed ,, Zasad ,,  

300.  Vukićević Risto ,, ,, ,,  

301.  Vučurević Petar ,, Police ,,  

302.  Geljo Zaim ,, ,, ,,  

303.  Gudelj Ilija ,, ,, ,,  

304.  Zubčević Salko ,, Gorica ,,  

305.  Zubčević Šućrija ,, ,, ,,  

306.  Ilić Branko ,, Trebinje ,,  

307.  Ilić Dušan ,, Pridvorci ,,  

308.  Kapić Rasim ,, Zasad ,,  

309.  

Karamehmedović 

Zaim ,, Gorica ,, 
 

310.  

Karamehmedović 

Nusret ,, ,, ,, 
 

311.  

Karamehmedović 

Suljo ,, ,, ,, 
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312.  

Karamehmedović 

Šaćir IV Gorica Trebinje 
 

313.  Karaiković Salih ,, Trebinje ,,  

314.  Kajović Vojislav ,, Police ,,  

315.  Kajović Ljubo ,, ,, ,,  

316.  Koča Hilmija ,, Gomljani ,,  

317.  Krunić Radomir ,, Zasad ,,  

318.  Krušper Petar ,, Gorica ,,  

319.  Kukurić Trifko ,, Police ,,  

320.  Kuljak Milan ,, Pridvorci ,,  

321.  Kuljić Dobroslav ,, Trebinje ,,  

322.  Mijanović Stanko ,, Podglivlje ,,  

323.  Pejaković Veljko ,, Police ,,  

324.  Pejović Božidar ,, Trebinje ,,  

325.  Popovčević Ljubomir ,, Tvrdoši ,,  

326.  Radić Niko ,, Trebinje ,,  

327.  Riđešić Sulejman ,, ,, ,,  

328.  Sadović Ahmed ,, Police ,,  

329.  Salahović Mehmed ,, Gorica ,,  

330.  Storeli Tomo ,, Trebinje ,,  

331.  Tadić Nedjeljko ,, ,, ,,  

332.  Knjego Jeroslav ,, ,, ,,  

333.  Fetahović Halil ,, Mostaći ,,  

334.  Hamzić Hasan ,, Gorica ,,  

335.  Hadžiahmetović Salko ,, Mostaći ,,  

336.  Cvijetić Mehmed ,, Trebinje ,,  

337.  Čustavić Ahmed ,, Rupjela ,,  

338.  Džanović Šefik ,, Gorica ,,  

339.  Šavanja Božidar ,, Trebinje ,,  

340.  Šarak Mustafa ,, Gorica ,,  

341.  Šehović Šućrija ,, Rupjela ,,  

342.  Škero Vlado ,, Pridvorci ,,  

343.  Dučić Slavko ,, Trebinje ,,  

 

Upravitelj škole 

Trebinje 8. maja 1930.                                                                           Milan Šalvarica 
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ŽENSKA OSNOVNA ŠKOLA 

U TREBINJU 

Broj: 142 

8. maja 1930. 

Trebinje 

Predmet: Spisak učenica Ženske osnovne škole u Trebinju radi 

besplatne podjele uložnih knjižica ''Crnogorske Banke'' 

na broj: 5119 od 2. V 1930. 

 

Sreskom načelstvu u 

Trebinju 

 

Čast mi je dostaviti Vam sa molbom na nadležnost. 

Upraviteljica škole 

Danica Perović 

 

 

SPISAK 

Učenica ženske osnovne škole u Trebinju, radi besplatne podjele uložnih knjižica  

''Crnogorske banke'' sa osnovnim ulogom od 10 dinara. 

 

Redni 

broj 
Ime i prezime 

Mjesto 

stanovanja 
Srez Primjedba 

I a razred 

1.  Bakonjić Gospava Police Trebinje  

2.  Babić Saveta ,, ,,  

3.  Begović Gospava Čičevo ,,  

4.  Ćatović Izeta Trebinje ,,  

5.  Čabrinović Nevenka ,, ,,  

6.  Deretić Branka ,, ,,  

7.  Fetahagić Sanda Mostaći ,,  

8.  Giga Marica Trebinje ,,  

9.  Govedarica Sofija ,, ,,  

10.  Grahovac Ljubica ,, ,,  

11.  Hajdarhodžić Zumreta ,, ,,  

12.  Krekić Zorka Čičevo ,,  

13.  Krekić Stana ,, ,,  

14.  Kočević Božica Trebinje ,,  

15.  Kurtović Isfeta Police ,,  

16.  Kurtović Memnuna Trebinje ,,  

17.  Kresić Dobrila ,, ,,  
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18.  Marić Danica  Čičevo Trebinje  

19.  Malibez Rasema Police ,,  

20.  Puić Vasa Todorići ,,  

21.  Popovac Dragica Pridvorci ,,  

22.  Pokrklić Ferida Trebinje ,,  

23.  Robnik Vera ,, ,,  

24.  Rajević Dobrila ,, ,,  

25.  Resulbegović Enisa ,, ,,  

26.  Sekulović Mila ,, ,,  

27.  Skulić Darinka Čičevo ,,  

28.  Soloatić Marija Trebinje ,,  

29.  Savić Dragica ,, ,,  

30.  Šušić Olga ,, ,,  

31.  Tica Darinka Zasad ,,  

32.  Tičić Sofija Trebinje ,,  

33.  Vukosović Smiljka ,, ,,  

34.  Vlačić Vukosava Police ,,  

35.  Zubčević Izeta Trebinje ,,  

36.  Gudelj Ljeposava Zasad ,,  

37.  Čusumomić Hajrija Pridvorci ,,  

38.  Šehović Hidajeta ,, ,,  

39.  Šobat Vesna Trebinje ,,  

40.  Majksner Lidija ,, ,,  

41.  Karamehmedović Emina Gorica ,,  

42.  Dučić Zorka Trebinje ,,  

43.  Rebalj Mara ,, ,,  

I b razred 

44.  Bakonjić Radojka Police ,,  

45.  Bračković Nevzeta Trebinje ,,  

46.  Bračković Mevlija Pridvorci ,,  

47.  Čustović Hotima Zasad ,,  

48.  Drešer Ana Trebinje ,,  

49.  Dučić Radojka Podlivlje ,,  

50.  Fazlagić Rasema Trebinje ,,  

51.  Grković Ljubica Zasad ,,  

52.  Grković Dragica ,, ,,  

53.  Hajderhodžić Hasiba Trebinje ,,  

54.  Jahić Hatidža ,, ,,  

55.  Kapor Dragica ,, ,,  
56.  Krekić Vukosava Čičevo ,,  
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57.  Kajević Mara Čičevo Trebinje  

58.  Kilibarda Radojka Rupjela ,,  

59.  Kabil Behija Trebinje ,,  

60.  Miljković Toša Rupjela ,,  

61.  Miljković Ljeposava Zasad ,,  

62.  Miloslović Slavka Trebinje ,,  

63.  Puić Ljeposava Todorići ,,  

64.  Popovac Jelka Pridvorci ,,  

65.  Petković Rajka Trebinje ,,  

66.  Petijević Ljubica Ars. Most ,,  

67.  Rajković Ilinka Mostaći ,,  

68.  Resulbegović Salija Police ,,  

69.  Smrzlić Nadežda Trebinje ,,  

70.  Salehović Zlata ,, ,,  

71.  Skulić Cvijeta Čičevo ,,  

72.  Savić Marica Trebinje ,,  

73.  Storeli Kornelija ,, ,,  

74.  Šahović Samija ,, ,,  

75.  Tarana Veseljka Zasad ,,  

76.  Vuletić Ljeposava Gomljani ,,  

77.  Vlačić Zorka Police ,,  

78.  Zubčević Mevla Zasad ,,  

79.  Zubčević Belkisa Trebinje ,,  

80.  Tica Cvijeta Zasad ,,  

81.  Drašković Simana Trebinje ,,  

82.  Selimović Isfa ,, ,,  

83.  Hadžihasanović Ifeta Pridvorci ,,  

84.  Sadović Ulfeta Trebinje ,,  

85.  Lovrova Irena ,, ,,  

II razred 

86.  Aleksić Stana Podgljivlje ,,  

87.  Babić Jovanka Trebinje ,,  

88.  Busulhadžić Hanka Police ,,  

89.  Budimić Lucija Trebinje ,,  

90.  Ćurić Desanka Rupjela ,,  

91.  Ćurić Vidosava ,, ,,  

92.  Deretić Radojka Trebinje ,,  

93.  Dizdarević Munevera Gradina ,,  

94.  Drešer Elizabeta Trebinje ,,  

95.  Fetahagić Meliha Mostaći ,,  
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96.  Gudelj Zorka Zasad Trebinje  

97.  Gudelj Smiljka Trebinje ,,  

98.  Gurović Anica Rupjela ,,  

99.  Gurović Sofija Zasad ,,  

100.  Hadžović Almasa Trebinje ,,  

101.  Jeremić Anđa Rupjela ,,  

102.  Jeremić Darinka ,, ,,  

103.  Jeremić Dragica Mostaći ,,  

104.  Jokanović Veseljka Trebinje ,,  

105.  Kočević Adica ,, ,,  

106.  Kruškić Arifa ,, ,,  

107.  Karamehmedović Murta Gorica ,,  

108.  Mursel Fatima Trebinje ,,  

109.  Miljanović Danica ,, ,,  

110.  Mandić Vidosava Rupjela ,,  

111.  Milišić Dobrila Zasad ,,  

112.  Ninković Smiljka Trebinje ,,  

113.  Osmanagić Badema Police ,,  

114.  Petijević Zorka Arsl. Most ,,  

115.  Prcović Danica Police ,,  

116.  Prcović Jelka Pridvorci ,,  

117.  Puić Mara Todorići ,,  

118.  Pavić Jelisaveta Trebinje ,,  

119.  Perović Mara Gorica ,,  

120.  Prcović Anđa Todorići ,,  

121.  Resulbegović Hajla Trebinje ,,  

122.  Radecki Lejla ,, ,,  

123.  Spanaćević Anika Mostaći ,,  

124.  Stijačić Vera Trebinje ,,  

125.  Sekulović Stana ,, ,,  

126.  Salahović Emina ,, ,,  

127.  Salahović Hatina Zasad ,,  

128.  Slipičević Aiša Trebinje ,,  

129.  Šender Anka Gorica ,,  

130.  Škero Mara Rupjela ,,  

131.  Šalvarica Koviljka Trebinje ,,  

132.  Šakota Milena ,, ,,  

133.  Šavanji Marija ,, ,,  

134.  Vlačić Danica Police ,,  

135.  Viđen Munevera Trebinje ,,  
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136.  Vujičić Novka Trebinje Trebinje  

137.  Zubčević Fatima ,, ,,  

138.  Lončarević Desanka ,, ,,  

139.  Tarankijević Ljubica ,, ,,  

III razred 

140.  Aleksić Miloslava Podgljivlje ,,  

141.  Bem Magdalena Trebinje ,,  

142.  Berak Anica Police ,,  

143.  Bračković Abida Pridvorci ,,  

144.  Bračković Nafa ,, ,,  

145.  Cvijetić Vahida Trebinje ,,  

146.  Ćatović Fatima Pridvorci ,,  

147.  Fetahagić Munevra Mostaći ,,  

148.  Grković Veseljka Zasad ,,  

149.  Grušovnik Anica ,, ,,  

150.  Jelić Olga Mostaći ,,  

151.  Jeremić Dobrila Trebinje ,,  

152.  Kabil Fatima ,, ,,  

153.  

Karamehmedović Ferde-

vea ,, ,, 

 

154.  Karačić Marica ,, ,,  

155.  Krekić Cvijeta Čičevo ,,  

156.  Kulenović Šehisa Trebinje ,,  

157.  Miljković Bosiljka Zasad ,,  

158.  Mucović Koviljka Mostaći ,,  

159.  Osmanagić Čafija Trebinje ,,  

160.  Perović Dragica Gorica ,,  

161.  Petković Milica Trebinje ,,  

162.  Ramnjak Marija ,, ,,  

163.  Ratković Nada Ars. Most ,,  

164.  Resulbegović Razija Police ,,  

165.  Salahović Samija Zasad ,,  

166.  Sikimić Branka ,, ,,  

167.  Stipić Julijana Trebinje ,,  

168.  Šahović Ifeta ,, ,,  

169.  Škero Vidosava Pridvorci ,,  

170.  Trapović Anđelka Trebinje ,,  

171.  Vukičević Ilinka Pridvorci ,,  

172.  Vlačić Gospava Police ,,  

173.  Zubčević Hajzija Trebinje ,,  
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174.  Živanić Stana Pridvorci Trebinje  

175.  Šuljak Hasiba Zasad ,,  

176.  Hafmajster Irena Trebinje ,,  

IV razred 

177.  Batinić Ljubica Trebinje ,,  

178.  Buturević Munevra ,, ,,  

179.  Čustović Zarifa Police ,,  

180.  Deftedarović Subhija Trebinje ,,  

181.  Drešer Roza ,, ,,  

182.  Jagovčić Nevzeta ,, ,,  

183.  Kolak Desanka Pogljivlje ,,  

184.  Kresić Desanka Trebinje ,,  

185.  Krstović Veseljka Zasad ,,  

186.  Omeragić Ferida Čičevo ,,  

187.  Obućina Emilija Trebinje ,,  

188.  Pamučina Darinka Pridvorci ,,  

189.  Perović Danica Gorica ,,  

190.  Popovac Zorka Pridvorci ,,  

191.  Prcović Radojka Police ,,  

192.  Radanović Danica Trebinje ,,  

193.  Ratković Slavka Arsl. Most ,,  

194.  Resulbegović Nabija Trebinje ,,  

195.  Rabnik Viktorija ,, ,,  

196.  Sadović Zineta Police ,,  

197.  Soldatić Štefica ,, ,,  

198.  Vulović Anđa Zasad ,,  

199.  Zečević Božana Trebinje ,,  

 

Upraviteljica škole: 

Danica Perović 
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КРИТИКА ЗЛОУПОТРЕБЕ ИСТОРИЈЕ У КЊИГАМА  

АЛЕКСЕ П. КАСАПОВИЋА И АМИРА БРКЕ  
 

 

Историја се према територијалном критеријуму дијели на локалну, 

националну и општу. Локална (завичајна) историја омогућава читаоцу осјећај 

блиског сусрета са прошлим збивањима, те су стога радови ове историографске 

врсте привлачни шароликој читалачкој публици, па значајно утичу на облико-

вање њене историјске свијести, а тиме и идентитета. Док се темама из опште и 

националне историје углавном баве професионални историчари, теме из локал-

не историје чешће обрађују историчари аматери. Међу овим другим има оних 

које краси истраживачка страст, акрибија, залажење у детаље, оштроумност, 

начитаност, уважавање постулата историјске науке. На супротној страни, има и 

аматера, који прошлост не тумаче из ње саме, већ у исту из свога времена про-

јектују виртуелна ''права и славу'' заједнице којој припадају (локалне, нацио-

налне, вјерске, политичке, професионалне), а неријетко и личне фрустрације. 

Таква злоупотреба историје усорског краја у књигама Алексе П. Касаповића и 

Амира Брке предмет је ове критике.  

 

I 

Књига Алексе П. Касаповића Православље у усорском крају – историј-

ски преглед (стр. 381)
1
 представљена је први пут јавности 13. октобра 2016. у 

Теслићу као ''капитално'' научноистраживачко дјело. Објављена је поводом 700 

година од упокојења краља Стефана Драгутина Немањића у издању Епархије 

зворничко-тузланске и са благословом њеног епископа Хризостома.
2
 

 Књига А. П. Касаповића, што је необично, има ''старатеља'' – протојереја 

– ставрофора Миладина Вуковића, намјесника Архијерејског намјесништва 

теслићког. Он, у предговору, књигу Православље у усорском крају – историј-

ски преглед (даље у тексту: Православље у усорском крају) представља као 

''резултат истраживачког рада и добре сарадње свештенства'' његовог намјесни-

штва ''и проф. Алексе Касаповића који је ширим захватом податке употпунио, 

текст оформио и уз приложене карте и фотографије понудио као резултат 

                                                 
1
 Истовремено је штампан и њен сажетак под насловом Парохије Архијерејског намјесништва 

теслићког – кратак опис (стр. 56) 
2
  https://www.youtube.com/watch?v=SaB8LIfkACE (15.1.2017) ] 
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циклуса предавања Историја православља у Поусорју''
3
 (Православље у усор-

ском крају, стр. 7).
4
 Дакле, ради се о ширем пројекту из којег су до сада проис-

текла поменута предавања и књига, као и документарни филм о краљу Драгу-

тину, промоција поштанске марке са ликом овог краља, постављање његовог 

кипа на градском тргу у Теслићу, те доношење у Теслић честице моштију Св. 

краља Драгутина – преподобног Теоктиста.
5
 

У називу пројекта Историја православља у Поусорју неодговарајуће је 

име Поусорје јер оно нема традицију. Исправније је име Усорски крај или Усо-

ра, јер се у средњем вијеку тако звала жупа у сливу истоимене лијеве притоке 

Босне. Жупа Усора је била матица ''земље'' Усоре, која се у најширим граница-

ма простирала између Врбаса, Саве, Дрине и првих виших планинских вијена-

ца на југу. У вријеме турског освајањa и у првом вијеку турске владавине 

постојала је и Нахија Усора. А. П. Касаповић је у својој књизи из усорског кра-

ја изоставио Добој са ближом околином, а писао је о Липљу и Шњеготини, као 

и о Чечави, Растуши и Осретку, чија је територијална припадност средњовје-

ковној Жупи Усори упитна. Он је, у ствари, засебно описао, у форми обимних 

енциклопедијских одредница, историјат парохија Архијерејског намјесништва 

теслићког (додавши Липље и Шњеготину) и њихово савремено стање, на које 

се односи и већи дио илустративног материјала.  

Алекса П. Касаповић је завршио Педагошку академију (одсјек за разред-

ну наставу) и Природно-математички факултет у Бањалуци. Радни вијек је про-

вео и проводи обављајући узвишени позив учитеља, уз прекид 1990-их година, 

када је, између осталог, био и предсједник Скупштине општине Теслић. Напи-

сао је три корисне монографије села Парлози, Шњеготина Горња и Липље. 

 
Тема Касаповићеве књиге припада локалној историји. Збивања, појаве и 

процеси локалне историје су најчешће рефлексија регионалних, националних, 

па и ширих историјских токова, па стога истраживач локалне историје мора 

одлично да познаје те токове. Примјери који слиједе показаће да Касаповић не 

посједује ни нека основна знања из националне и опште историје. 

Касаповић пише да ''након коначног пада усорске области под власт 

Османлија долази до неподношљивог терора и масовног исељавања затеченог 

становништва углавном у правцу сјевера, односно према хришћанском преко-

сављу аустријског и мађарског царства'' (стр. 199). Наведено је непрецизно или 

нетачно, јер: није пала усорска област, већ Сребреничка бановина; никада није 

                                                 
3
 Предавања се доступна на:  

 https://www.youtube.com/channel/UCThlvxp8AM8qBOJ6LQpRdNw/videos ] 
4
 У даљњем тексту бројеви у заградама означавају странице из ове књиге. 

5
 Протојереј – ставрофор М. Вуковић је нудио и мени, као историчару који је већ истраживао 

историју усорског краја, да узмем учешће у пројекту. Учешће сам отказао због нејасности кон-

цепције пројекта и заузетости другим пословима. 

https://www.youtube.com/channel/UCThlvxp8AM8qBOJ6LQpRdNw/videos
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постојало мађарско царство; остаци Угарског краљевства су послије Мохачке 

битке 1526. године укључени у Аустријско царство; пустошење Усорске жупе 

није било послије него у вријеме турског освајања. О пустошењу, као методу 

којим је турски освајач постепено помјерао границе свог царства на сјевер и 

запад, Касаповић се могао упознати из уџбеника за седми разред основне шко-

ле.
6
 

Углавном је паушално, лишено осјећаја за проток времена и непоткрије-

пљено конкретним примјерима из историје Усорског краја и Касаповићево 

писање о турској и аустроугарској владавини, исламизацији, партизанима, 

комунистичкој власти и Ватикану. Тако је аутор недовољно написао о учешћу 

усорских свештеника у борби за црквено-школску самоуправу. Додуше, борбу 

везује за име Хаџи-Теодора Илића, ''свакако највећег поборника за црквену и 

школску аутономију међу тешањским Србима, у вријеме када се за та права, а 

нарочито другом половином 19. вијека, водила грчевита и исцрпљујућа борба с 

Турцима (...)'' (стр. 81). У важећем уџбенику за девети разред основне школе је 

објашњено да та борба није вођена против Турака, већ против аустроугарске 

управе у БиХ посљедњих година XIX и првих година XX вијека.
7
  

Касаповић пише и о четницима и партизанима: ''Међутим, окупатор је у 

народу направио раздор подстичући стварање још једног ослободилачког 

покрета (партизанског) (...)'' (стр. 273). Овдје је сваки коментар сувишан. 

Пишући о налазима из жељезног доба у Врућици, Касаповић истиче да 

су они ''стручно и прецизно евидентирани од знаменитог научника Ћире Тру-

хелке'' (стр. 157). Тако је Трухелка, писац који је дао крупан прилог Калајевој 

политици ''босанске нације'' и идеолошкој основи геноцида над Србима у Неза-

висној Држави Хрватској (НДХ), представљен бираним ријечима у књизи која 

је требало да афирмише православље и Србе. Трухелка је био у служби аустро-

угарске империјалне политике, која је у борби против српског националног 

покрета помагала албански национални покрет и у том циљу афирмисала нена-

учну теорију да су Албанци потомци Илира. Касаповић, ослоњен на паушално 

писање пароха Буковичке парохије Вукашина Сировине од прије 80-ак година, 

тумачи: ''...опште је прихваћено да се за настанак имена села Чечаве везује ети-

мон илирско-арбанашке ријечи 'чеч''' (стр. 130). Захваљујући Сировини и Каса-

повићу, Чечава, позната као ''Мала Србија'', постаде ''Мала Албанија''. 

 
Научник у обради теме полази од већ остварених резултата који су пред-

стављени у радовима његових колега. Наслове тих радова он је обавезан да 

                                                 
6
 Раде Михаљчић, Историја за 7. разред основне школе, Источно Сарајево 2016, стр. 202. и 222. 

7
 Р. Пејић – С. Тешић – С. Гаврић, Историја за 9. разред основне школе, Источно Сарајево 

2016, стр. 43. 
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помене у научном апарату
8
 свог списа. Касаповић је у попису на крају своје 

књиге измијешао изворе и литературу, књиге и расправе, неке библиографске 

јединице је навео нетачно, за неке није навео све потребне податке. У таквом 

попису литературе је 77 библиографских јединица. Међу њима мали је број 

радова историчара од струке.  

Невјероватно је да књига која се бави православљем у библиографији 

нема радова из црквене историје.
9
 Касаповић се у великом дијелу свог ''исто-

ријског прегледа'' бави средњим вијеком, притом уопште не користећи радове 

српских средњовјековаца. Зачудо, он је у библиографији своје књиге о право-

слављу од свих средњовјековаца имао мјеста само за два ђака фрањевачких 

гимназија у Високом и Широком Бријегу (Павао Анђелић и Марко Вего). За 

свако иоле озбиљније истраживање историје Усоре полазиште би морали бити 

радови професорице Филозофског факултета у Београду Јелене Мргић – Жупе 

и насеља ''земље'' Усоре и Северна Босна 13–16. век.  

 До каквих све промашаја води коришћење нерелевантне литературе 

показују сљедећи примјери. Касаповић, позивајући се на писање учитеља 

Петра Богуновића из 1937. године (стр. 19), наводи да је војвода Влатко Вуко-

вић, који је иначе предводио одред војске краља Твртка I Котроманићa на стра-

ни кнеза Лазара Хребељановића у бици на Косову 1389. године, био усорски 

војвода (стр. 74). Наука је утврдила да је Влатко Вуковић, утемељитељ велика-

шке моћи Косача, имао посједе на југоистоку средњовјековне босанске државе, 

далеко од Усоре.
10

 Касаповић даље пише да су усорским крајем, током средњег 

вијека, међу бројним ''владарским лозама'', управљали Треботићи (стр. 14). 

Српски историчари су одавно утврдили да Треботићи нису били властела, већ 

жупа у сливу Јадра, западно од Сребренице.
11

  

Алекса П. Касаповић није користио ни релевантне радове из локалне 

историје Усорског краја. Пише о селу Кузманима, изградњи цркве у том селу, 

хајдуку ''Кузми'', роду Кузмановића (стр. 26, 58. и 216), уопште не помињући 

одличан родослов који је на широкој изворној основи написао Душан В. Кузма-

                                                 
8
 Научни рад мора да омогући провјерљивост чињеница. То омогућава научни апарат који се 

састоји од биљежака (фуснота или енднота) које прате основни текст и библиографије (попис 

извора и литературе) на крају рада.  
9
 Изузетак је књига Драгана Шућура, Бањалучка епархија за вријеме епископа Василија 

(Костића) 1947–1961. Напомињем да парохије Усорског краја нису тада припадале Бањалучкој 

епархији. 
10

 Сима Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, Београд 1964, стр. 172. и 178; 

Ђуро Тошић, ''Родоначелник племена Косача – војвода Влатко Вуковић'', Српска проза данас. 

Косаче – оснивачи Херцеговине, Билећа–Гацко–Београд 2002, стр. 243–260; Види одјељак 

''Posjed vojvode Vlatka Vukovića'' у: Esad Kurtović, Veliki vojvoda bosanski Sandalj Hranić Kosača, 

Sarajevo 2009, стр. 32–42. 
11

 Јелена Мргић, ''Жупе и насеља 'земље' Усоре'', Југословенски историјски часопис, бр. 1–2, 

Београд 2000, стр. 28; Јелена Мргић, Северна Босна 13–16. век, Београд 2008, стр. 71–72. 
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новић.
12

 Пише о археолошким истраживањима пећине Растуша (није јасна веза 

са темом књиге) из 1970–1972. године (стр. 279–280), а да при томе уопште не 

узима у обзир резултате недавних археолошких истраживања који су саопште-

ни у књизи Иване Јовановић, Иване Панџић и Престона Миракла.
13

 У библио-

графији Касаповић нема ни књиге свог рецензента Радована Пилиповића Чеча-

ва ''Мала Србија у Босни''.
14

  

Наука је освајање нових знања. Историчари долазе до нових знања 

мукотрпним радом, најчешће црпећи чињенице из докумената који се налазе на 

километарским полицама архивских депоа. Да би се написао научноистражи-

вачки рад о православљу у усорском крају требало је извршити систематска 

испитивања докумената у црквеним архивима од Бањалуке, преко Сарајева и 

Бијељине, до Београда, као и у фондовима и збиркама државних архива у Добо-

ју, Бањалуци, Сарајеву, Београду. Од свих наведених установа Касаповић 

помиње само Архив Републике Српске у Бањалуци. У научном апарату књиге 

Православље у усорском крају Касаповић је навео 488 фуснота, у којима се 

позвао на архивске документе свега 12 пута, користећи укупно 9 докумената. 

Касаповић се у дијеловима својих књига служио и изворном грађом коју 

досад, углавном, нису користили други аутори. Ради се, уз неколико интервјуа, 

о статистичким материјалима фрагментарно сачуваним у црквеним регистрату-

рама (из домовника, љетописа, протокола и матичних књига). Нажалост, он 

готово да није анализирао те статистичке податке, као и оне из епархијских 

шематизама. Такође их није поредио са званичним пописима становништва.
15

  

Историјске изворе историчари подвргавају спољној и унутрашњој кри-

тици. Другим ријечима, они испитују аутентичност и вјеродостојност чињени-

ца из историјских извора. О критичком односу А. П. Касаповића према извори-

ма једва да може бити ријечи. Народна предања и нестручна тумачења у списи-

ма, поготово ако су старија и ако су их писали учитељи и свештеници, прихва-

тао је као историјску истину. Тако је према његовој књизи у Врућици ''по 

неким тврдњама'' боравио Гај Јулије Цезар (стр. 155); хајдук Гојко у Церовици 

био је ''стварна личност'' (стр. 188–189. и 192); дјевојци у Прибинић је ''често 

долазио'' Гаврило Принцип (стр. 101); први становник Младиковина био је 

Булит са девет својих синова (стр. 266. и 272) итд. Касаповић цитира (стр. 93–

94) опис 15-дневне битке за Прибинић из 1527. gодине, који је очито измислио 

Бошко Н. Петровић, чије су књиге мјешавина стварног и измаштаног. 

                                                 
12

 Душан В. Кузмановић, Кузмановићи (породични родослов), Теслић 2015.  
13

 Ivana Jovanović – Ivana Pandžić – Preston T. Miracle, Okresana kamena industrija iz pećine Rastu-

ša / The Chipped Stone Industry from Rastusa Cave, Banja Luka 2014. 
14

 Радован Пилиповић, Чечава ''Мала Србија у Босни'' (Поводом 150-годишњице изградње и 

освећења храма Рођења Пресвете Богородице у Чечави), Београд–Чечава 2015. 
15

 Једино је за Булетићку парохију аутор добро упоредио податке из пописа које су провеле 

аустроугарске власти 1879. године са подацима из шематизма Дабро-босанске митрополије за 

1882. годину (300). 
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Алекса П. Касаповић се, не посједујући потребна знања из националне и 

опште историје, не прикупивши потребне изворе и литературу, а уз то не вла-

дајући историјском методологијом, упустио у плагирање дијелова моје књиге 

Теслић и околина у  вријеме трансформације феудализма у капитализам (1978–

1941).
16

  

 
Плагијат је ''књижевна крађа, преписивање из туђих дела, недопуштено 

присвајање туђе духовне својине''.
17

 Дакле, плагијатор преузима дословно или 

парафразирајући податке, тврдње, коментаре, закључке од других аутора, при-

том их не помињући. Сходно томе, постоје дословни плагијат и мозаички пла-

гијат. Касаповићев плагијат спада у ову другу врсту. 

Касаповић је пратио дио изворне и литерарне основе моје књиге Теслић 

и околина и из те основе или непосредно из књиге преузимао податке, примје-

ре, коментаре, закључке.
18

 Он се у свом научном апарату позивао на моју књи-

гу углавном у неким небитним појединостима, понегдје и искривљујући моје 

тврдње, а све у складу са својом визијом ''српског Поусорја''. Пошто сам у књи-

зи Теслић и околина обрадио вријеме до 1941. године, Касаповић се нашао у 

проблему како да обради страдање народа и Цркве у Другом свјетском рату, те 

Парохије усорског краја у комунистичком периоду. Ти периоди су у његовим 

књигама представљени углавном фразама и са тек понеким конкретним подат-

ком. 

Од укупно девет архивских докумената у својој књизи, Касаповић је 

први парафразирао на 40. страници. Ријеч је о анализи прилика у Тешањском 

срезу који је срески начелник Радиша Стојковић упутио Краљевској банској 

управи Врбаске бановине 3. јула 1932. Опширан цитат из тог извјештаја налази 

се у мојој књизи Теслић и околина на странама 393. и 394. Касаповић није навео 

да сам ја пронашао и претходно користио тај документ. Уз то, у фусноти на 

истој страни појашњава ко је Радиша Стојковић, не наводећи одакле је преузео 

те податке. Они се налазе једино на страници 256 књиге Теслић и околина. 

                                                 
16

 Драгиша Д. Васић, Теслић и околина у вријеме трансформације феудализма у капитализам 

(1878–1941), Бањалука 2014. Ова монографија је модификована дисертација Теслић и околина 

између феудализма и капитализма (1878–1941), коју сам одбранио на Филозофском факултету 

у Бањалуци 31. јануара 2012. 
17

 Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, Пето допуњено и редиговано издање, 

Београд 2002, стр. 686. 
18

 Упореди сљедеће странице књига Православље у усорском крају и Теслић и околина: 25 и 43; 

29 и 16; 30 и 33; 32 и 73, 76; 39 и 412; 41 и 341; 43 и 410; 73 и 27, 34; 76 и 59; 92 и 41; 93 и 33 ; 

95 и 35–36; 107 и 27; 108 и 45; 109 и 27–28; 111 и 35–36; 113 и 44; 116 и 56; 131 и 36-37, 42; 132 

и 80; 133 и 42; 137 и 224–225; 139 и 201; 144 и 224–225, 229, 232; 145 и 247–253; 148 и 220; 157 

и 22, 30; 159 и 42; 162 и 57; 163 и 57; 169 и 31, 42; 185 и 41; 203 и 42; 204 и 69; 214 и 210–211; 

224 и 29; 225 и 42; 226 и 50; 236 и 42; 239 и 104; 252 и 367; 265 и 79; 273 и 463; 282 и 42; 286 и 

56; 297 и 41; 298 и 42; 299 и 41; 303 и 84; 306 и 106, 463. 
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Списак добровољаца из теслићког краја у војсци Србије у Првом свјет-

ском рату објавио сам на основу документа Архива Републике Српске у Бања-

луци као прилог у књизи Теслић и околина на странама 463. и 464. Плагијатор 

Касаповић га је користио четири пута (стр. 144, 216, 273. и 306), не позивајући 

се нити једном на моју књигу, а притом преписујући сигнатуру из моје књиге.  

Из научног апарата књиге Православље у усорском крају види се да је 

Касаповић, међу објављеним изворима, највише користио Опширни попис 

Босанског санџака из 1604. gодине, објављен у Сарајеву 2000. године у три 

књиге и четири тома. Он није у рукама имао тај попис, већ се на њега позивао 

на основу моје књиге. Ђачко доба нас учи да се преписивач открије преписују-

ћи грешке. Тако сам ја у библиографији своје књиге навео без потребе сва 

четири тома пописа, иако се подаци о Усорском крају налазе само у тому I/2 (за 

Нахију Усору (стр. 455–461) и књизи III (за Нахију Тешањ (стр. 339-385) и село 

Угодновићи у Нахији Котор (стр. 394). Касаповић је поновио пропуст. Даље, ја 

сам податке систематизовао у табелу, из које није јасно у којем тому и на којој 

страници публикованог пописа се налазе подаци за поједина села и друге лока-

литете. Пошто је одвојено третирао села, преписивач се нашао у проблему, па 

је за нека села наводио у фуснотама страницу 341 (у попису је ту представљена 

само Чечава), негдје опет није наводио страницу, а негдје је наводио све томо-

ве.  

Ја сам у својој књизи на страни 41 написао: ''Једина два села у нахији 

Усори, која су пописана 1604. године а данас не постоје под тим именом су 

Инохево и Остружница. Рјечица Инова у Булетићу указује да ту треба убицира-

ти Инохево. Вјероватно је Остружница била на подручју Прибинића, а не на 

терену Горње и Доње Остружње како су навели приређивачи издања пописа из 

1604. године. Заиста, ако на карти смјестимо сва насеља у тешањској и усор-

ској нахији која су пописана 1604. године добијемо велику 'бијелу мрљу' изме-

ђу Барића, Гомионице, Комушине Бијелог Бучја, Шњеготине, Чечаве, Укрини-

це и Грачанице''. Да ли је Касаповић поменуо да сам убицирао села Инохево и 

Остружницу (Црквицу)? Не, уопште не помињући моју књигу, мој допринос 

присвојио је себи пишући: ''Пошто су Инохево и Остружница ('другим именом 

Црквица'), која се такође наводи у овом попису из 1604. године, једина два села 

у нахији Усори која данас не постоје под тим именима, мишљења смо да је 

њихова асоцијација на ријеку Инову у атару Булетића, и Остружницу у атару 

Прибинића, сасвим јасна и да указује на то да ту треба убицирати ова два села'' 

(стр. 297–298. и 92). 

У Касаповићевом разматрању резултата поменутог пописа (стр. 92, 133, 

159, 203, 225, 236, 341, 252, 282. и 297) ја се помињем на стр. 252. и то нетачно: 

''Како, према архивским подацима, наводи Д. Васић, у турском катастарском 

попису из 1604. године пописано је у селу Брић и Бијело Бучје (...)''. Никавих 

архивских података ту нисам користио. 
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Велики труд сам уложио, углавном на основу грађе архивског фонда 

предузећа Дестилације, а који је доступан у канцеларији Архива Републике 

Српске у Добоју, да реконструишем изглед Теслића прије 1941. године, називе 

његових улица, положај јавних и других установа, као и имена свих предсјед-

ника општине.
19

 Касаповић је те резултате плагирао замагљујући их позивањем 

на радове других аутора (стр. 36–37). 

Касаповић је плагирао и из још једног мог рада, који уопште не помиње 

у својој књизи. На страни 256 наводи предање о настанку села Угодновић. То 

причање једног сељака сам забиљежио 15. јуна 2008. и објавио 2014. у раду 

Историјски коријени насеља и топономастичке одлике теслићког краја.
20

 

Ни пола јада да је Касаповић само преписивао, он је и искривљивао, 

домишљао, прешућивао, а све у складу са својом тенденциозном визијом ''пра-

вославља у Поусорју''. 

 
''Старатељ'' Касаповићевих књига протојереј – ставрофор Миладин 

Вуковић је у првом предавању из циклуса Историја православља у Поусорју 

казао да је Стефан Драгутин Немањић ''пресудна личност (...) за Поусорје и 

комплетна ова прича не би имала смисла ако он не би у позадини био као ауто-

ритет''.
21

  

Стефан Драгутин је био краљ Србије од 1276. до 1282. године. Након 

што је био принуђен да се у Србији одрекне трона, угарски краљ му је, као сво-

ме зету и вазалу, дао на управу Мачву, Срем и Усору (1284–1316). О његовој 

владавини ''земљом'' Усором веома се мало зна, а и то што се зна Касаповић 

није нашао у ограниченом фонду грађе за своју књигу. Неки писци историје у 

XIX вијеку записали су да је постојало предање по коме су за вријеме краља 

Драгутина и његових синова подизани бројни манастири по Босни, а за шта 

нема потврде у другим изворима. У прилог тези да су манастири Липље и Сту-

пље подигнути за Драгутинове управе Усором, Касаповић се у ''историјском 

прегледу'' на стр. 14. позвао на моју књигу Теслић и околина, иако ја јасно 

пишем на странама 27. и 28. да су ти манастири први пут поменути у извору из 

друге половине XV вијека (приближно 150 година послије смрти краља Драгу-

тина). Подизање манастира у вријеме краља Драгутина, без ограде да се ради о 

народном предању, Касаповић понавља и на странама 91, 109, 185. и 199. 

Петар Богуновић је између два свјетска рата поставио хипотезу да се 

манастир Ступље, који су Турци за Бечког рата (1683–1699) уништили, налазио 

на локалитету Црквена у селу Очауш. Касаповић домишља да ''и неки други 

познаваоци прилика о овоме су то тврдили и прије и послије'' Богуновића, 

                                                 
19

 Д. Д. Васић, Теслић и околина..., стр. 247. и 331–345. 
20

 Драгиша Д. Васић, ''Историјски коријени насеља и топономастичке одлике теслићког краја'', 

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VI, бр. 6, Бањалука 2014, стр. 98. 
21

  https://www.youtube.com/watch?v=o25xg1o0R9g (14.1.2017) ] 
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ускраћујући читаоцима њихова имена (стр. 199). Манастир Ступље је посљед-

њих година ХХ вијека обновљен на откопаним темељима цркве и манастирског 

конака у атару села Горњи Вијачани. За Касаповића су Богуновићеве хипотезе 

доказане истине, па он пише да је некада ''у Црквеној манастир сагорио, а 

монаси протјерани'' (стр. 207).  

Касаповић је солидно изложио изворе који различито датирају изградњу 

старе цркве у Врућици: 1642; у другој половини XVII вијека; 1702. и 1767. 

године. Ипак је заобишао радове Светозара Душанића и Миленка Филиповића, 

о запису из 1767. године, који свједочи о градњи цркве, а они су га преписали 

из књиге Нови Завјет, у Чечави, прије Другог свјетског рата.
22

 Касаповић 

помиње чланак Светозара Душанића у часопису Братство о запису на анти-

минсу, који датира освећење цркве 1768. године.
23

 Дакле, имамо свједочења 

два истакнута научника о постојању два савремена извора који говоре о градњи 

и освећењу цркве 1767–1768. године, а на другој страни, у Првом шематизму 

православне српске митрополије Бањалучко-Бихаћке за годину 1901 (Бањалука 

1903), наведена је као година градње 1642, без ослонца у било каквом извору. 

Домишљање Вукашина Сировине о 1642. као години градње аргументовано је 

оспорио Светозар Душанић закључивши да је православље у Врућици присут-

но вијековима, али ''док се на светлост дана не изнесу нови, до сад непознати, 

историјски документи о овој богомољи, 1767/8 година остаје као једини непо-

битни повесни доказ подизања и освећења српске православне цркве у селу 

Врућици''.
24

 Према Касаповићу, ''пошто В. Сировина своју тврдњу поткрепљује 

релевантнијим чињеницама, наводећи тако више извора у којима се помиње 

1642. година, као што су шематизми Митрополије бањалучко-бихаћке, те запи-

си из старе врућичке књиге 'Собраније Поученија', за коју каже да се налази у 

буковичкој парохији код Добоја, можемо му вјеровати и поменуту годину узе-

ти као тачну'' (стр. 160). Претходна реченица показује да се Касаповић није 

либио ни измишљања ''аргумената'' за своју тезу, јер Сировина у својим радови-

ма не помиње постојање записа о градњи цркве 1642. године у књизи ''Собра-

није поученија''.
25

  

Неаргументовано помјерање почетака што дубље у прошлост и нетрпе-

љивост према историчарима од струке, као одлике псеудоисторичара, Алекса 

П. Касаповић испољио је и у питању првог помена Липља и Прибинића, као и у 

                                                 
22

 Види: Д. Д. Васић, Теслић и околина..., стр. 50. 
23

 С. Душанић, ''Антиминс из 1768 године'', Братство. Лист за вјерско и народно просвјећива-

ње, год. XIV, бр. 8–9, Сарајево, август–септембар 1938. 
24

 С. Душанић, ''Још нешто о прошлости врућичке цркве'', Братство. Лист за вјерско и народ-

но просвјећивање, год. XVII, бр. 2–3, Сарајево, фебруар–март 1941, стр. 42–46. 
25

 Вукашин Р. Сировина, ''Из прошлости православне цркве у Врућици код Теслића'', Развитак, 

год. VIII, бр. 2, Бања Лука 1941, стр. 58–59; Вукашин Р. Сировина, '''Собраније поученија' 

цркве врућичке'', Братство. Лист за вјерско и народно просвјећивање, год. XVII, бр. 2–3, Сара-

јево, фебруар–март 1941, стр. 48–52. 
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питању положаја жупе и града Глаж. У једној латинској исправи из 1273. годи-

не помиње се неки посјед под именом ''Lipye'', смјештен између ријека Лубине 

и Осорнице. Ријеке Лубина и Осорна и данас теку са планине Козаре.
26

 Даље, у 

исправи коју је босански краљ Стефан Томаш издао 1446. године синовима вој-

воде Иваниша Драгишића у жупи Глаж набројана су, поред града Глажа и 

његове вароши Сриде, 33 села, међу њима и Прибиновци. Имена других села 

потпуно одударају од имена насеља Усорског краја. Жупу Глаж академик 

Милош Благојевић, иначе један од наших најврснијих средњовјековаца, убици-

рао је дуж лијеве обале Доњег Врбаса, а град Глаж у атару данашњег села Сре-

ђани, чиме је сјеверозападна граница ''земље'' Усоре утврђена на доњем Врба-

су.
27

 Потврду те убикације налазимо и у више радова Јелене Мргић. Ја сам у 

књизи Теслић и околина (стр. 27–28) указао да Благојевићеву убикацију потвр-

ђује и турски попис из 1604. године, који је објављен послије Благојевићевог 

рада, у којем је пописано у Нахији Лефче село Среда (или Срида). Али, ништа 

су за Касаповића исправе, пописи, радови академика и других професионалних 

историчара. Он фаворизује помињање теслићког Липља 1273. године (стр. 

109). Пише да је село Осредак ''као средишње мјесто стајало између усорске и 

глашке жупе'' (стр. 107). О Прибинићу пише: ''За први помен овог мјеста узима-

ла се 1446. година (...). Међутим, поједини историчари и истраживачи ових кра-

јева донекле оспоравају ове наводе (...)''.
28

 

Два свештеника који су пресудно допринијели да Чечава и Прибинић 

постану центри вјерског и националног препорода Срба у усорско-теслићком 

крају на концу XIX и почетку XX вијека били су Јеврем Станковић и Коста 

Душанић. На њихово израстање у националне трибуне пресудну улогу је имало 

школовање у Бањалучкој богословији, коју је, поткрај турске владавине 

Босном, организовао и водио архимандрит Василије Пелагић. Пелагићев утицај 

је у Касаповићевим књигама прешућен. 

Насљедник Косте Душанића у Прибинићкој парохији био је његов син 

Стеван. Свјесно или несвјесно, Касаповић омаловажује историјску улогу овог 

изузетног свештеника. Ни ријечи не пише о његовом школовању у Русији, или 

о томе да је био први високообразовани Србин у усорском крају, као ни о њего-

вој политичкој активности. Такође недовољно пажње посвећује његовој све-

страној дјелатности на сваковрсном унапређењу повјерене му парохије и при-

мјерном односу према припадницима других конфесија. Штуро пише и о стра-

дањима прибинићког пароха у Првом и Другом свјетском рату као и под кому-

нистичком влашћу. Готово ништа не сазнајемо о његовим потомцима, међу 

                                                 
26

 Милош Благојевић, ''Северна граница босанске државе у XIV веку'', Босна и Херцеговина од 

средњег века до новијег времена. Међународни научни скуп, 13–15. децембар 1994, Београд 

1995, стр. 65. 
27

 Исто, стр. 59–76. 
28

 А. П. Касаповић, Парохије Архијерејског намјесништва теслићког, стр. 19. 
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којима се посебно истичу син Светозар Душанић, научник и дугогодишњи 

управник Музеја Српске православне цркве (СПЦ) као и унук Слободан Душа-

нић, редовни члан Српске академије наука и умјетности. 

 
Касаповићева књига има и адекватан поговор, који је написао проф. др 

Богомир Ђукић, филозоф који се до сада углавном није бавио историјом. Он 

нетачно пише да ''Усорска област или Поусорје'' је ''самосвојан развој оствари-

ла у вријеме краља Драгутина (1282–1316)''. Професор је у пензионерским 

данима постао заступник сензационалистичких псеудоисторијских тумачења 

српске повјеснице: ''У ранијем историјском периоду прије средњег вијека, Поу-

сорје је припадало – а према критичким изворима који нису у сагласности са 

званичном историјом – тзв. Српском Загорју, односно Загорској Србији и уну-

трашњим српским просторима'' (стр. 352). У ''Поусорју'', како ''новороманти-

чар'' Б. Ђукић пише, ''према историјским траговима и свједочанствима, тако 

рећи првобитно и одвајкада живе Срби'' (стр. 360)!!! Узгред, Б. Ђукић је А. П. 

Касаповића окарактерисао као ''надареног и образованог теслићког етнолога''. 

За њега су Касаповићева псеудонаука и плагијат ''незаборавни записи'' фокуси-

рани на ''објективно приказивање и описивање настанка, генезе и уопште исто-

ријске еволуције православне вјере'' (стр. 349).  

Као рецензенти књига потписани су мр Славољуб Лукић и мр Радован 

Пилиповић. Рецензент Лукић пише да аутор књиге Православље у усорском 

крају ''све чињенице поткрепљује историјским изворима и свједочанствима'', да 

је ''садржај обогатио бројним писаним изворима и научном литературом'', да 

''прати и уважава истраживања других аутора'', да ''гради склад историјских 

чињеница и археолошких истраживања са народном традицијом па чак и мито-

вима'', да ''не пада у честу замку субјективности, већ објективно и без предрасу-

да (...) реконструише црквену и националну историју и обједињује материјално 

и духовно насљеђе'' (стр. 365–366). Други рецензент, Пилиповић, у једном 

уоштеном славопјеву истиче искуство аутора у писању историје, свеобухват-

ност тематике и изворне основе књиге, уз то помињући и њену ''научну озбиљ-

ност'' (стр. 367–368). 

Како је могуће да су рецензенти изнијели овако неутемељене оцјене? 

Рецензент Лукић је теолог (магистрирао је патрологију), нема никакве везе са 

историјом усорског краја, те је дакле некомпетентан да рецензира Касаповиће-

ве књиге. Рецензент Пилиповић је историчар који је написао и успјелу књигу о 

црквеној историји Чечаве. Међутим, неконкретност његове рецензије намеће 

питање да ли је читао књигу коју је рецензирао.  

 

II 

Бројни подаци, описи, тврдње и закључци изнијети у оквиру пројекта 

Историја православља у Поусорју су у изворима неутемељени или недовољно 

утемељени. Као такви они девастирају досадашње научноистраживачке резул-
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тате, па је неопходна њихова критика. Амир Брка је у књизи Јереј или Псеудо-

сакрални пледоаје за геноцид у Тешњу (стр. 179; у даљем тексту: Јереј), која је 

објављена 2016. године, критиковао реферат јереја Михаила Гавриловића о 

историји Тешањске парохије (први у оквиру поменутог пројекта). 

Млади тешањски парох је на почетку свог излагања истакао: ''Према 

својим скромним могућностима покушаћу да нешто кажем о овој теми, али сва-

како да она заслужује један већи и озбиљнији истраживачки рад, и, свакако, 

стручније казивање о овој тематици''. Његов реферат, као и на њему засновано 

излагање А. П. Касаповића о Тешањској парохији, објављено у овдје критико-

ваној књизи, а која је штампана послије Бркине књиге, одликују и сљедеће сла-

бости: смјеша стварног и легендарног, заснованост углавном на застарјелим 

списима, тенденција да се пошто-пото докаже што дужа и шира присутност 

православља у Тешњу и његовој околини. Посљедња одлика испољена је у 

недовољно утемељеним тезама: о цркви Св. Ђурђа (Јурја) у тешањској тврђави 

из XV вијека, која је ''била са великом сигурношћу православна''; о првој право-

славној цркви у Тешњу на мјесту мусале,
29

 о којој ''скоро немамо никаквих 

података''; ''о повлашћеној позицији тешањских несрба'' као првенственом узро-

ку исељавања Срба у вријеме Аустроугарске; о изградњи цркве чији ''ће крст 

надвисити мунаре''; те у тези да ''оно што је Косово за Србију то је на неки 

начин Тешањ за православље у Поусорју'' (прву и посљедњу тезу је Касаповић 

изоставио у својим књигама).
30

 На ове тезе, али и не само на њих, у својој кри-

тици обрушио се А. Брка. 

Амир Брка је књижевник из Тешња. Дипломирао је књижевност на 

Филозофском факултету у Сарајеву. Од 2010. до 2014. године био је предсјед-

ник Друштва писаца Босне и Херцеговине (окупља углавном бошњачке писце 

из Федерације БиХ). Дугогодишњи је директор Центра за културу и образова-

ње у Тешњу, установе која је издавач књиге Јереј. 

Амир Брка пише да је Здравко Кајмаковић, на чији се рад Тешањске 

иконе у реферату позвао јереј Гавриловић, био ''хисторичар умјетности, и стога 

је вјероватно да није поузданије познавао демографска кретања, па ни друге 

битне повијесне околности'' (Јереј, стр. 19).
31

 Само од себе се намеће питање 

шта је са Амиром Брком, који није ни историчар, ни историчар умјетности, 

нити научник било које врсте. Доказујем, у сљедећим реченицама, да је Бркино 

познавање демографских кретања у историји непоуздано. Он пад броја станов-

ника Тешња од чак 43%, између првог (1879. године) и посљедњег пописа ста-

новништва (1910. године) под аустроугарском управом, објашњава енормним 

исељавањем муслимана у Турску (стр. 60). Брка не зна, или неће да зна, да је 

                                                 
29

 Мусала је муслимански молитвени простор на отвореном. 
30

 Као у напомени бр. 21. 
31

 У даљњем тексту бројеви у заградама означавају странице из ове књиге. 
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тај пад углавном резултат промјенe обима градске општине Тешањ изузима-

њем неких околних села у међупописном раздобљу 1895–1910.  

 
Амир Брка се у памфлету Јереј представља као острашћени репрезент 

екстремне бошњачке националне идеологије и политике. Из те позиције он је 

напабирчио те идеологији коју заступа прилагодио ненаучна тумачења истори-

је Босне и Херцеговине, која су већином поникла у оквиру аустроугарске, 

римокатоличке и клерикалне концепције преуређења Балканског полуострва у 

вријеме Калајевог режима у БиХ (1882–1903). 

Калајев режим лансирао је идеју ''босанске нације'' са циљем раздвајања 

Срба од Србије, муслимана од Турске и римокатолика од Хрватске. Калајева 

национална политика је пропала у судару са националним покретима Срба и 

Хрвата. Ни код муслимана, оданих исламу и турској политичкој традицији, 

''босанска нација'' није заживјела.
32

 Ипак, остало је идејно насљеђе које је 

касније оживљавано. Дио тог насљеђа су псеудоисторијске тезе које су реци-

клиране у разним приликама до данашњег дана, а које су стварали, разрађивали 

и прерађивали писци историје у служби аустроугарског режима Јанош Асбот, 

Лајош Талоци, Сафвет-бег Башагић, Ћиро Трухелка, Иво Пилар. Те тезе биле 

су у основама идеологија са различитим политичким циљевима, од којих је нај-

накараднија и најтрагичнија била усташка у Другом свјетском рату. У каснијим 

периодима крупне прилоге псеудоисторијском тумачењу историје БиХ дали су, 

од оних на које се Брка позива, историчари (не по образовању) Мухамед Хаџи-

јахић и Мустафа Имамовић.  

Главна теза те псеудоисторије, коју заступа и Брка, јесте негирање при-

суства Срба у БиХ до краја XIX вијека. По тој тези су крајем XIX вијека овда-

шњи православци, акцијом из Србије, увјерени да су Срби. Највеће главобоље 

заступницима тезе задаје најважнији извор за историју раног средњег вијека 

Спис о народима (средина Х вијека) византијског цара Константина Порфиро-

генита. По том спису граница између Срба и Хрвата била је: ријека Врбас – 

ријека Плива – ушће Цетине. Ту се први пут спомиње Босна као саставни дио 

Србије. Брка прешућује Порфирогенитово свједочење. По њему, ни Срба а ни 

православља у Усорској жупи није било. Позивајући се на турколога Адема 

Ханџића, иначе Тешњака, он пише да се у Тешањску нахију ''православно ста-

новништво'' доселило у XVI вијеку (стр. 16). Изоставио је податке из Ханџиће-

вих радова, као и податке турског пописа из 1604. године о масовној исламиза-

цији српског становништва у поменутој нахији. Исламизација је била најјача у 

градовима и њиховој ближој околини, па су у првим вијекова турске владавине 

у Босни градови имали изразито муслиманско обиљежје. У XVIII вијеку растао 

је број урбаног немуслиманског становништва, и ту је у праву Брка. Срби су 
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 Tomislav Kraljačić, Kalajev režim u Bosni i Hercegovini 1882–1903, Banja Luka – Srpsko Sarajevo 
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живјели у засебним дијеловима босанских градова који су називани српским 

варошима. О овоме свједочи и Адем-ага Мешић, најистакнутији Тешњак у 

историји овог мјеста, у својим мемоарима: ''У Тешњу је била од провинцијских 

мјеста прва Српско православна школа у Српском Варошу''.
33

 Како Мешићево 

свједочење не подупире Бркину тезу, он га је прешутио. Заобишао је такође и 

свједочење путописца Артура Џона Еванса о укоријењености српског иденти-

тета у тешањском крају. Тај Британац, који је касније постао археолог свјетског 

гласа, пише како се послије боравка у Тешњу, августа 1875, дуже задржао у 

Комушини, на римокатоличком светилишту Конџило. Описује како су на скуп 

римокатолика дошле и групе раје која ''припада православној цркви или Срби-

ма, како се поносно називају''. Биљежи одушевљење Срба наступом свога 

гуслара. Еванс схваћа да ''у овој земљи без књига, без историје, ове херојске 

песме (...) из генерације у генерацију одржавају свете народне традиције. У 

данима робовања оне су биле поносито наслеђе српскога народа од Јадрана до 

Дунава. Српски дух је стално освежаван из непресушног извора епске песме''.
34

 

Евансово свједочење даје негативан одговор на питање да ли је народну тради-

цију међу сељацима из забачених усорских села створило мало познато Дру-

штво за пропагирање српског имена из Сарајева (основано 1863. године), које 

по рецепту Имамовића и Хаџијахића истиче Брка (стр. 39), или тешањски учи-

тељ Стево Петрановић, Бркина ''опсесија''.  

 Друга псеудонаучна теза коју Брка рециклира је она о турској владавини 

као златном добу. У његовој интерпретацији она гласи: ''...хришћани, зато што 

су то што јесу, не само да нису трпјели никакав зулум у вријеме османске вла-

сти у Тешњу него да није постојала ни дискриминација спрам њих'' (стр. 27). 

Као свједочанство наводи интерпретације из пера Османа Асафа Соколовића 

дијелова сиџила (судски протокол) Тешањског кадилука из средине XVII вије-

ка. Брка прешућује сиџил тешањских кадија из средине XVIII вијека, који је 

превела и обрадила Хатиџа Чар-Дрнда, 2005. године, који свједочи о забранама 

градње и оправака хришћанских богомоља. У више наврата су у Тешањ стизале 

наредбе виших власти које су се односиле на цијели Босански пашалук, а који-

ма је наређивано да се оборе цркве и манастири који су без одобрења уређени, 

проширени или надограђени. Гњевним тоном писана је бујурулдија из октобра 

1757, којом је тражено од кадилука Зворника, Тузле, Грачанице и Тешња да 

спријече поправљање и грађење црквених објеката.
35

 Бројни су историјски 

извори који доносе вијести о прекомјерним фискалним и феудалним наметима, 

претјераном кулучењу (нарочито на изградњи и поправци тврђава у ширем 
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 Ademaga Mešić: Memoari (копија рукописа у Опћој библиотеци Тешањ), стр. 28. 
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окружењу), насиљима и пљачкама раје у вријеме турско-аустријских ратова и 

Српске револуције, покушају исељавања у Аустрију, одметању у хајдуке као и 

бунама у Тешањској нахији под турском управом.
36

 Све је то далеко од Бркине 

идиличне слике ондашњег друштва.  

 Сваки покушај отпора турској власти, а нарочито акције за ослобођење и 

уједињење српског народа и свих Јужних Словена, за псеудоисторијску школу 

коју заступа Брка су ''великосрпска политика''. Он ту слободарску борбу нази-

ва, пишући о Стеви Петрановићу, ''сотонски посао'' (стр. 46) ''најопакијега, 

крволочног српства'' (стр. 49), а цијела концепција те борбе по њему је ''повије-

сно потврђена као антицивилизацијска, антихуманистичка и геноцидно зло-

творна'' (стр. 61). Са друге стране, Брка, користећи и цитат Алије Исаковића, 

отровним ријечима описује помирљиву политику према турским властима 

Срба ''чији су припадници били најприљежнији и најугоднији турски подло-

жници, од Марка Краљевића до Милоша Великог'' (стр. 65). Дакле, Срби су 

криви какву год политику водили. 

На претходну тезу се надовезује псеудоисторијска теза да је прва Југо-

славија била великосрпска творевина, у којој су муслимани, посебно у БиХ, 

силно пропатили
37

 (стр. 74–76). Чак и у Титовој Југославији, по Брки, наста-

вљен је континуитет великосрпске идеологије, коју он види у братимљењу из 

1953. године Аматерског позоришта ''Стево Петрановић'' из Тешња са Култур-

но-умјетничким друштвом ''Вук Караџић'' из Лознице (стр. 53). Брка преузима 

тезу Иве Пилара, правашко-усташког идеолога, да је Вук Караџић оснивач 

''српског империјализма'' Бркине ријечи су ''српска хегемонија на Балкану'' 

(стр. 54), алудирајући на Вукову расправу Срби сви и свуда]. Истина је да Вук 

ту пише потпуно у духу европске науке тог доба, према коме је подручје што-

кавског дијалекта – подручје српског народа. Европска наука од почетка епохе 

национализма крајем XVIII вијека стајала је на становишту да се границе јед-

ног језика поклапају са границама једне нације.
38

 Даљњи ток историје на сло-

венском југу донио је тријумф религиозног над језичким типом национализма. 

Преузимање теза правашко-усташке идеологије не омета Брку да засту-

па антифашизам. Једино муслимани у Југославији током Другог свјетског рата 

''нису имали властити фашистички покрет нити властите фашистичке снаге'' – 

теза је коју Брка преузима од политиколога Шаћира Филандре. Брка је на мно-

гим мјестима свог опскурног памфлета Србе, народ који се супроставио Хитле-

ру и силно пострадао од нациста и квислинга, назвао нацистима и неонацисти-

ма (стр. 62). Наводи да ''нема суштинске разлике између изворне нацистичке и 

локалне четничке идеологије (стр. 77), те да је квислиншка Недићева влада 
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38

 Милорад Екмечић, ''Црква и нација код Хрвата'', Огледи из историје, Београд 2002,² стр. 113–

114. 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. IX, број 9, 2017 

332 

 

одговорна што су Јевреји у ''Србији готово истријебљени'' (стр. 135). По Брки, 

''српски нацисти'' су постојали више од један вијек прије настанка нацизма у 

Њемачкој. На 67. страни он помиње ''...два стољећа трајући нацистички велико-

српски пројекат''! Читаоци који повјерују овим Бркиним небулозама закључиће 

да је Хитлер од Срба преузео нацистичку идеологију!? 

Псеудоисторијску тезу да су муслимани у БиХ највише пострадали у 

Другом свјетском рату изнио је Мустафа Имамовић, правник по образовању, у 

Хисторији Бошњака из 1997. године. Иначе, та књига је, по признању самог 

аутора, митологија.
39

 Преносећи Имамовићеву митску конструкцију на тешањ-

ски крај, Брка пише о одлучном стављању ''тешањских трибуна'' на страну 

антифашистичке борбе партизанског покрета, при том се одричући Адем-аге 

Мешића (стр. 83). Пише да за Мешићеву ''апсолутну искључивост у србофоби-

ји'' нема оправдања (стр. 76), иако и површно поређење памфлета Јереј са 

Мешићевим текстовима показује да је Брка далеко србофобнији од Павелиће-

вог доглавника. Позивајући се на комунисту и партизана Едхема Побрића, Брка 

негира масовне злочине над Србима ''на сектору Теслића и Тешња'' (стр. 83–

84). Теслић је морао поменути јер устанка у тешањском крају није ни било. На 

поменутом сектору стање је од устанка 1941. до ослобођења 1944. изгледало 

углавном овако: градови и муслиманска и хрватска села су била под влашћу 

НДХ, а српска села у Теслићком срезу су била слободна територија на којој је 

1942. дошло до раскола међу устаницима на партизане и четнике.
40

 

М. Имамовић у Хисторији Бошњака пише да се над његовим народом 

врши ''скоро непрекидни геноцид'' који, по њему, траје ''већ готово три стољећа 

од стране хришћанских и кршћанских сусједа и разних балканских и других 

држава, како бивших, тако и садашњих''.
41

 Брка, такође, на све стране види 

геноциде, пророчки проширивши Имамовићеву тезу и на будућност, што се 

види и из другог дијела наслова његовог памфлета.  

Из Бркиног излагања о грађанском рату (1992–1995) произлази да су 

становници српских села Врела и Витковаца (прије рата у општини Тешањ) 

извршили 1992. године ''геноцидну агресију'' на своја села која су остала под 

''окупацијом'' и данас су у ''републичкосрпском ентитету'' (стр. 137). Тезу о 

''геноцидној агресији'' на Тешањ чини промашеном статистика: по коначним 

(оспораваним из Републике Српске) резултатима пописа становништва из 2013. 
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године у општини Тешањ, иако је у рату смањен њен територијални обим, број 

Бошњака (до 1993. Муслимани) повећао се у односу на попис из 1991. године 

за 5.520, док се број Срба смањио за 2.845. Пад броја Срба је највише узроко-

ван издвајањем поменутих српских села, али он је велик и ако посматрамо само 

град Тешањ и остатак општине. Срба у Тешањској општини по попису из 2013. 

године има свега 226, или 0,005%! Како су Срби готово нестали у Тешањској 

општини? Они нису у ратним условима, наводи Брка, ''били изложени ника-

квим неугодностима, нити су на било који начин довођени у подређен поло-

жај''. По њему, већина Срба је напустила општину Тешањ у јесен 1993. ''и то по 

позиву и пријетњама из Теслића и Добоја'' (стр. 127). Злочини због којих је био 

покренут судски поступак против одговорних Тешњака су ''наводни'' (стр. 129). 

Онемогућавање повратка избјеглих Срба дјело је СПЦ. Иста та црква отуђила 

је иконе тешањског храма које, по Брки, нису ни православне, ни српске, већ 

тешањске (стр. 132). Дакле, Брка користи језик војне и политичке пропаганде. 

Он се није потрудио да објасни пад броја Хрвата (за 7.467), те пад броја при-

падника осталих народа и оних који се нису национално изјаснили (са 1.539 на 

914). Јесу ли и за тај пад одговорни Срби и њихова црква?  

Срби спремају, по Брки, нову ''геноцидну агресију'' на Тешањ, па би их 

по његовој логици могло нестати и са трећег децималног мјеста у општинској 

статистици. Иако то пркоси здравом разуму, кад прочитате Бркино излагање 

закључујете да је дефиниција геноцида сљедећа: затирање властитог народа. 

Но, Брка може и горе.  

 
Амир Брка је кидисао на СПЦ као духовну вертикалу српског народа 

кроз вијекове. Пише о континуитету ''светосавља које је захтијевало да се пата-

ренима (богумилима) ваде очи и одсијецају језици и то је ушло у основе српске 

традиције на коју се надовезују четничка клања и масакрирање бошњачког ста-

новништва'' (стр. 37). По његовом схватању, митологију ''велике Србије'' изгра-

дила је СПЦ (стр. 35). ''Великосрпска идеологија'' је у Бркиној свијести ''служба 

Нечастивоме'', коју јереј и СПЦ сакрализује (стр. 62). Мантија је, за њега, јере-

јева униформа у којој се остварује великосрпски ''нацистички пројекат'' (стр. 

109). За јереја вели да је ''препариран: извађена је из њега људска супстанција и 

претворен је у слугу идеологије'' (стр. 143). Оптужује СПЦ да је са Српском 

демократском странком организовала 1991. у два наврата напад на свој храм у 

Тешњу (стр. 115). По њему, та црква ни у наше вријеме ''није одустала од свог 

клерофашизма'' (стр. 10–11). Посљедњу главу памфлета Брка је насловио 

''Сотонски мементо испод богослужне одежде'' (стр. 125). 

Ерупција мржње Амира Брке није се зауставила на Србима и њиховој 

цркви. Он је, заклоњен цитатима редитеља Душана Саба, кренуо у напад на 

цијело православље и хришћанство, пишући да је оно ''политички покрет (са 

сакралном реториком да прикрије и легитимизује стварни циљ – борбу за власт 

и стицање добити) настао на гангренозном ткиву Римског царства. (Уосталом, 
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све су самоглаве цркве настајале на самртничком ропству Византије.)'' (стр. 

138). Ово је теорија Иве Пилара о Византији и православљу, изложена у пам-

флету Јужнословенско питање, духовној основи радикалног хрватског нацио-

нализма. Но, за разлику од Пилара, Брка не мрзи само Србе и православље, већ 

и цијело хришћанство. Преузима од Д. Саба ријечи да је ''христијанизација пла-

нете био један од највећих и први злочин светских размера'' (стр. 100). Амир 

Брка је писац ''сатанских стихова''! 

 
Поговор памфлету Амира Брке написао је др Ферид Мухић, 

универзитетски професор у Скопљу, филозоф и пјесник, први предсједник 

Бошњачке академије наука и умјетности. По Мухићу, Бркина ''књига је и реа-

лизирана једнаком прецизношћу формулација, научном акрибијом, фактогра-

фијом, приложеним, односно наведеним аргументима, утемељеношћу на при-

марним изворима и допунским референцама. Методолошка ригорозност, 

логичка кoнсеквентност, као и информативне, односно сазнајне вриједности – 

промовишу дјело Јереј или Псеудосакрални пледоаје за геноцид у Тешњу у ранг 

научног остварења од прворазредне књижевне, културне и, посебно, друштвене 

важности'' (стр. 169–170). Мухић не помиње Нобелову награду. Ипак, предлаже 

да се Бркина књига уведе у обавезну школску лектиру у оба ентитета БиХ. ''Да 

би истина повезала оно што се развезало, спојила оно што се раздвојило на јави 

и у сновима свих грађана Босне'' (стр. 172). Овом реченицом Мухић истиче 

циљ идеологије и политике чији су заступници он и Брка. Стога не пропушта 

да помене ''незаснованост (...) одржавања у животу геноцидне РС на апаратима 

српских хегемонистичких аспирација'' (стр. 173). 

Иначе, Мухић иступа у јавности са сензационалистичким тумачењима 

историје попут оних да су Бошњаци најстарији народ од кога су постали Срби 

и Хрвати и да су из босанског језика настали српски и хрватски језик. Његове 

иступе прате у штампи наслови попут: ''Ферид, први по лагању'' или ''Јео буни-

ке''.
42

 

 Приказ Бркиног памфлета написао је проф. др Енвер Казаз, насловивши 

га ''Научна деконструкција великосрпске идеологије''. (Треба ли рећи да Казаз 

није историчар?). Иако му је свакако познато да резултати истинске науке, ула-

зећи у ризницу свеопштег људског знања, служе вјечности, а не пролазним 

потребама тренутка, он Бркин памфлет, обојен бојама националне идеологије и 

политике (и оне текуће), проглашава за науку. Брка је по њему ''прецизан 

хисториограф, социолог, културни повјесничар, антрополог'' способан да 

искомбинује сва та знања. Бркина књига је ''низ научно утврђених закључака и 

систем научних чињеница''. Казаз пише да ''колико год је научно прецизан, 

                                                 
42

  http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:587449-Ferid-prvi-po-laganju (15.1.2017) ]; 

http://www.pravda.rs/2016/01/23/jeo-bunike-ferid-muhic-filozof-i-lingvista-iz-skoplja-tvrdi-da-su-

srbi-i-hrvati-nastali-od-bosnjaka/ (15.1.2017) ] 
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толико је у својим заплетима Брка вјешт научни наратор''. На крају свог прика-

за пише да се Брка ''залаже за опћецивилизацијске вриједности''.  

Казаз наступа често у јавности као политички аналитичар, обавезно 

представљен као научник и професор Филозофског факултета у Сарајеву. Он и 

у великом дијелу приказа Бркине књиге износи своје политичке погледе крити-

кујући Странку демократске акције у Тешњу, те своју србофобију помињући 

нацизам и фашизам, као и ограничења Дејтонског мира и суда за ратне злочине 

у Хагу.
43

 

 
Основна својства научног рада су оригиналност, поузданост чињеница и 

адекватна примјена најподесније научне методе.
44

 Ниједно од ових својстава 

нема ни ''историјски преглед'' Алексе П. Касаповића ни мрачни памфлет Амира 

Брке, иако су громогласно представљени као научна дјела. Једнострана, искри-

вљена и примитивна слика прошлости усорског краја у њиховим књигама, као 

и плагијаторство у Касаповићевом ''историјском прегледу'', одраз су негатив-

них појава на ширем плану – у историографијама Срба и Бошњака.  

На српској страни, са плимом национализма изронили су псеудоистори-

чари са мантром о ''Србима народу најстаријем''. О њиховим претходницима је 

историчар Станоје Станојевић још 1894. године изрекао суд: ''Овакво писање 

срамоти нас пред страним светом, српској историји и науци не користи ништа, 

а на народ директно утиче штетно тиме, што га наводи на уображење и ствара 

му лажне идеале! (...) Нека други измишљају таке ствари (...) ми имамо у својој 

историји идеала, на које треба да се угледамо (...) Упознајмо себе из те историје 

и радимо на томе, да народ на основу истине своје прошлости упозна себе и 

тиме ћемо показати, да ми вредимо и онда се нико неће смети блатом бацити 

ни на нас, ни на историју нашу! А овако?''
45

 

Блато је бацио Амир Брка. Његова књига је бјелодано свједочанство да 

је једна од основних одлика непреврелог бошњачког национализма антисрп-

ство. У таквим околностима широко је распрострањена псеудоисторија са 

функцијом што дубљег и чвршћег утемељивања у прошлости бошњачке нације 

и посебности БиХ. Док је у српској историографији појава псеудоисторије мар-

гинална, у бошњачкој средини псеудоисторијска слика прошлости се намеће у 

први план.  

Псеудоисторијска тумачења прошлости усорског краја у овдје критико-

ваним књигама штетно утичу и утицаће на обликовање историјске свијести 

                                                 
43

 Enver Kazaz, ''Naučna dekonstrukcija velikosrpske ideologije'',   

 http://www.prometej.ba/clanak/kultura/enver-kazaz-naucna-dekonstrukcija-velikosrpske-ideologije-

2623 (3.1.2017) ] 
44

 Midhat Šamić, Kako nastaje naučno djelo. Uvođenje u metodologiju i tehniku naučnoistraživačkog 

rada – opšti principi, Sarajevo 1968, стр. 12–13. 
45

 Цитирано према: Kosta Milutinović, Studije iz srpske i hrvatske istoriografije, Novi Sad 1986, стр. 

179.  
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великог броја људи и друштвених група, као и на њихове међусобне односе. 

Касаповићева књига је штампана у тиражу од 1.000 примјерака, Бркина књига 

у тиражу од 1.500 примјерака, а у јавности су представљене много бучније него 

научна дјела. Њихови издавачи су важне институције. 

Одговор на ову псеудонауку већ постоји у више солидно урађених радо-

ва из локалне историје усорског краја. Писали су их професионални историча-

ри, али и историчари аматери. Ти радови су поуздано и провјерљиво знање о 

прошлости, засновано на методичним, пажљивим и савјесним истраживањима. 

Засигурно ће и у будућности настајати такви радови. Њихово настајање треба 

да прати стручно, озбиљно, одмјерено и непристрасно рецензирање и јавно 

промовисање, а те одлике треба да има и научна критика. 
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ЂОРЂЕ МИКИЋ УДК 323:050Отаџбина(048.84) 

Бањалука DOI 10.7251/GUARS1709337M 

 

 

СЛОБОДА СТОДЕСЕТОДИШЊИЦЕ КОЧИЋЕВЕ 

''ОТАЏБИНЕ'' У ДВАДЕСЕТПЕТОГОДИШЊИЦИ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

 

Свако слово, свака ријеч, сваки лист, сваки број Кочићеве ''Отаџбине'', 

сваки сарадник и читалац овог патриотског листа, сваки дан у стодесетогоди-

шњици узидани су у Републику Српску и њено двадесетпетогодишње постоја-

ње. И Кочићева ''Отаџбина'' и Република Српска заједнички значе слободу. 

Кочић је Слободи ''Отаџбине'' посветио ове снажне ријечи: ''Са твојих као крв 

црвених усана вјечито струје и шуме слатке и опојне ријечи, које вјековима из 

темеља потресају, које прегажено робље до уздрхталог заноса усхићују... Вје-

кови би потамњели, народи би подивљали, да високо не сија звијезда Твоја''. 

Висока звијезда слободе, коју је писац и бунџија Петар Кочић призивао 

и прижељкивао надахнутим ријечима у писму својој сапутници Милки из 

затвора у Тузли, сада је звијезда слободе – Република Српска – међу нама, у 

сваком нашем дому и нашем сну, дајући нам своју свјетлост и хранећи се сјајем 

и чистотом наших срца, мисли и дјела. Надахнутим ријечима Кочић заповије-

да: ''Запамти добро ово: као што год у густој помрчини не можеш наћи свјетло-

сти, исто ћеш тако узалуд у земљи без слободе тражити Правду. Слобода је 

света и узвишена мајка правде''. 

Ријечи слобода Кочић пише великим словом. Слобода! ''Јер све је без 

тебе ништа, ништа је без тебе све!'' 

Као и Кочић кроз мећаве, кроз јауке, кроз суданије, кроз магле... кроз 

буре и свјетлост, и ми смо кроз буне, устанке, ратове, одбрану, писану и непи-

сану ријеч освојили врх слободе – Републику Српску.  

Као и Кочићева ''Отаџбина'' и наша ревија ''Змијање'' је једна од манифе-

стација којима се слави слобода, чији су простори, као и простори стварала-

штва, бескрајни, отворени за нова доказивања и нова дјела, са дубоким кори-

јенским и овим слободарским годинама Републике Српске. 

Република Српска, са својим првим именом, опажала се у годинама при-

према и покретања ''Отаџбине''. Тако је на неким мјестима, због свог географ-

ског, трговачког и политичког положаја у то вријеме, Бањалука постајала кри-

стализациона тачка око које се групишу мања мјеста и читави крајеви као око 

својих политичких и културних средишта. Још тада је Бањалука, са својим 

околним Змијањем, Тимарем и Лијевчем, долазила у она ријетка мјеста окупи-

ране отаџбине која су имала нешто већи број српскоправославног становни-
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штва, у којима се налази већи број имућних људи и људи који су вољни судби-

ну српског народа ових крајева да ''скрену на стазу правилног развитка''. Још 

тада је Бањалука позвана, као што је и данас позвана, да ''прибира око себе све 

здравије народне елементе у ближој својој околици...'' Ти здрави елементи, про-

жети патриотизмом и чистом љубављу за народни напредак, требало је да се 

збију и групишу у једно компактно тијело и уједињени да се поставе на одбра-

ни од народних непријатељских елемената, и туђих и наших. Против таквих 

елемената, који се не жацају никаквих средстава у борби за личне интересе, 

ваљало је да се окупи све што мисли поштено, да их сузбија и спречава њихово 

штетно дјеловање. 

Како поједина мјеста нису кадра сама преузети посао самоодбране, за 

тај посао потребан је заједнички рад више мјеста, потребна је удружена снага 

читавих крајева. Стога је Бањалука позвана да поведе коло у раду против свију 

народних непријатеља и у раду за политички, умни и економски напредак Срп-

ства овога краја и цијеле земље. У такву службу народних интереса најприје се 

у Бањалуци ставило јавно гласило  ''Наш живот'' и његов насљедник ''Отаџби-

на'', који су дизали ''свој глас против сваког насртаја на интересе и светиње 

народне у овој земљи''. 

Као и Кочићева ''Отаџбина'' прије 110 година у драматичној окупационој 

историји, и Република Српска током 25 година постојања у Босни и Херцегови-

ни војује за политику и право који не почивају на сили, насиљу и безобзирно-

сти. 

Ослањајући се на мудрост мисли Кочићеве ''Отаџбине'', на велике 

мислиоце њених сарадника и на завјет историје, творци и ствараоци Републике 

Српске могли су да током њеног постојања оповргну тврдње западних и ислам-

ских дипломата и медија по којима су босански муслимани ''добри'' а Срби 

''рђави момци''. У вези са тим француски генерал Галоа указивао је Србима на 

проблеме: ''Ви, Срби, који се борите да би најзад имали право као и остали 

народи, да живите уједињени, под истим законом, немате много тежине на јед-

ном тасу геополитичке ваге, чији други тас заузима ислам са својом масом и 

богатством...'' Република Српска превагнула је један и други тас! 

Као што се Кочићева ''Отаџбина'' борила за Слободу и Правду, и дана-

шња ревија ''Змијање'' у Републици Српској бори се за слободу и Европу. Кул-

турном и моралном стању Европе највише се радују исламисти. Препун жеље 

да се освете Европљанима, један исламски поглавар рекао је хришћанима на 

Западу: ''Захваљујући вашим демократским законима ми ћемо вас освојити''. 

Захваљујући нашим куранским законима – ми ћемо вама преовладати. Без 

обзира на позицију Републике Српске у стратегији мондијализма и фундамен-

тализма и силу над правом, српски народ у Републици преко своје ревије ''Зми-

јање'' тражи, као некад преко листа ''Отаџбина'', најбоље рјешење и за себе и за 

друге, и милом никад није цијепао и дијелио Босну и Херцеговину. 
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Као што је пред Османлијама, освајачима, тражио безбједност, узмицао 

у планинска подручја, у ''области'' и ''крајине'', тако је и у југословенској кризи 

почетком 90-их година 20. вијека српски народ у Босни и Херцеговини форми-

рао ''аутономне регије'' и одатле тражио право на опстанак, у сразмјери са сво-

јом умањеном етничком структуром у односу на некадашњу доминантну, кад 

се борио за цјелокупну Босну и Херцеговину и југословенско ослобођење и ује-

дињење. 

Српско право на слободу у Босни и Херцеговини једногласно потврђују, 

и то од најстарије средњовјековне прошлости, и страни и домаћи научници, као 

што су Матија Рељковић, Ватрослав Јагић, Милан Решетар и многи други. 

Интелектуални и научни кругови БиХ видјели су њену будућност само у 

заједници са Србијом. Покретач ''Отаџбине'' Петар Кочић, преко књижевног 

лика Симеуна Ђака, Босну је назвао ''срцем и снагом сербског отачества''. 

И покретачи и ствараоци Републике Српске су пред заговорницима 

исламског фундаментализма схватили да им је за очување сопственог иденти-

тета потребна заједница у којој нису у мањини. И таква српска концепција 

водила је у сукоб са концепцијом исламског фундаментализма у Босни и Хер-

цеговини, али је, с правом, било наде за опстанак. Како пише Никола Кољевић, 

политички представник тога времена, ''српски човек је највише туговао кад му 

се отаџбина распадала и највише дизао главу кад је стварао своју државу''. 

Имао је у виду једног домаћина са Козаре у тренутку кад се Југославија распа-

дала а Републике Српске није било још на видику: ''Неће Србин остати без 

отаџбине''. Зато би се ријечима Добрице Ћосића да је ''српско питање демократ-

ско питање'' могло додати да је за прекодринске Србе ''српско питање државно 

питање'', о чему је писала и истицала у сваком броју Кочићева ''Отаџбина''. А 

њено је дјело данас Република Српска. Како на државу треба гледати говори за 

Србију и њене политичаре (1868) Светозар Марковић: ''Треба обратити сва 

наша средства на ослобођење од Турака и политичко уједињење а кад то буде, 

онда ћемо имати снагу да изборимо унутрашњу слободу, тј. демократију''. У 

истом смислу један савременик, на основу убједљиве немоћи да се вишевјеков-

на историја Срба уништи ''морем дезинформација, блокадама, агресивним вој-

ним етничким чисткама'', сматра да се ''не може нарушити природни ход исто-

рије који иде ка успостављању државне независности Републике Српске''. 

Зато су сва мишљења, страна и српска, научна а не политичка, значајна 

и данас, о 25-годишњици Републике Српске, нарочито због изражене дезори-

јентисаности, са етничким коријеном Босне и Херцеговине. О том питању зби-

вања у њиховим временима подстицала су људе различитих профила да проми-

шљају о БиХ научно а не политички. 

Кочићева ''Отаџбина'' утрла је пут ревији ''Змијање'', само треба знати 

читати њене патриотске писце а и знати патриотски писати о неопходним аргу-

ментима развоја најважније српске државе, па и Републике Српске. То ће је 
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више учврстити него сви спољашни пријатељи. Ту улогу је давно одиграла 

Кочићева ''Отаџбина'', а нама остаје у задатак рад у ревији ''Змијање''. 

 



МАРИЈАНА ТОДОРОВИЋ БИЛИЋ, 11. јесења школа архивистике у Трсту 2017. 
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МАРИЈАНА ТОДОРОВИЋ БИЛИЋ УДК 930.251(450)”2017” 

Архив Републике Српске DOI 10.7251/GUARS1709341T 

 

 

11. ЈЕСЕЊА ШКОЛА АРХИВИСТИКЕ У ТРСТУ 2017. 
 

 

У организацији Међународног института за архивистичке науке из 

Трста и Марибора (IIAS – International Institute for Archival Science of Trieste 

and Maribor), у NH Hotels у Трсту, 16. и 17. октобра 2017. године је одржан 27. 

међународни архивски дан. На овој конференцији је учествовало неколико 

десетина архивиста из цијелог свијета, а двије теме на основу којих су настали 

представљени радови су: Архивска обрада електронских записа и Образовање 

архивиста у 21. вијеку. Радови са конференције су објављени у двотомном 

зборнику Atlanti за 2017. годину. Обиљежавању Међународног архивског дана 

је претходила VIII конференција архива словенских држава, одржана 14–17. 

октобра 2017. године у Липицама у Словенији. 

На овој међународној конференцији и обиљежавању Међународног 

архивског дана били су присутни и архивисти који су похађали 11. yрхивистич-

ку јесењу школу у Трсту, између осталих и представници Босне и Херцеговине, 

Аднан Тињић и Маријана Тодоровић Билић. Архивистичка јесења школа одр-

жана је 16–21. октобра 2017. године у организацији Међународног института за 

архивистичке науке из Трста и Марибора у NH Hotels у Трсту, a ове године је 

имала двадесет полазника из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Сло-

веније, Султаната Оман, Русије и Вијетнама. Официјелни језик је био енглески. 

Према програму организатора, полазници ове школе су прва два дана, 16. и 17. 

октобра 2017. године, присуствовали обиљежавању 27. међународног архив-

ског дана, те су слушали излагања стручњака из области архивистике. Ового-

дишњи предавачи су били: мр Антонио Монтедуро, PhD Бруна Ла Сорда, PhD 

Monica Martignon, PhD Giulia Barrera, Asst. проф. др Зденка Семлич Рајх, PhD 

Bogdan Popovici, проф. др Михаил В. Ларин, PhD Giorgetta Bonfiglio Dosio, 

Asst. проф. др Татјана Хајтник и мр Аида Шкоро Бабић. Учесници су слушали 

предавања на теме: Класификација и начини обиљежавања електронске доку-

ментације, Закон: Право на заборав, Међународни рјечник архивске термино-

логије, Опис дигитализоване документације у пракси, Успостављање национал-

ног електронског архива и Основно знање неопходно за модерну архивску 

праксу. 

Полазници 11. архивистичке јесење школе су имали прилику да обиђу 

Државни архив у Трсту, као и да посјете Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl и 

Civico Museo Morpurgo Trieste. У суботу, 21. октобра, за полазнике школе је 

организована посјета Пирану у Словенији. 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. IX, број 9, 2017 

342 

 

Осим изузетних предавања и радионица, полазници школе су, такође, 

размијенили искуства из архивске праксе.  



СРЂАН ПРЕРАДОВИЋ, Аника Момбауер, ''Узроци Првог светског рата, спорења и...''  
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СРЂАН ПРЕРАДОВИЋ УДК 94(100)“1914/1918(048.84) 

Бањалука DOI 10.7251/GUARS1709343N 

 

 

Аника Момбауер, Узроци Првог светског рата:  

спорења и сагласности, Clio, Београд 2013, стр. 226 
 

 

Аника Момбауер предаје модерну историју на Отвореном универзитету 

у Милтон Кејнсу, у Великој Британији. Истражује теме везане за Први свјетски 

рат. У овом дјелу обрађивала је узроке Првог свјетског рата, о којима су још од 

двадесетих година XX вијека полемисали, а и данас полемишу, бројни истори-

чари. 

Иако ова студија није велика обимом, написана је јасно и поткријепљена 

бројном литературом, коју ауторка наводи на крају сваког поглавља. Дјело се 

састоји од увода, четири поглавља и закључка и у њему се не пише о току рата, 

већ је централна тема истраживања Њемачка и питање да ли је она главни и 

највећи кривац за Први свјетски рат. 

У самом уводу ауторка наглашава да данашњи историчари могу много 

подробније и објективније да истражују ову тему јер, за разлику од истражива-

ча који су се овим питањем бавили непосредно након рата, имају већи број 

доказа, одговарајућу историјску дистанцу и нису непосредно погођени ужаси-

ма самог рата. Па ипак, консензус о овом питању још увијек не постоји. Рад 

почиње расправом о односима великих сила од 1870. до 1914. године, даље се 

говори о склапању савеза и кризама које су претходиле самом рату. Даје се и 

посебан осврт на Јулску кризу и на планове и понашање Берлина и Беча током 

кризе. 

На почетку првог поглавља (''Питање ратне кривице у току рата и на 

Версајским мировним преговорима'', стр. 23–69) говори се о првим расправама 

о узроцима и кривцима за рат, које су почеле да се воде по самом избијању 

сукоба, о томе како је свака зараћена страна хтјела себе да оправда и докаже 

невиност, а своју борбу прикаже као одбрамбену. Даље се говори о Версајској 

мировној конференцији, на којој су силе побједнице сву кривицу свалиле на 

Њемачку. Детаљно су објашњени њемачки напори у покушајима да се оправда-

ју и скину кривицу. Ауторка се критички осврће и на збирке докумената које су 

државе учеснице, прво Њемачка а затим и остале, објавиле у послијератним 

годинама, са циљем доказивања своје невиности. 

У другом поглављу (''Ревизионисти и антиревизионисти'', стр. 70–103) 

говори се о промјенама у ставовима по питању ратне кривице. Природно, реви-

зионизам је био најјачи у Њемачкој, те ово поглавље и почиње приказом напо-

ра владе, званичника и угледних људи Вајмарске републике да сперу кривицу 
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са своје државе. Након њемачких ревизионистичких ставова приказани су ста-

вови ревизиониста из других држава, прије свега САД, а затим и европских. 

Након објашњења ревизионистичке политике, ауторка је пажњу посветила они-

ма који су се противили ревизији версајских одлука, тзв. антиревизионистима. 

Ово поглавље се завршава објашњењем њемачке ''кампање невиности'', као и 

објашњењем консензуса о колективној одговорности, као успјехом напора 

ревизиониста. 

Треће поглавље (''Узроци рата и питање континуитета у немачкој исто-

рији'', стр. 104–150) почиње расправама које су вођене послије Другог свјетског 

рата и у Источној и у Западној Њемачкој, али и ван њемачких граница, са освр-

том на ставове неколико антиревизиониста. Након тога ауторка је пажњу 

посветила историчару Фрицу Фишеру и како је он својим радикалним тезама о 

њемачкој кривици изазвао до тада најбурнију расправу о питању узрока Првог 

свјетског рата, тзв. Фишерову контроверзу. Даље се говори о томе какав су 

одјек имала Фишерова истраживања, какве је нападе трпио од неистомишље-

ника и колику је подршку добио. 

У четвртом, посљедњем поглављу ове књиге (''Сагласност и наставак 

расправа после Фишера'', стр. 151–189), пратимо како је након Фишера, осам-

десетих година, даље текла ова расправа, те колика је кривица Њемачке. Након 

тога ауторка се бави улогом у Јулској кризи и других земаља учесница рата, 

сваке понаособ, и то редом: Аустроугарске, Велике Британије, Француске, 

Русије и, на крају, Србије. Ваља напоменути да ауторка, на страни 177, Гаврила 

Принципа назива терористом. На самом крају овог поглавља можемо наћи кра-

так осврт на нека новија истраживања. 

У закључку се укратко резимира цијела књига и наглашава да је и теку-

ћа сагласност о узроцима Првог свјетског рата подложна промјени у будућно-

сти, као што је био случај са разним ставовима који су о овој тематици изноше-

ни од самог почетка рата. 

На самом крају књиге налази се осврт на саму књигу и Први свјетски 

рат из пера члана уређивачког одбора др Војислава Павловића. 

Питање узрока Првог свјетског рата је веома контроверзно и осјетљиво, 

јер се ради о највећем ратном сукобу до тог времена, па тако држава која је нај-

одговорнија за тај сукоб носи огромно бреме кривице за страдања каква дотад 

нису била позната човјечанству. Већина истраживача се слаже да највећу одго-

ворност сносе њемачки државници, па је централна тема ове студије управо 

питање њемачке кривице. Ова студија је значајна јер даје осврт на ток полеми-

ка од почетка истраживања узрока Првог свјетског рата па до данас. Уз то је 

поткријепљена бројном литературом, па је тако веома корисна за сваког истра-

живача који се бави овом проблематиком. 
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Мира Радојевић, Љубодраг Димић, Србија у Великом рату  

1914–1918, кратка историја, Српска књижевна задруга –  

Београдски форум за свет равноправних, Београд 2014, стр. 300 
 

 

Мира Радојевић је ванредни професор на Одјељењу за историју Фило-

зофског факултета у Београду. Бави се истраживањима у области политичке и 

друштвене историје Србије и Југославије у првој половини XX вијека, с фоку-

сом на југословенску идеју, дјеловање грађанских политичких странака, срп-

ско-хрватске односе, те посљератну југословенску емиграцију. Објавила је дви-

је монографије: Удружена опозиција (1935–1939) и Научник и политика.поли-

тичка биографија Божидара В.Марковића (1874–1946). 

Проф. др Љубодраг Димић је запослен на Одјељењу за историју Фило-

зофског факултета у Београду као редовни професор. Бави се проучавањем 

историје Југославије и Балкана, посебно историје друштва, односа политике и 

културе, историје институција, мањинских питања и улоге интелигенције у 

друштву. Објавио је више књига: Културна политика Краљевине Југославије 

1918–1941, I–III, Срби и Југославија: простор, друштво, политика (Поглед с 

краја века), Римокатолички клерикализам у Краљевини Југославији 1918–1941 

(коаутор Никола Жутић). 

Обиљежавање стогодишњице почетка Првог свјетског рата је пред исто-

ричаре који се баве општом и националном историјом XX вијека ставило озби-

љан задатак. По ко зна који пут је било потребно доказивати неумијешаност 

Србије у догађаје који су иницирали  почетак Првог свјетског рата. Аутори 

књиге Мира Радојевић и Љубодраг Димић, најбољи познаваоци савременог 

доба у српској историографији, ухватили су се укоштац са проблемом ревизије 

историје Првог свјетског рата и улоге Србије у њему. Ревизија историје увијек 

постоји када постоји политичка потреба за тим. Аутори нам кроз своје дјело 

приказују на који начин се мијења слика прошлости. Све почиње тако што се 

далекосежни закључци извлаче на малом броју историјских извора, а затим се 

мијења методологија историјске науке (користе се ваннаучни методи који 

дозвољавају релативизацију, скретање са теме, тумачења да постоји више исти-

на, односно да све зависи од угла из којег се гледа). Када се ударом на историј-

ске изворе и методологију обесмисле догађаји, појаве и процеси, долази до уда-

ра и на саме историчаре. 

Књига Србија у Великом рату 1914–1918. има поднаслов Кратка исто-

рија. Могли бисмо рећи сасвим исправно, јер на 300 страница и у шест погла-
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вља (Од Берлинског конгреса до Сарајевског атентата, Почетак Великог 

рата, Ратна 1915. година, Ратна 1916. година, Рат и револуција и Последња 

година рата) и закључку (Југословенско уједињење) обухвата период од 1878. 

до 1918. године. Период од 1878. године до Сарајевског атентата је обрађен у 

првом поглављу књиге, и објашњава нам гдје је била клица раздора између 

Аустроугарске монархије и Краљевине Србије. Дат је опис страначког живота 

у Србији и прогони страначких личности од стране краља Милана Обреновића, 

те након његове абдикације полагани заокрет према Русији. Наводи се да је 

смјена династија у Србији донијела јединство и политичке слободе, али је 

насилно убиство краљевског пара послужило и као пропагандно средство про-

тив Срба, нарочито од стране Аустроугарске. У Србији су све гласније идеје о 

Србији као Пијемонту јужнословенског окупљања. Аутори посебно наглашава-

ју жељу за миром српске државе, која је исцрпљена у Балканским ратовима у 

којима је погинула 21.000 војника, а још 20.000 остало тешки инвалиди. Ауто-

ри су доказали да Србија није испуњавала ни материјалне услове за рат, јер 

није била солвентна (кредитно способна). Поред политичке и војне историје, 

наведен је и културни и научни процват Србије. У наставку књиге су обрађене 

све свјетске кризе које су могле довести до избијања свјетског рата, али због 

сплета разних околности се то није десило. Бодрење Аустроугарске од стране 

њемачког цара Вилхелма II да се упусти у рат са Србијом је детаљно приказа-

но, као и планови Централних сила шта да раде са Србијом након што је војно 

покоре. Аустроугарски ултиматум Србији је праћен из дана у дан, а ријечи 

генерала Конрада фон Хецендорфа, изговорене на сахрани Франца Фердинан-

да, да ће ''сад пасти заслужена казна за Србију'', наговјештавале су црне дане за 

српски народ са обје стране ријеке Дрине. Посебно су наглашени сви напори 

наших дипломатских представника у Лондону – (Матеја Бошковић), Паризу 

(Миленко Веснић), Петрограду (Мирослав Спалајковић) и Бечу (Јован М. Јова-

новић) – на покушају очувања мира на Балкану. 

У књизи се даље наводе односи Србије и савезника, од којих је српска 

држава највећу подршку добијала од Русије, у оквирима њених претензија ка 

Медитерану и Босфору. Детаљан опис битака на Церу и Колубари даје посебну 

драж овој књизи, а већа пажња је посвећена и повлачењу српске војске и циви-

ла преко Албаније, те однос окупационих власти у Србији у периоду 1915–

1918. године. Посебно је истакнут нељудски однос у бугарској окупационој 

зони према цивилима, те се говорило да од источне обале ријеке Мораве ''почи-

ње Азија''. Приказан је значај одржања Солунског фронта за српску војску и 

ослобођење матице, а такође је детаљно приказан и политички живот на Крфу. 

Доношење Крфске декларације, којом су ударени темељи будуће југословенске 

заједнице у 1917. години, излазак Русије из рата, пробој Солунског фронта и 

завршне ратне операције у 1918. години су приказани у задњој трећини књиге. 

Радост због ослобођења Србије се смјењује са тугом због похаране земље, а 
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аутори су се постарали да изнесу прецизне статистичке податке. ''Према броју 

погинулих, Србија је била на првом месту, јер је изгубила 26% војника.'' Укуп-

но је изгубила око 370.000 војника, а око 114.000 бораца су остали инвалиди. 

На све то треба додати још најмање 630.000 људи који су умрли од глади, боле-

сти или у логорима. 

У закључном поглављу је обрађено југословенско уједињење, те су при-

казани ставови политичких чинилаца, од покрајине до покрајине. На крају, 

аутори наводе симболичну ситуацију на почетку мировне конференције у двор-

цу Версај 18. јануара 1919. године,  везану за улазак Николе Пашића у дворану: 

У одређеном моменту, када је дворана била дупке пуна, отворила су се врата 

за улаз делегата, и појавио се први, одвојен од осталих, стари Пашић, шеф 

југословенске делегације и бивши председник српске владе из јула 1914, онај 

коме је Аустроугарска, у намери да изазове рат, под изговором саучесништва 

Србије у Сарајевском атентату, била предала ултиматум, што је био знак и 

почетак европске кризе. Пашић је ишао лаганим кораком, док су га бројни 

фотографи снимали. И Немци су зурили у Пашића, осећајући и сами да је ово – 

намештено или не, не знам – врло лепа иронија судбине и пуна сатисфакција за 

малу Србију, за сва њена страдања у рату. 

Значај књиге која је пред нама је немјерљив за поље историјског проуча-

вања Првог свјетског рата и узрока који су до њега довели. Снага ове књиге је у 

историјским изворима и историографским радовима којима су се аутори слу-

жили, почев од аутора који су писали одмах по завршетку рата па до почетка 

Другог свјетског рата (генерал Живко Павловић, дипломата Јован М. Јовано-

вић, Владимир Ћоровић, чија је књига о односима Србије и Аустроугарске из 

политичких разлога наредних 50 година била забрањена, Станоје Станојевић и 

други), те оних који су писали о овој теми од 60-их година двадесетог вијека 

(Владимир Дедијер, Андреј Митровић – трокњижје о Првом свјетском рату, 

Драгољуб Живојиновић, војни историчари Саво Скоко и Петар Опачић, те мно-

ги други).  

Данас, стотину година од избијања Великог рата, свједоци смо да се 

историографска слика тога тако комплексног сукоба покушава бескрупулозно 

измијенити. Германски хегемон у Европи тиме покушава ''опрати'' своју исто-

ријску кривицу и сузбити сваку повезаност Првог свјетског рата са Другим 

свјетским ратом. О тежњама њемачких елита за свјетском моћи на овом мјесту 

нећемо ни расправљати. Истина је и да Србија није претјерано афирмисала сво-

је научне резултате, који су темељити и поуздани, те их је тако учинила недо-

ступним иностраним круговима читалаца и самих историчара. Књига ''Србија у 

Великом рату 1914–1918'' велики је искорак јер је, осим на српском, одмах 

штампана и на руском, њемачком и енглеском језику. Овим потезом би шира 

свјетска јавност требало да се упозна са непобитним чињеницама о узроцима, 

почетку и току Великог рата у Србији. 
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Andrej Rodinis, Povratak povelje kralja Dabiše. Izvršenje arhivskih 

sporazuma i restitucija građe, Društvo za proučavanje sred-

njovjekovne bosanske historije i] Filozofski fakultet u Sarajevu, Sa-

rajevo 2014, str. 167 
 

 

U knjizi ''Povratak povelje kralja Dabiše. Izvršenje arhivskih sporazuma i 

restitucija građe'' istaknuti bosanskohercegovački arhivista dr Andrej Rodinis nas 

upoznaje sa procesom njenog povratka u Bosnu i Hercegovinu odnosno u Arhiv 

Bosne i Hercegovine. Povelja kralja Stjepana Dabiše kćerki Stani od 26. aprila 1395. 

jedina je originalna povelja srednjovjekovnih bosanskih vladara u posjedu neke od 

naših arhivskih ustanova. 

Nemaran odnos prema vlastitoj kulturnoistorijskoj baštini učinio je da je tek 

nakon jednog i po stoljeća ova povelja uvršćena u restitutske zahtjeve tadašnje Jugo-

slavije, a u sklopu ukupne restitucije arhivske građe odnesene u Austriju sa prostora 

bivše Jugoslavije. 

Pravni okvir za rješavanje arhivskih pitanja između država poslije Prvog 

svjetskog rata čine pojedine odredbe Senžermenskog mirovnog ugovora iz 1919. 

Kraljevina SHS je u pitanjima u vezi sa arhivskom građom zastupala načelo pro-

venijencije, bez ograda, čime se lišila prava na potraživanje izvjesnih serija i akata na 

koje je imala nesumnjivo pravo. Kao rezultat takvog pristupa, došlo se u situaciju da 

je Austrija u toj fazi uspjela da gotovo sasvim izbjegne obavezu predaje kulturnih 

dobara. Autor zaključuje da Kraljevina SHS nije pridavala gotovo nikakav značaj 

ovom pitanju. 

Ipak je u tom periodu preuzet manji dio arhivske građe, kao što je dio 

arhivskog fonda Bosanskohercegovačko odjeljenje Zajedničkog ministarstva finan-

sija, koji je prenesen u Beograd, gdje se nalazio do izbijanja Drugog svjetskog rata, 

kada je ponovo prenesen u Beč. 

Druga faza realizacije arhivskog sporazuma odvijala se od 1945. do 1975. 

godine, dok treća faza još nije okončana. 

Po završetku Drugog svjetskog rata su nastavljeni pregovori o restituciji i 

izvršenju arhivskog sporazuma koji su Kraljevina SHS i Austrija zaključile 1923. U 

tu svrhu je Bosna i Hercegovina formirala Restitucionu delegaciju, u koju nisu bile 

uključene ni arhivske institucije ni arhivski stručnjaci. Ipak se 1958. pristupilo 

istraživanju i ustrojavanju lista potraživanja, a već 1960. je izrađena Knjiga zahtjeva. 

Veliku prepreku predstavljao je nedostatak valjanih evidencija o odnesenoj arhivskoj 

građi, što je išlo u prilog austrijskoj strani. 
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Od jeseni 1961. godine, poslije izrade Knjige zahtjeva, započinju pregovori 

mješovite jugoslovensko-austrijske komisije. Dvije strane su u pregovorima različito 

tumačile odredbe sporazuma iz 1923. Bilo je prisutno i neslaganje oko restitucijskih 

zahtjeva, što je takođe pogodovalo austrijskoj strani. 

Pregovori o izvršenju sporazuma nastavljeni su 14 godina kasnije (treća faza). 

U periodu 1975–1989. održano je devet sastanaka mješovite jugoslovensko-aus-

trijske komisije. U austrijskim arhivima je nastavljeno istraživanje, s ciljem sači-

njavanja lista potraživanja arhivske građe. U istom periodu je došlo do nekoliko pri-

mopredaja izvorne, kopirane i mikrofilmovane arhivske građe. 

Problem u implementaciji sporazuma predstavljali su i zahtjevi Austrije za 

povrat arhivskih fondova Austrougarski generalni konzulat i Bosanskohercegovačko 

odjeljenje Zajedničkog ministarstva finansija, zatim građe vojnih jedinica, austrou-

garskog konzula u Travniku i dr.  

Austrija je u trećoj fazi restitucije djelimično izvršavala svoje obaveze, često 

se pravdajući da je tražena arhivska građa uništena, nesređena ili neevidentirana. 

Dio knjige je interesantan i za pravničku javnost, jer se bavi pitanjima među-

narodnog arhivskog prava. Riječ je o relativno mladoj grani pravne nauke. Načela 

međunarodnog arhivskog prava javljaju se početkom 14. stoljeća. U 16. stoljeću 

arhivska građa kao dokazno sredstvo počinje da se tretira kao ''arsenal pravnog 

oružja''. Od 17. stoljeća klauzule o prenosu javnih arhiva postaju sastavni dio 

međunarodnih ugovora. Prilikom predaje arhivskih fondova nastoji se izbjeći njihovo 

cijepanje, čime se afirmiše načelo provenijencije. 

U vezi sa Napoleonovim pustošenjem evropskih arhiva afirmiše se načelo ter-

itorijalne pertinencije. Vlasništvo nad arhivskom građom može da se potražuje i 

prema njenom sadržaju, što znači da političke okolnosti mogu da koriguju načelo 

pertinencije. Bečki ugovor iz 1866. prvi put tretira arhivsku građu kao kulturno do-

bro kojem se pruža zaštita. 

U toku Drugog svjetskog rata dolazi do brojnih izmještanja arhivske građe i 

njenog nestajanja. Organizovan je niz međunarodnih konferencija i donesen niz 

međunarodnih pravnih akata o pravu nacija na informacije o novijoj istoriji i povratu 

javnih arhiva. U tom se periodu međunarodno javno pravo oblikovalo i u vezi sa 

rješavanjem pitanja dekolonizacije. 

Na Prvoj haškoj konferenciji, održanoj 1899, usvojena je konvencija kojom je 

zabranjena zapljena kulturnih dobara ukoliko to ne zahtijevaju ratne potrebe. Upravo 

to je u praksi nametalo brojna faktička i pravna pitanja. 

Autor prikazuje značajnu aktivnost UNESCO-a, kroz koju može da se prati 

odnos ''velikih'' zemalja, koje posjeduju zapisane informacije, podržavajući pritom 

načelo pertinencije kao vladajuće. Nasuprot njima su ''male'', dekolonizovane zemlje, 

koje zastupaju načelo prema kom svaki narod ima neotuđivo pravo na svoju izvornu 

arhivsku baštinu. 
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Sedamdesetih godina prošlog stoljeća, pod okriljem UN, javlja se Komisija za 

međunarodno pravo i potreba za kodifikacijom međunarodnog arhivskog prava, te su 

1978. i 1983. u Beču donesene dvije konvencije o sukcesiji. Praksa pokazuje da 

primjena konvencija u najvećoj mjeri zavisi od konsenzusa zainteresovanih strana. 

Poseban problem predstavlja činjenica da međunarodni arhivski propisi nemaju ret-

roaktivno dejstvo. 

Autor nas obavještava da je povelja preuzeta na osnovu sporazuma između 

Austrije i Kraljevine SHS, zaključenog 1923. na osnovu Senžermenskog ugovora. 

Povelja se do 1976. nalazila u Državnom arhivu u Beču, gdje je dospjela na neutvr-

đen način prije septembra 1815, kada je prvi put objavljena. 

Zajedno sa poveljom, preuzet je i prepis povelje kralja Dabiše Vuku Vladi-

savljeviću iz 1392, a koji je sačinjen 1600. godine. 

Već pri prvoj primopredaji arhivske građe između Austrije i Jugoslavije 

završena je priča o putovanju Dabišine povelje. Danas se ona čuva u Zemaljskom 

muzeju u Sarajevu, u kom su obezbijeđeni bolji uslovi za njeno čuvanje. Prepis pov-

elje, iz 1600. godine, čuva se u Arhivu Bosne i Hercegovine i samo slučajno nije 

izgorio u požaru 7. februara 2014. 

Na kraju knjige autor daje vrlo korisne priloge: Sporazum između Vlade Kra-

ljevine SHS i austrijske savezne vlade o izvršenju članova 93 i 194–196 Senžer-

menskog ugovora, Sumarni popis potraživanja Jugoslavije prema Austriji iz 1960. 

godine, Otvoreno pismo neispunjenom arhivskom sporazuma između Jugoslavije i 

Austrije i Izjavu Generalne direkcije austrijskog Državnog arhiva. 

Knjiga se završava popisom obimne korišćene literature. 
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ДВИЈЕ КЊИГЕ О СПОЉНОЈ ПОЛИТИЦИ СРБИЈЕ 

ОД 1860. ДО 1878. ГОДИНЕ 

 

Данко Леовац, Србија и Русија за време друге владавине кнеза 

Михаила (1860–1868), Службени гласник, Београд 2015, стр. 338. 
 

Сузана Рајић, Спољна политика Србије. Између очекивања и 

реалности 1868–1878, Српска књижевна задруга,  

Београд 2015, стр. 583. 
 

 

Данко Леовац je доцент на Одељењу за историју Филозофског факулте-

та у Београду. На истом факултету је 2014. докторирао тезом Србија и Русија 

за време друге владавине кнеза Михаила (1860–1868). Докторску дисертацију је 

написао на основу грађе из српских и руских архива (између осталих, Архива 

Србије, Архива Српске академије наука и уметности, Архива спољних послова 

руске империје) и великом броју објављених извора. Монографију под истим 

називом објавио је годину дана касније. Она, поред Предговора, Извора и лите-

ратуре и Регистра имена, садржи сљедећа поглавља: Доба значајних преокре-

та (Обреновићи – од престола до емиграције, Руске позиције на Балкану након 

Кримског рата, Отац и син), Државни интереси између истока и запада (Кне-

жев програм и избор ослонца, Гарашанин у Цариграду – муслимани у Србији, 

Преображенска скупштина), Доба напетости (Чукур-чесма и Канлиџа, Афера 

''Оружје'', Српски зајам у Русији), Нови изазови (Пољска емиграција у Европи и 

на Балкану, Кнез Михаило – узданица руске политике, Рат на помолу?), Бал-

кански савез – Од идеје до реализације (Петогодишњи преговори, Окосница 

савеза: Србија, Црна Гора и Грчка, Улога Румуније, Бугари, Арнаути и Хрва-

ти), Планирање рата и руска војна мисија (Коначни изглед и војна снага Бал-

канског савеза, Долазак руских официра и први утисци, Ратни планови и несу-

гласице), Кнежев ''преокрет'' – русофил или прагматичар? (Предаја градова, 

(Не)промењена политика, Топчидерска катастрофа), Закључак (Руски конзули 

у Србији за време друге владавине кнеза Михаила, Руски представници и амба-

садори у најзначајнијим европским престоницама шездесетих година XIX 

века). Кнез Михаило је од другог ступања на престо радио на плановима за 

ослободилачки рат са Османским царством, након којег је требало доћи до ује-
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дињења српског народа. Интереси руске спољне политике су се поклапали с 

овим настојањима кнеза Михаила, пошто би нестанком османске државе Русија 

била ослобођена одредби Париског конгреса. Стога су односи Србије и Русије 

за вријеме његове друге владавине били изразито пријатељски. Отежавајућа 

околност била је чињеница да Србија није имала савезника ни у једној другој 

великој сили, а руска подршка није била довољна да се парола ''Балкан – бал-

канским народима'' претвори у стварност. Када је након добијања градова кнез 

Михаило схватио да ниједна велика сила неће признати ''право на насљеђе у 

европском дијелу Турске'', није више био спреман да ризикује дотад добијено у 

неизвјесном рату. Свјестан да га у западним престоницама доживљавају као 

''руског човјека'', кнез је већ у другој половини 1867. покушао да се сарадња с 

Русијом пребаци на скривено поље. То је српску историографију навело на 

закључак да су српско-руски односи захладњели крајем 1867. Грађа канцелари-

је руског министарства спољних послова и извјештаји руских представника у 

Бечу, Лондону и Паризу оспорили су такве закључке. Кнез Михаило и званич-

ни Петроград, и поред мањих несугласица, налазили су се на истом политич-

ком колосијеку. Кнежевим убиством уништен је десетогодишњи рад Русије 

међу балканским народима. 

Досадашње интерпретације српских историчара нарушене су и дјелом 

Спољна политика Србије. Између очекивања и реалности 1868–1878. Сузана 

Рајић је професор на Катедри за историју Филозофског факултета у Београду. 

Објавила је више самосталних и коауторских издања. У њеној библиографији 

посебно мјесто заузимају монографије Владан Ђорђевић – биографија поузда-

ног обреновићевца, Београд 2007, и Александар Обреновић. Владар на прелазу 

векова – сукобљени светови, која је објављена 2011. и 2014. Дјело је већим сво-

јим дијелом засновано на архивској грађи из архива Руске Федерације, Велике 

Британије и Србије. Од објављених извора посебно је значајна збирка из тур-

ских архива на француском језику. Монографија има пет основних поглавља: 

Наслеђе (Огањ испод пепела, Јесмо ли сувише Руси?), Борба за стара и нова 

права (Између два колоса, Недозрело доба, Тешка поравнања, На својим нога-

ма, Кнез да проси љубав цареву), Под теретом одговорности (Има ли Србије 

на мапи Турске?, Дављење хидре, Недостижна независност, ''Наша Турска''), 

Рат на видику (Пуноправни владар, Србија – тамна тачка на ведром хоризон-

ту, Уз Тројецарски савез, Притисци и претње, Чувари европског мира), Бајо-

нет, јатаган и Русија (Скромни савез, Рат и мир, Србија као ''тампон зона'', 

Прекрајање ратних тековина, Епилог). 

Након избора кнеза Милана политику Србије, све до августа 1872, води-

ло је трочлано Намесништво. Намјесници су, од гарантних сила, једино могли 

рачунати на подршку Русије, која jе морала да се суочи са нарастајућом снагом 

Аустроугарске. Потоња је настојала да своје позиције у Србији ојача, истовре-

мено потискујући руски утицај. Отежавајућа околност у тумачењу српско-
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руских односа тих година произлази из чињенице да су главни извори већини 

руских историчара били извјештаји руског конзула у Београду, који су обило-

вали оптужбама на рачун намјесника. Ослањајући се на сличне или сродне 

изворне основе, српска историографија формирала је истовјетан став, који по 

ауторкином мишљењу треба критички преиспитати. Руска подршка Црној Гори 

науштрб Србије само је додатно закомпликовала односе у годинама које су 

претходиле избијању Херцеговачког устанка. Политичке околности у Европи 

настале формирањем Тројецарског савеза ставиле су Србију пред нова искуше-

ња. Покушај да Петроград подржи јачање српске аутономије окончан је неу-

спјехом. У вријеме Велике источне кризе Русија није обавјештавала Србију о 

својим преговорима с Портом, а Санстефански мир искључио је Србију, којој је 

пријетила опасност да остане без ратних тековина. Србија се на Берлинском 

конгресу нашла у незавидној позицији. Пошто усамљена Русија није могла да 

јој помогне, морала је да се одлучи: или да се супротстави Аустроугарској, или 

да се покуша с њом нагодити. 

Политика кнеза Михаила, као и политика његовог насљедника, превас-

ходно је била заснована на расположивим снагама а не на нереалним циљеви-

ма, ма колико они пожељено изгледали. То је историјска наука знала да изгуби 

из вида, дајући помало искривљену слику једног доба. Након проучавања ова 

два дјела читаоцу је та слика много бистрија. 
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Zdravka Zlodi, Tomek J. Lis, Bosna u uspomenama  

poljske liječnice Teodore Krajewske z Kosmowskich (1854.-1935.), 

Zagreb 2015, str. 271 
 

 

Monografija Bosna u uspomenama poljske liječnice Teodore Krajewske z 

Kosmowskich (1854.-1935.), koju su priredili Zdravka Zlodi i Tomek J. Lis, nastala 

je kao rezultat poljsko-hrvatske naučne saradnje sa ciljem da se naučnoj i široj javno-

sti predoče sjećanja poljske ljekarke Teodore Krajevske, koja je zapisala u svom 

Dnevniku, a odnose se na period koji je provela u Bosni i Hercegovini krajem XIX i 

početkom XX vijeka. Rukopis Dnevnika prvi put je objavljen u Poljskoj 1989. godi-

ne, a priredila ga je dr Boguslava Čajecka. Zapažanja T. Krajevske su veoma značaj-

na za proučavanje zdravstvenih, vjerskih, društvenih, kulturnih pa i političkih prilika 

u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu da je T. Krajevska bila visokog nivoa obrazo-

vanja, koje je stekla u Švajcarskoj, te da je govorila nekoliko jezika i postala jedna od 

prvih ženskih ljekara u Bosni i Hercegovini. Dnevnik je počela sređivati oko 1930. 

godine na osnovu autentičnih bilješki koje je ispisivala u periodu od 1893. do 1932. 

godine i u tome leži njegova vrijednost. Nažalost, bilješke su velikim dijelom unište-

ne, najvjerovatnije tokom Drugog svjetskog rata, dok je dio sačuvan u Narodnoj 

zakladi im. Ossolińskih u Vroclavu. Dnevnik je podijeljen na dva dijela, na način da 

prvi dio opisuje njeno djetinjstvo i ranu mladost, odnose u porodici, animozitet pre-

ma ruskom okupatoru i rusifikaciji Poljske, smrt supruga Antona Krajevskog, sa 

kojim je bila u braku od 1876. do 1880. godine, odlučnost da ode na studij u Švajcar-

sku 1883. godine da bi izbjegla da studira na ruskom jeziku, te odluku da zbog nesla-

ganja sa profesorom napusti asistentsko mjesto u Ženevi i prihvati namještenje u 

Bosni i Hercegovini. Drugi dio Dnevnika iznosi njena sjećanja na vrijeme koje je kao 

ljekarka provela u Bosni i Hercegovini. Dnevnik završava 1909. godinom, ne uspjev-

ši da ga dovrši do kraja. Preminula je u Varšavi 1935. godine.    

Novouspostavljena austrougarska uprava u Bosni i Hercegovini pokrenula je 

reformu zdravstvenog sistema koji je trebao osigurati zdravstvenu zaštitu za cjelo-

kupno stanovništvo s obzirom na prisutnost mnogobrojnih epidemija i loše zdrav-

stvene navike stanovništva. Poseban izazov predstavljala je zdravstvena zaštita 

muslimanskih žena, koje zbog vjerskih uvjerenja nisu mogli pregledati muški ljekari. 

Jedna od mjera koju je preduzela nova vlast bilo je ''uspostavljanje institucije žen-

skog liječnika'' (str. 33). Među prvim ženskim ljekarima koje su stigle u Bosnu i Her-
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cegovinu bila je T. Krajevska, koja je 28. novembra 1892. godine službeno postavlje-

na za vladinog ljekara u Bosni i Hercegovini, gdje je stigla početkom 1893. godine i 

ostala i nakon raspada Austrougarske, sve do 1927. godine. Njeno prvo odredište bila 

je Tuzla, u kojoj je boravila do 1899. godine, kada je dobila premještaj u Sarajevo. T. 

Krajevska je na zanimljiv način opisala gradove i sela koje je obilazila, vremenske 

prilike, stanovništvo, s posebnim osvrtom na religijske i društvene razlike koje su 

uticale na njihov svakodnevni život. Opisala je Uskrs kod srpske porodice Radulović, 

krsnu slavu Đurđevdan kod srpske porodice Ivanović, susret sa nadbiskupom Josi-

pom Štadlerom, tursku svadbu sina Aliage Bešlagića, tursku svadbu Bakirbega 

Tuzlića i mnoge druge društvene događaje kojima je prisustvovala. U njenim sjeća-

njima nalaze se važni podaci o odnosima unutar porodica koje je obilazila i čije je 

povjerenje i naklonost stekla, o ishrani, načinu odijevanja, a ponajviše o bolestima sa 

kojima se susretala, liječenju i njegovanju bolesnika.  

T. Krajevska je predano brinula o svim pacijentima, bez obzira na njihovu 

nacionalnu, vjersku i društvenu pripadnost, ali najviše se bavila liječenjem musli-

manskih žena, kojima je istinski bila ''jedina nada'' (str. 39). Razlikovala je dva tipa 

muslimanskih žena, ''zaostale i napredne'' (str. 134), iscrpno objašnjavajući koliko je 

teško bilo natjerati prve, nepismene, konzervativne i neprosvijećene, da se liječe s 

obzirom na njihovo duboko usađeno uvjerenje da ''Bog je dao bolest, Bog će dati da 

bolest prođe'' (str. 132). T. Krajevska je prva spoznala da je osteomalacija, bolest 

smekšavanja kostiju, svojstvena muslimanskim ženama, te da je uzrokovano njiho-

vom izolacijom od vanjskog svijeta i stanovanjem mahom u kućama sagrađenim na 

planinskim padinama, klancima i stjenovitim predjelima. Svoja saznanja podijelila je 

sa kolegama na dva izuzetno važna kongresa, Međunarodnom ginekološkom kongre-

su u Ženevi i Međunarodnom kongresu žena u Berlinu. Osim osteomalacije, T. Kra-

jevska je zapisala da je liječila bolesne od tuberkuloze, kolere, dizenterije, sifilisa, te 

da je porađala žene, brinula o porodiljama i vršila imunizaciju protiv ospica. Intere-

santno je njeno sjećanje kako je supruga zajedničkog ministra finansija Austrougar-

ske Benjamina Kalaja obilazila muslimanska sela i pomagala u liječenju bolesnih 

muslimanki, što je T. Krajevska ironično okarakterisala kao ''plemenit i racionalan 

način propagande, u korist austrijskog režima u Bosni, koju je okupirala Austrija'' 

(str. 179). 

Zapisala je svoja promišljanja o narodima Bosne i Hercegovine na pragu 

aneksione krize: ''Srbi su revolucionarni, a budući da su iskreni ne trude se svidjeti 

Austrijancima. Muslimani su vjerni odredbama Kurana i ne iskazuju nezadovoljstvo 

te su poslušni vlastima. Hrvati se nekako najviše mire sa sudbinom'' (str. 210). Da je 

izvršena aneksija saznala je tokom odmora u Varšavi, pitajući se ''je li moguće pret-

postaviti da ni Srbija, ni Crna Gora, neće reagirati na to nepoštivanje međunarodnog 

prava i da će europske države bez protesta prihvatiti takvo omalovažavanje odredbi 

Berlinskog kongresa'' (str. 233). T. Krajevska se kritički osvrnula na izjavu bosanske 

novinarke Milene Mrazović Preindelsberg da novouspostavljena željeznička linija 
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između Sarajeva i Uvca ''donosi mir i kulturu'', zapisavši da ''i ptice na grani pjevaju 

da je ta linija uspostavljena radi strateških ciljeva, s mišlju o mogućem ratu sa Srbi-

jom'' (str. 211). Ipak, rat joj se činio nemogućim, imajući u vidu činjenicu da su u 

austrijskoj vojsci bili pretežno Sloveni, koji se, prema njenom mišljenju, ne bi borili 

protiv Srba. Međutim, kada je posjetila Rudo u januaru 1913. godine, imala je priliku 

da vidi plaćeničke granične vojne formacije – štrafune – koji su postavljeni na grani-

cu sa Srbijom zbog tenzija koje je izazvala aneksija Bosne i Hercegovine. Među nji-

ma su bili uglavnom Hrvati, a T. Krajevska je tužno zaključila: ''Kakva ironična sud-

bina bratskih slavenskih naroda'' (str. 247). 

Knjiga je objavljena u izdanju Hrvatskog instituta za povijest Zagreb u tiražu 

od 300 primjeraka. Kao recenzenti potpisani su dr. sc. Zoran Grijak i dr. sc. Stjepan 

Matković. 
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Радован Пилиповић, Ореоли и сенке, Расправе из историје  

Српске Православне Цркве у Независној Држави Хрватској  

1941–1945, Београд 2016 
 

 

Радован Пилиповић је историчар чије је поље интересовања историја 

Српске православне цркве и српског народа уопште. Аутор је неколико књига 

и бројних радова објављених у часописима. Међу његовим дјелима се издваја-

ју: Манастир Рмањ, Манастир Сланци, Библиографија часописа ''Светоса-

вље'', а пажњу заслужује и тема његовог мастер рада Православље у Чехосло-

вачкој (1918–1942). Поред писања историјских радова бави се и приређивањем 

књига и архивистичких изложби. 

Као што се види из наслова, књига Ореоли и сенке представља збирку 

расправа о историји Српске православне цркве у Независној Држави Хрватској 

током Другог свјетског рата. Књига садржи двадесет и двије расправе тематски 

подијељене у пет поглавља: Време испред и Magnum crimen, Крв, земља и спи-

си, Ореоли и сенке, Контексти и символи и Микроисторије, а у Додатку се 

налазе још двије расправе које се хронолошки не уклапају у оквир дјела, али су 

тематски повезане. Поред расправа, у дјело су уврштени и факсимили десет 

докумената повезаних са главном темом. 

Саме расправе се разликују и по начину на који су написане и на основу 

тога се могу подијелити на оне написане из угла посматрања једног историчара 

и на оне из угла теолога. Свака од њих има своју вриједност, али се неке истичу 

због важности за историјску науку и због бављења мање познатим питањима. 

Црква Св. Ћирила и Методија на острву Вис је наслов расправе која 

обрађује мало познату епизоду преласка великог дијела становништва овог 

острва на православну вјеру након уједињења у Краљевину Срба, Хрвата и 

Словенаца. Масовно прекрштавање слободном вољом представља ријеткост у 

историји, а ова епизода југословенске историје довела је до заоштравања одно-

са између Српске православне цркве и Римокатоличке цркве у Краљевини, која 

је већ била потресана подјелама унутар друштва. 

Посебну пажњу заслужују двије расправе које се баве злочином над срп-

ским становништвом у православном храму у Глини, Мартиријум православ-

ног храма у Глини и Ревизионистичка историографија на месту глинског мар-

тиријума. Прва се бави утврђивањем злочина и његових размјера, а друга изла-

же критици ревизионистичку историографију која настоји да умањи обим зло-
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чина или да исти потпуно оповргне. Овакве расправе су виталне за одбрану од 

све јаче ревизионистичке струје у историографијама неких сусједних држава и 

доприносе спречавању заборава страдањa српског народа у НДХ. 

Расправе Кардинал Евгеније Тисеран и Срби и Бискуп бањалучки Алфред 

Пихлер и Срби доносе приче о римокатоличким свештеницима који су били 

наклоњени српском народу без обзира на националну и, прије свега, вјерску 

припадност. Ова црквена лица су неправедно пала у заборав српске историо-

графије, чиме је занемарена њихова улога у односима Римокатоличке цркве 

према Србима. Као антипод овоме стоје двије расправе о надбискупу Алојзију 

Степинцу, у којима аутор износи своје мишљење о овој контроверзној лично-

сти и његовој улози у Независној Држави Хрватској. 

За крај бих истакао расправу Момчило Ђујић и Василије Шурлан – два 

антипода у свештеничким мантијама, која упоређује животне путеве двојице 

свештеника, од којих је први постао четнички војвода, а други свештеник 

Хрватске православне цркве, вјештачке творевине унутар државног система 

НДХ. Расправа на одличан начин оцртава подјеле карактеристичне за српски 

народ у Другом свјетском рату, користећи за то примјер двојице свештеника 

које су догађаји поставили на неочекиване позиције. 

Збирка расправа Радована Пилиповића представља важно дјело за проу-

чавање историје српског народа и његове цркве на територији Независне Држа-

ве Хрватске у једном од најтежих периода њихове историје и као таква је битно 

штиво за све научне раднике који се баве овом тематиком. 
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Драган Шућур, Српска православна црква у Босни и  

Херцеговини 1945–1958., Бања Лука 2016, 553 стр. 
 

 

Српска православна црква најважнија је институција заслужна за 

изградњу и очување српског националног идентитета и онога што Срби данас 

јесу као народ. Прошло је скоро пуних осам вијекова од успостављања српске 

архиепископије. Баш од тога времена  постоје и епархије на територијима сред-

њовјековних српских држава Босне и Хума. На територијама које је краљев-

ском круном наткрилио насљедник Немањића Твртко Котроманић у Милеше-

ви, над кивотом Светог Саве, као и на територијама херцега Шћепана Косаче 

који се, такође симболички и духовно, везао за Светог Саву. Српска православ-

на црква заједно са својим народом прошла је, поред османске окупације и 

аустроугарског расрбљавања територија Босне и Херцегеовине, до данас разна 

искушења у бурним историјским временима. Једно од таквих времена гранич-

ног искуства било је искуство геноцида у Независној Држави Хрватској. Иску-

ство Јадовна, Јасеновца, безданих јама, покоља на кућном прагу попут оног 

дракулићког, Драган Шућур описао је погледом у један комплекс логора сво-

јом књигом Јадовничка голгота свештенослужитеља Српске православне 

цркве 1941. године, која је издата 2014. године. Поред овог дјела, његова маги-

старска теза, а затим и књига из 2009. године Епархија бањалучка у периоду 

1947–1961, била је својеврстан главни ''увод'' у докторски рад под насловом 

Српска православна црква у Босни и Херцеговини 1945–1958. 

Поставља се питање како је тако важна институција на нашим простори-

ма имала бјелину у историји поменутог периода (1945–1958), која је постојала 

до 2016. године. Неке од могућих одговора на ово питање читалац ће наћи у 

самој Шућуревој књизи, која је изашла у издању Ризнице духовног блага из 

Бање Луке. Један од њих можда је могуће извући из чињеница изван редова 

књиге, а то је да су се црквом у историји Југославије, нарочито оне друге, често 

бавили или се ње дотицали људи који не разумију суштину саме цркве. Нери-

јетко су о њеном дјеловању говорили сурови академски носиоци комунистич-

ког наратива који су Српску православну цркву видјели скоро као архетипског 

непријатеља на којем је растао ''великосрпски хегемонизам''. Није ни данас 

риједак случај да посматрање српског народа и његове цркве долази из супрот-

стављених културолошких наратива и њихових носилаца унутар српског дру-

штва, пресвучених неолибералним плаштом. Ти наративи се од оног послије-

ратног, којег описује Шућур, неријетко разликују само замаскираном узнапре-
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довалом терминологијом, нво фразама, али и суштином коју је Ломпар разот-

крио у Духу самопорицања. Најбоља брана таквим нефактографским концепти-

ма јесу дјела попут Шућуревог – историографска и неоднарођена – потпуно 

заснована на класичној историографској методи и фактографији. Уколико ауто-

рово писање пак посматрамо у свјетлу условног конфликта субјективности 

јереја против аутора доктора историјских наука, можемо рећи да је разумијева-

ње цркве првог помирено са тезама и хеуристичком подлогом другог једним 

специфично ''чистим'' и хармоничним стилом. У њему се за одражавање посма-

трања узрочно-посљедичних веза и историјског контекста времена пуштају 

извори да ''говоре''. 

У историјски контекст главне теме његовог посматрања аутор нас уводи 

кроз поглавље које у два хронолошка одјељка обрађује епархије на територија-

ма Босне и Херцеговине између два свјетска рата и за вријеме Другог свјетског 

рата. Затим се ауторово посматрање фокусира на шири оквир у поглављу Срп-

ска православна црква у комунистичкој Југославији 1945–1958. У оквиру овог 

поглавља затим слиједи уситњавање територијалног и тематског опсега посма-

трања на епархије у Босни и Херцеговини непосредно након рата, које нас уво-

ди у сву тежину овог периода за функционисање и мисију Српске православне 

цркве. Нимало једноставни и једносложни међусобни односи комунистичких 

власти и Српске православне цркве описани су у одјељку Свештеничко удру-

жење у Босни и Херцеговини, који је Шућур опремио занимљивим историјским 

детаљима. Тематика се затим у наредним поглављима усмјерава прво на све-

штенослужитеље, а затим и на црквену имовину.  Завршно поглавље – Црквени 

живот у Босни и Херцеговини – подијељено је у низ одјељака заснованих на 

посматрању административне подјеле на епархије, са веома занимљивим и спе-

цифичним завршним насловом – Религиозност православног становништва у 

Босни и Херцеговини. 

Хронолошки посматрано ова књига обрађује веома кратак период од 13 

година, али се у њој осликавају резултати претходног периода и цртају корије-

ни развоја ситуације у времену које је услиједило. Она нас подсјећа да кален-

дарски кратак период може бити период убрзаног или успореног историјског 

времена. Посматрајући одређену тематику у поглављима, аутор нам то вријеме 

рашчлањује у посебне тематске и органске интервале унутар самог периода 

посматрања. Ниједног момента читалац, чини нам се, не губи контекст развоја 

свеукупног политичког и културно-социолошког контекста послијератне Југо-

славије и Босне и Херцеговине.  У таквим настојањима аутор у нешто мањем 

обиму, што је разумљиво с обзиром на главну тему, укључује односе власти са 

осталим вјерским заједницама, као и компарације међусобних односа. 

Аутор је, што је евидентно, уложио огроман труд у израду своје доктор-

ске дисертације, као и у издање наслова који је у облику књиге изашао из ње. 

То је једноставно видљиво увидом у списак кориштених извора и литературе. 
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Да аутор ништа није препустио случају говори и опрема издања, које је штам-

пано у  Б5 формату, тврдог повеза, на 553 нумерисане странице. Поред разно-

врсних фотографија уклопљених у текст, иако су оне веома ријетке из тог 

црквеног периода и за сакупљање су тражиле посебан труд, уз одлично урађен 

дизајн и прелом цјелокупног издања имамо донесене табеле, факсимиле доку-

мената, новинске чланке и сл. Чини се да ниједна ствар није препуштна ни нај-

мањој случајности, па се, осим за озбиљна издања обавезних и складних азбуч-

ника имена и географских појмова, на крају књиге налазе и попис и преглед 

табела, што је случај и са пописом фотографија, карата и докумената.  

Све горе поменуто позива на помало већ заборављену радњу у савреме-

ним друштвима, оптерећеним брзином егзистенцијализма у вртлогу технологи-

ја, а то је старо добро читање. 
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Јирген Кока, Историја капитализма,  

Клио, Београд 2016, стр. 136 
 

 

Јирген Кока је професор емеритус, који је својевремено предавао Исто-

рију индустријског свијета на Слободном универзитету у Берлину. Репутацију 

је стекао проучавајући социјалну историју и данас важи за једног од најзначај-

нијих историчара који се баве том граном историјског истраживања. У периоду 

од 2001. до 2007. године руководио је Берлинским центром за друштвене нау-

ке. Аутор је и коаутор многих стручних радова и студија које се баве социјал-

ном историјом XX вијека. Мотиви за писање ове студије произлазе из све зна-

чајнијег актуелизовања појма капитализма у свјетским круговима након избија-

ња финансијске кризе из 2008. године. Књига Јиргена Коке Историја капита-

лизма је своје прво издање доживјела 2014. године у Њемачкој. Пред читаоци-

ма на српском језику налази се прво издање, које је са њемачког језика превела 

Маја Матић. 

Садржај студије која се налази пред нама подијељен је у пет основних 

тематских цјелина. У маниру врсних историчара, аутор се одлучио да на самом 

почетку разјасни појам капитализма. Стога прва тематска цјелина носи назив 

Шта значи капитализам? (стр. 7–23). Експликација овога појма се спроводи 

како преко мислилаца који су га теоријски промишљали тако и преко употребе 

појмова капитал и капиталиста у водећим европским језицима. Сва контро-

верзност онога што поимамо као капитализам, према аутору, произлази из 

његове полемичности, јер је овај појам конституисан као критички. Контексту-

ализујући различита значења појма капитализам у дјелима Маркса, Вебера и 

Шумпетера, изграђен је теоријски основ за аналитичко сагледавање различитих 

мијена капитализма и сагледавање његових специфичних карактеристика у 

различитим епохама. 

У својим анализама аутор почетке капитализма датира у рани средњи 

вијек, проналазећи за различите цивилизације и различите временске почетке 

ипак заједничке црте у манифестацији капитализма. Стога је друго поглавље 

посвећено најранијим облицима капитализма и носи назив Трговачки капита-

лизам (стр. 25–45). Почеци капитализма су анализирани компаративном анали-

зом три региона који су били поприште развоја капитализма у његовим раним 

манифестацијма – Кина, Индијски океан и западни дијелови Европе. Кроз ана-
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лизирање различитих географских и политичких цјелина настоји се укинути 

устаљена представа да је тек са XII вијеком могуће говорити о капитализму. 

Анализом трговачког капитализма тврди се да је он у периоду од 500. до 1500. 

године у суштини био глобални а не само европски феномен. 

Период у ком појам капитализма постаје неодвојив од западноевропских 

земаља почиње након 1500. године и представља један од фактора експанзије 

европског свијета са географским открићима. Према томе се треће поглавље 

зове Експанзија (стр. 47–75). У периоду експанзије свропског свијета на друге 

континенте одвија се и експанзија трговине. У условима колонијалне трговине 

формирају се нове институције и нови облици финансијског капитализма, који 

ће остати актуелни до данас. Капитал је све више постајао роба којом се могло 

шпекулисати. Управо са таквом праксом настаће прве велике наде и разочаре-

ња у снагу капитализма, које ће остати актуелне до данас. Аутор у овом дијелу 

анализира најважније сфере у којима је капитализам, и прије индустријализа-

ције, преобликовао свијет рада, као и услове због којих се може тврдити да су 

Енглеска и Низоземска већ у XVII и XVIII вијеку постале земље потпуно раз-

вијеног капитализма. 

Кулминација развоја капитализма датира се у XIX и XX вијек, стога се и 

четврто поглавље, које обрађује развијени капитализам, зове Капитализам у 

својој епохи (стр. 77–119). Анализама везаним за ово поглавље доминирају 

односи између капитализма и друштвених процеса са којима је у непрестаној 

вези – индустријализацијом, глобализацијом, финансијализацијом, трансфор-

мацијом најамног рада, односом тржишта и државе. Опсервације о најважнијим 

модерним какрактеристикама капитализма аутор своди на став: Аналогни про-

цес цивилизовања данашњег капитализма отежан је тиме што глобалном 

капитализму, који све више и више дјелује транснационално, не одговара ника-

кав приближно транснационални глобални суверенитет који би могао да се 

супротстави његовој и даље снажној динамици: ово представља нерешен про-

блем. 

Иако некарактеристично за историјске радове, аутор у петом дијелу сту-

дије, која носи назив Поглед у будућност (стр. 121–126), настоји да дâ смјерни-

це за будућност. Аутор износи став да су се до сада све алтернативе капитали-

зму показале као инфериорне, како у омогућавању благостања тако и у погледу 

обезбјеђивања слободе. Стога треба инсистирати на реформи капитализма као 

трајном задатку. При томе се не смије испустити из вида да кључну улогу у 

таквим интенцијама треба да има критика капитализма. 

Као значајку ове студије и њеног превода на српски језик треба истаћи 

модеран приступ у истраживању прошлости, при чему доминира компаративна 

метода. Значајна чињеница је и то што је у овој студији ријеч о социјалној 

историји, при чему она може да послужи и другим друштвеним дисциплинама 

у контекстуализовању савремених друштвених процеса. Да историјско проуча-
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вање није само ''поглед уназад'', вјерно нам свједочи и посљедње поглавље ове 

књиге, које може да послужи за преиспитивање основних методолошких 

поставки у српској историографији. Пред нама се налази методолошки модерно 

израђена историјска студија, чије истраживање прошлости има интенцију да 

освјетљава садашњост и даје упуте за будућност. Ради се о савременом присту-

пу и савременом проблему и стога ова књига представља посљедње домете 

историјске науке. 
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У издању ЈУ Спомен-подручја Доња Градина 2016. године објављена је 

монографија ''Драксенић 1941–1945. године'' ауторке Тање Тулековић, више 

кустоскиње и директорке поменуте установе. Ауторку за писање ове моногра-

фије препоручују њени претходни радови о ''eкономијама'' јасеновачких логора, 

истраживања о појединачним судбинама жртва из периода 1941–1945, а посеб-

но дело о усташком злочину у селу Међеђа. Књига Тање Тулековић ''Драксенић 

1941–1945. године'' започиње са ''Уместо предговора'' (стр. 5–6), који је написа-

ла Добрила Кукољ, председница Градског удружења логораша Другог светског 

рата и њихових потомака из Бањалуке. Затим следе четири поглавља разврста-

на комбиновањем хронолошког и проблемског метода. Поред наведеног, у 

монографији се налази и библиографија  радова, изводи из рецензија и биогра-

фија ауторке. 

Прва целина (стр. 9–20) подељена је на поднаслове: Географске каракте-

ристике, клима, услови и начин живота, Становништво, Црква у селу Драксе-

нић и Школа у селу Драксенић. У овом поглављу ауторка је приказала географ-

ске карактеристике и историјски развој простора овог села и његове околине од 

праистоије, досељавања Словена, римског доба, преко средњовековног и 

османског периода до савременог доба. Поред описа климатских услова, аутор-

ка доноси и податке о средњој месечној температури и средњој годишњој коли-

чини падавина. Свакодневни начин живота приказан је  од процеса збијања 

кућа до занимања становника села Драксенић (земљорадничка производња, 

сточарство, воћарство). Преглед броја становника у селу Драксенић од друге 

половине XIX века до почетка Другог светског рата на овим просторима Туле-

ковићева доноси према подацима пописа становништва из времена Аустоугар-

ске монархије и Краљевине Југославије, Шематизма Православне митрополије 

и архидијецезе дабро-босанске за годину 1882. и објављених мемоара проте 

Славка Вујасиновића. Потом је наведена административно-територијална орга-

низација општине са седиштем у Драксенићу, која је обухватала, поред истои-

меног, и села Демировац, Међеђу, Просару, Клековце и Доњу Градину. Терито-

ријално-администртивна организација Општине Драксенић није се у потпуно-

сти поклапала са територијалном распрострањеношћу парохије Драксенић, у 

чији састав су улазила села Драксенић, Клековци, Гуњевци и Пуцари. Према 

мемоарима проте Славка Вујасиновића, ауторка је саопштила податке о осни-
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вању парохије (1872), изградњи првог (1880/1881) и другог храма (1889), па до 

градње новог храма Светог апостола и јеванђелисте Марка и његовог освећења 

1932. године. Развој школства у Драксенићу започео је у правом смислу отва-

рањем и освећењем школе 21. септембра школске 1907/1908. године, а у нову 

фазу ушао претварањем у државну народну основну школу школске 1922/1923. 

године. Наведене су информације о свештеницима у Драксенићу: Симеону 

Лукачу, Теодору Теши Вујасиновићу, Славку Вујасиновићу и Драгутину Пави-

ћу. Учитељи у Драсенићу у посматраном периоду били су Жарко Новаковић, 

Димитрије Билић, Александар Ципрош и Васо Драгојевић. Осветљавање при-

ватног живота у селу Драксенић употпуњено је навођењем датума одржавања 

народних сабора два пута годишње: на дан храмовне славе 25. априла / 8. маја 

и на празник Рождества Пресвете Богородице 8/21. септембра. 

Централни и други део монографије (стр. 23–71) састоји се од следећих 

делова: Режим Независне Државе Хрватске, Драксенић 1941. године, Драксе-

нић 1942. године, ''Крвава литургија''; Козарска офанзива, Драксенић 1943. 

године, Усташка ''економија'' у селу Драксенић, Драксенић 1944. године, Драк-

сенић 1945. године. Настављајући да комбинује хронолошки и проблемски 

метод у излагању, ауторка је прво приказала процес оснивања НДХ, посебно 

апострофирајући доношење законских одредби. У делу је објашњено успоста-

вљање усташке власти у Дубици и формирање одбора у који су ушли Иван 

Варовић, Сулејман-бег Церић, Јосип Мажар и Крешо Мишковић. За котарског 

предстојника изабран је Анте Сељан, а затим Здравко Филиповић. Посебно је 

наглашен стратешки значај села Драксенић. У јесен 1941. године усташе су у 

два наврата напале село. Као одговор на нападе војних снага НДХ, у Драксени-

ћу је дошло до организовања групе која би припремила одбрану. На челу НОО 

налазио се Остоја Врмић. Усташки напади настављени су и почетком 1942. 

године. Врхунац недела НДХ у Драксенићу представља ''Крвава литургија'' 14. 

јануара 1942. године. Усташе и домобрани су тада извршили напад на село и 

убили испред и у самом Храму Светог Марка старце, жене и децу. Извршена су 

и силовања. Усташки злочини су настављени и 1943. године убиствима у 

Доњој Градини, Драксенићу, Демировцу и Међеђи. У саставу јасеновачких 

логора постојале су ''економије'', од којих једна и у Драксенићу. Усташе су у 

јесен 1943. године организовале брање кукуруза у селу, а по завршетку радова 

логораше су ликвидирали. Наредну 1944. годину обележило је неколико дога-

ђаја: усташки злочин у селу Међеђа и последњи велики усташки испад у коме 

је убијено 50 људи. Један од последњих усташких покоља у непосредној близи-

ни Драксенића десио се у селу Гуњевци 19. фебруара 1945. године. Тада је 

страдало и пет жртава из села Драксенић. Ауторка наводи да су злочини врше-

ни и на другим местима и стратиштима. 

У трећем делу (стр. 75–86) Тулековићева доноси сведочења шест особа, 

четири мушкарца и две жене,  које су у време догађаја из Другог светског рата 
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биле у животној доби од 9/10 до 13/14 година. И поред млађе животне доби у 

време злочина и протока, времена сведоци и жртве злочина потврђују и допу-

њују писане историјске изворе о догађајима у Драксенићу од 1941. до 1945. 

године, са посебним акцентом на злочин из средине јануара 1942. године. На 

жив и непосредан начин они доносе потресна сведочења о усташким зверстви-

ма. Истраживачки напор ауторке долази посебно до изражаја приликом сведо-

чења Живка (Илије) Грбавца, рођеног 1932. године. На основу поменутог све-

дочења ауторка нам је саопштила информације о ''двоструком сахрањивању'' 

жртава. Први пут у снегу, јер се због јаке зиме није могло копати, а потом 

након 10–15 дана, када је окопнело, ископане су гробнице и жртве сахрањене. 

Исти сведок саопштава да је храм у Драксенићу разрушен 1943. године. 

У четвртом делу (стр. 89–115) ауторка је објавила списак жртава из села 

Драксенић страдалих у Другом светском рату. Из академске скромности Туле-

ковићева наводи да се њен попис разликује од претходних спискова у делима 

других аутора (Д. Самарџије, А. Милетића, Пописа жртава Концентрационог 

логора Јасеновац) у томе што су жртве разврстане по месту страдања. У моно-

графији су жртве класификоване према тринаест стратишта. Највећи број Драк-

сенићана страдао је у логору Јасеновац, потом у свом селу и храму у јануару 

1942. године, али и у другим местима. На основу истраживања необјављене 

изворне грађе, Тулековићева је открила осам нових жртава из Драксенића у 

периоду од 1941. до 1945. године, те установила места њиховог страдања. 

Монографија о Драксенићу завршава се списком библиографских једи-

ница (стр. 117, 118), изводом из рецензија Драгана Давидовића и Жељка Вуја-

диновића (стр. 119, 120) и садржајном биографијом ауторке (стр. 121–123). 

Монографију Тање Тулековић употпунили би резиме и његов превод на 

енглески језик, регистар личних имена и географских појмова те прецизнија и 

садржајнија класификација библиографије, али то не умањује суштинску вред-

ност дела. Поред нарације, сведочанстава, класификованог и допуњеног списка 

жртава из Драксенића, дело обилује и другим информацијама од користи исто-

ричарима и другим читаоцима и будућим истраживачима. У монографији се 

налази неколико табела и више фотографија. Из свега изложеног јасно се уоча-

ва да се Тулековићева у овом делу не руководи само изношењем класичне 

политичке историје у оквирима постављених просторних и временских одред-

ница, већ иде корак даље у мултиперспективном и мултидисциплинарном ана-

лизирању прошлости Драксенића. Ова монографија додатно је допринела изу-

чавању локалне историје из времена Другог светског рата на просторима Кра-

љевине Југославије и има значајно место у развоју српске локалне историогра-

фије. 
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СВЈЕДОЧАНСТВО О СТРАДАЊУ СРПСКЕ 

ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ У 

ПРВОМ СВЈЕТСКОМ РАТУ 

 

Боривоје Милошевић, Српска православна црква и  

свештенство у Босни и Херцеговини у Првом свјетском рату, 

Андрићев институт, Вишеград 2016, стр. 252 
 

 

У издању Андрићевог института из Вишеграда 2016. године објављена 

је књига Српска православна црква и свештенство у Босни и Херцеговини у 

Првом свјетском рату аутора др Боривоја Милошевића, доцента на Филозоф-

ском факултету Универзитета у Бањој Луци. 

Др Боривоје Милошевић научној јавности познат је као марљив истра-

живач прошлости Српске православне цркве у Босни и Херцеговини у 19. и 

почетком 20. вијека и један од ријетких историчара млађе генерације из Репу-

блике Српске који се посветио темељном изучавању историје Босне и Херцего-

вине у Првом свјетском рату. Као резултат вишегодишњег проучавања и саби-

рања грађе изашла је наведена монографија. Монографија је подијељена у осам 

поглавља, уз Предговор и Закључак. 

У Предговору аутор је навео да је основа монографије завршни дио 

његове докторске дисертације Православно свештенство у Босни и Херцегови-

ни у аустроугарском раздобљу 1878–1918. године, одбрањене на Филозофском 

факултету Универзитета у Бањој Луци 2014. Такође, у свом обраћању читаоци-

ма, на самом почетку књиге, он о обрађеној тематици каже: ''Иако проучавање 

историје Српске православне цркве представља једно од најважнијих и најиза-

зовнијих питања српске историјске науке, ријетка су дјела која за предмет 

истраживања имају положај и страдање православне цркве и свештенства 

током Првог свјетског рата, а посебно на простору Босне и Херцеговине''. 

У првом поглављу, Уводна разматрања, аутор се осврнуо на досадашња 

истраживања о страдању Српске православне цркве и свештенства у Босни и 

Херцеговини у току Првог свјетског рата, дајући преглед истраживача и дјела 

која су од 1915. до 2015. представљена широј научној јавности. Такође, навео је 

и чињеницу да је недостатак архивских докумената, донекле, надокнађен мемо-

арском грађом и периодиком из Босне и Херцеговине, Србије и Хрватске, али и 

да се у случају периодике историчар ''сусреће са низом проблема, прије свега 
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како одвојити информацију од коментара аутора чланка'', јер су ''ауторове емо-

ције, национална, вјерска и политичка осјећања често утицали на правац извје-

штавања''. 

У другом поглављу аутор даје приказ положаја Српске православне 

цркве у Босни и Херцеговини од почетка аустроугарске окупације ових покра-

јина 1878. до почетка Првог свјетског рата 1914. године. 

Треће поглавље, Прилике у Босни и Херцеговини послије Сарајевског 

атентата, подијељено је на три цјелине, у којима су приказане антисрпске 

демонстрације у покрајинама непосредно послије атентата, реакције становни-

шта на сам чин атентата, мобилизацију и објаву рата и посљедице атентата и 

објаве рата, тј. забрана рада српским националним институцијама. 

Четврто поглавље, Прогон православног свештенства током рата, кроз 

четири цјелине приказује прогон и страдање српског православног свештенства 

у току рата и његов положај, како у домаћим затворима и логорима тако и они-

ма ван покрајина. Аутор се одлучио да ово поглавље подијели на ''затворе и 

логоре'': Свештенство у таоцима, логорима и Поћорекове 'алеје од вјешала'; 

Добојски логор; Логор у Араду и Недоумице око броја страдалих свештеника у 

Босни и Херцеговини. 

Пето поглавље посвећено је православним свештеницима којима је 

суђено у велеиздајничким процесима. Аутор је овај терор аустроугарских вла-

сти приказао кроз најпознатији процес тог типа – Бањалучки велеиздајнички 

процес – и процес свештенику Дамјану Ђурици и другима. 

У шестом поглављу, посвећеном страдању православних цркава и мана-

стира у Босни и Херцеговини, наведени су примјери рушења манастира и црка-

ва, претварања црквене имовине у војне зграде, претапање звона у топовску 

ђулад итд. 

У седмом поглављу, које носи назив Православно свештенство у хума-

ним мисијама и збрињавање страдалника током рата, аутор кроз двије цјели-

не – Аустроугарска ратна пропаганда и Српска православна црква и Акције 

спашавања дјеце и сиромашних од глади – приказује хуманитарну акцију коју 

је провела Српска православна црква и поред репресалија које је трпјела од 

стране окупационог режима. 

Осмо, посљедње поглавље, Српска православна црква и свештенство у 

данима ослобођења и уједињења, подијељено је на двије цјелине, у којима су 

приказани слом окупационе власти и формирање народних вијећа и став Срп-

ске православне цркве у Босни и Херцеговини према уједињењу и стварању 

заједничке државе. 

Аутор је у Закључку, сумирајући и сабирајући своја истраживања о бро-

ју страдалих свештеника, између осталог написао: ''Нисмо у прилици дати пре-

цизан одговор на питање колико је православних свештеника убијено у Босни и 
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Херцеговини током Првог свјетског рата'', чиме је показао да је ова тема још 

увијек отворена и да јој је потребно посветити даљу научну пажњу. 

Када је ријеч о коришћеној литератури и грађи, потребно је похвалити 

ауторову марљивост, јер је у тексту користио грађу из девет архивских инсти-

туција из Републике Српске, Федерације БиХ и Србије, 15 објављених извора, 

14 мемоара, успомена и сјећања, 43 новинска наслова из периода 1914–1920. 

године, 59 монографија и 44 чланка, расправе и прилога. Такође, монографију 

прати већи број фотографија. 

На крају, треба рећи да је монографија Српска православна црква и све-

штенство у Босни и Херцеговини у Првом свјетском рату штампана у тиражу 

од 300 примјерака и да су рецензије потписали проф. др Ђорђе Микић из Бања-

луке и др Радмила Радић из Београда. 
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Бојан Стојнић, Верица М. Стошић, Бањалучки љекари у  

Краљевини Југославији, Удружење архивских радника  

Републике Српске и Архив Републике Српске,  

Бањалука 2017, стр. 127 
 

 

У издању Удружења архивских радника Републике Српске и Архива 

Републике Српске изашла је у априлу ове године књига Бањалучки љекари у 

Краљевини Југославији, чији су аутори мр Бојан Стојнић, директор Архива 

Републике Српске, и Верица М. Стошић, помоћница директора.  

Аутори се од раније баве историјом здравства Босанске Крајине до 1941. 

и ово није њихов први наслов из ове области (Љекарска комора Врбаске бано-

вине 1929–1941, Бањалука 2012, Завод за физикалну медицину и рехабилитаци-

ју ''Др Мирослав Зотовић'' Бањалука. Сто година прве ортопедије у Бањалуџи 

(1905–2015), Бањалука 2015). 

До стварања Краљевине Југославије бањалучко здравство није имало 

велики број љекара а ни здравствених установа. Први школовани љекари јави-

ли су се у Бањалуци крајем османске власти, а били су у служби турског војног 

санитета: др Арлин Ермен, др Милан Јовановић Морски, др Раде Петровић, др 

Петар Рицо, др Стараћ и др Антун Балиан (Антунић). У вријеме аустроугарске 

управе у Босни и Херцеговини њихов број је порастао, али тек у Краљевини 

Југославији број љекара и здравствених установа у Бањалуци се повећавао у 

складу са развојем државе. 

У овој студији приказане су биографије 110 љекара који су радили у 

Бањалуци између два свјетска рата, као и њихов допринос развоју медицине у 

Краљевини Југославији. Иако представљени азбучним редом, аутори су љекаре 

обрадили и подијелили у више кругова са истим значајем. 

Први круг обухвата љекаре послије 1918, односно рата чије су се посље-

дице у Бањалуци осјећале и када је здравство у питању. Са неколико преживје-

лих домаћих, тај круг су махом чинили љекари поријеклом из словенских зема-

ља поражене Аустроугарске, из крајева бивше царске Русије и из Србије. Други 

круг чине љекари из пречанских крајева Краљевине Југославије и бивше Кра-

љевине Србије. 

Трећи круг бањалучких љекара мање је везан за прошлост а више за 

будућност коју је донио нови рат 1941. Чине га љекари страдалници, махом 
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Срби и Јевреји, којима је љекарски рад у Бањалуци прекинут јер су одведени у 

усташке логоре или протјерани у Србију. 

У свим круговима љекара бањалучког здравства Краљевине Југославије 

посебно богатство њихове историје представља њихово школовање на факул-

тетима у Бечу, Прагу, Грацу, Будимпешти, Санкт Петербургу, Берлину, Пари-

зу, Лиону, Женеви и многим другим европским градовима. 

Посебан значај и улогу знатном броју љекара даје њихова активна дје-

латност у ширем друштвеном животу, у сталешким институцијама – љекар-

ским коморама, културним, просвјетним, хуманим, спортским, привредним и у 

страначко-политичким установама и организацијама. Били су чланови Љекар-

ске коморе за Босну, Херцеговину, Далмацију и Црну Гору са сједиштем у 

Сарајеву од 1. септембра 1923. до 31. децембра 1929. и Љекарске коморе Врба-

ске бановине са сједиштем у Бањалуци од 1. јанара 1930. до априла 1941. На 

челу Љекарске коморе Врбаске бановине били су др Тодор Јеремић, др Ејуб 

Мујезиновић, др Ђорђе Букинац, др Бранко Чубриловић и др Перо Стјепано-

вић. 

Бањалучки љекари били су чланови Соколског друштва, Црвеног крста, 

Југословенске лиге против туберкулозе, Југословенске уније за заштиту дјеце, 

Удружења ратних добровољаца, Друштва Змијање за подизање споменика 

Петру Кочићу, Ротари-клуба, Српског културног клуба, Народне одбране, 

Руске матице, Шаховског клуба, Тенис-клуба, фудбалских клубова Крајишник 

и Борац, Југословенско-чехословачке лиге, муслиманских културно-просвјет-

них друштава Гајрет и Будућност, Народне радикалне странке, Земљораднич-

ке странке и КПЈ. 

Извјестан број љекара остаће познат за вјечност, не само по здравстве-

ном већ по истраживачком, публицистичком и научном раду, којим су се бави-

ли др Милош Араницки, др Олга Аристархова, др Гавро Вујичић, др Иван Гру-

јић, др Анте Данчевић, др Григориј Јелатанцев, др Тоде Јеремић, др Божидар 

Јоветић, др Франц Клајнхапл, др Михаил Нагорни, др Миливоје Панковић, др 

Драгиња Ливњаковић-Панковић, др Станко Сиелски, др Роберт Фрид, др Вели-

мир Човић и др Бранко Чубриловић. 

У књизи је наглашена огромна улога бањалучких љекара у сталном 

сузбијању опаких болести, епидемија, посебно по селима усљед велике заоста-

лости, сиромаштва и нехигијенских услова. Из биографија сазнајемо да им је, 

поред љекарске професије и здравствене службе, главна брига била држава, 

њен опстанак и развитак. 

Аутори су уложили велики напор у прикупљању података за израду ове 

кратке историје бањалучких љекара, истражујући у архивима и библиотекама у 

Бањалуци, Сарајеву, Београду, Загребу и Прагу, а њеним публиковањем дали 

огроман допринос историјском проучавању здравства у Бањалуци односно 

Босанској Крајини до 1941. године.  
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Ustaški stožer za Bosansku Krajinu. Studija Milana Vukmanovića  

i izbor iz građe, priredili: Verica M. Stošić i Vladan Vukliš,  

Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske i Arhiv  

Republike Srpske, Banjaluka 2017, 363 str. 
 

 

U ranu zoru 20. februara 1947, na mjestu današnjeg banjalučkog naselja 

Borik, izvršena je smrtna presuda nad trojicom ustaških glavešina: Viktorom Guti-

ćem, Feliksom Neđelskim i Nikolom Bilogrivićem. Pogubljenje trojice ratnih zloči-

naca predstavlja epilog izvjesno najmračnijeg perioda u novijoj istoriji Banjaluke i 

Bosanske Krajine. Po izvršenju kazne, jedan od prisutnih oficira je izjavio: ''Gutić je 

iz tame izašao, u tamu je i vraćen''. Verica M. Stošić i Vladan Vukliš sasvim oprav-

dano su upravo ovu rečenicu iskoristili kao naslov uvodnog poglavlja studije Ustaški 

stožer za Bosansku Krajinu. Studija Milana Vukmanovića i izbor iz građe. Knjiga je 

objavljena 2017. u izdanju Arhiva Republike Srpske i Udruženja arhivskih radnika 

Republike Srpske, a sastoji se iz više segmenata koji predstavljaju dobro osmišljenu i 

zaokruženu cjelinu. 

Poslije uvodnog teksta Verice M. Stošić i Vladana Vukliša, drugi dio knjige, 

koji nosi naziv Neka pitanja o obrazovanju i djelovanju Ustaškog stožera i Povjere-

ništva za Vrbasku banovinu u Banjaluci od aprila do avgusta 1941. godine, donosi 

četiri rada Milana Vukmanovića. Zainteresovanima za problematiku ovi radovi nisu 

nepoznati. Najprije su objavljivani u časopisu Istorijski zbornik (br. 2–5) u kontinui-

tetu od 1981. do 1984. U osnovi, Vukmanovićevi tekstovi ostali su isti, ali su priređi-

vači naučni aparat temeljno provjerili, dopunili i modernizovali.       

Istorijska građa objavljena u trećem dijelu studije je od izuzetne vrijednosti. 

Dokumenti koji se nalaze pred čitaocima pohranjeni su u depoima nekoliko arhiva. 

Radi se o tri važna istorijska izvora: zapisnicima sa saslušanja Viktora Gutića, Optu-

žnici Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka i Presudi donesenoj od strane Vrhovnog 

suda NR Bosne i Hercegovine. Kako se pomenuta građa prvi put predstavlja široj 

javnosti, na njoj ćemo se i zadržati. Dokazi protiv Viktora Gutića i drugih mogu se 

podijeliti u više grupa, među kojima su najvažniji: tekstovi objavljivani u ondašnjoj 

štampi koju je Gutić koristio kao izvanredno propagandno sredstvo kojim je podsti-

cao na nasilje nad Srbima i Jevrejima, izjave izbjeglica koje su se pred ustaškim tero-

rom sklonile na prostor okupirane Srbije i zapisnici sa saslušanja ustaških funkcione-

ra uhapšenih i presuđenih 1944. tokom i poslije Druge banjalučke operacije. 
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Zapisnici sa isljeđivanja Viktora Gutića nastali su tokom ispitivanja optuže-

nog od strane oficira UDBE u više navrata u junu i septembru 1946. Krajem iste 

godine Gutićev predmet spojen je sa do tada odvojenim istragama protiv Bilogrivića 

i Neđelskog. Gutić je tokom ispitivanja nastojao prikazati ustaški pokret kao narodni 

hrvatski pokret usmjeren protiv velikosrpske hegemonije, kraljevskog dvora i srpske 

buržoazije, dok se njegova odbrana kretala u tri pravca: 1. on je samo izvršavao nare-

đenja viših instanci iz Zagreba, 2. nije se sjećao spornih događaja i 3. sa postupcima 

potčinjenih nije bio upoznat. 

Svoje ratnohuškačke govore usmjerene protiv Srba i objavljivane u zvaničnoj 

štampi pokušavao je opravdati novinarskim neznanjem i pogrešnom interpretacijom 

vlastitih izjava. Vješto i temeljno ispitivanje Gutića je povremeno dovodilo u nepri-

jatne situacije i primoravalo ga da daje kontradiktorne izjave. Za pokolje nad Srbima 

počinjene u ljeto 1941. Gutić je optuživao sve stanovnike Vrbaske banovine, izraže-

nu nacionalnu i vjersku mržnju koja je od ranije postojala na ovom prostoru i bivši 

jugoslovenski režim. Vrhunac licemjerja bilo je njegovo obrazloženje naredbe kojom 

je Srbima i Jevrejima zabranjen prevoz autobusima, pravdanom velikim gužvama u 

saobraćaju zbog kojih su lokalni Hrvati često kasnili u obavljanju svakodnevnog 

posla. Iako je planirao da na mjestu srušenog pravoslavnog hrama u centru Banjaluke 

sagradi trg sa spomenikom Anti Starčeviću, Gutić se pred sudom branio kako nije 

imao nikakve veze sa tim zločinom, već je crkva srušena prema naređenju Mile 

Budaka iz Zagreba. 

Okružni javni tužilac Veljko Đorđević podigao je 25. decembra 1946. optu-

žnicu protiv Gutića, Neđelskog i Bilogrivića. Pomenuta trojica optuženi su zbog pro-

pagiranja fašističke, nacističke i ustaške ideologije, saradnje sa italijanskim i njemač-

kim okupatorima, uspostavljanja ustaške organizacije na tlu Krajine, donošenja niza 

odredbi, proglasa i zakona usmjerenih protiv Srba i Jevreja i mjera na njihovom eko-

nomskom uništavanju, prisilnog iseljavanja Srba iz ovih krajeva, masovnih hapšenja 

i uzimanja Srba za taoce, organizovanja Ilindanskog pokolja, kada je u ljeto 1941. u 

Prijedoru, Ključu, Kozarcu, Sanskom Mostu, Mrkonjić Gradu i drugim mjestima 

širom Bosanske Krajine ubijeno više hiljada Srba, te organizovanja pokolja u selima 

Drakulić, Motike, Šargovac i Rakovac februara 1942. Gutić i Bilogrivić takođe su 

optuženi za prisilno prevođenje Srba na katoličku vjeru, pošto su prethodno obećava-

li zaštitu onima koji prihvate katoličanstvo. 

U obrazloženju optužnice navodi se kako je viši katolički kler, sa Stepincem 

na čelu, išao ruku pod ruku sa ustaškim prvacima, a veliki dio katoličkog sveštenstva 

vidio je u ustaškom pokretu snažnu podršku širenju katoličanstva. Dalje se navodi 

kako je Ante Pavelić, provodeći ustašku organizaciju još u vrijeme Kraljevine Jugo-

slavije, posebnu pažnju posvećivao Bosanskoj Krajini, a za izvršenje tog zadatka 

pogodnu osobu našao je upravo u optuženom Viktoru Gutiću, koji je oko sebe oku-

pio grupu bliskih saradnika i zakleo ih na vjernost Paveliću. 
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Suđenje optuženima održano je u zgradi Sokolskog doma u Banjaluci, a 

ispred zgrade i na nekoliko mjesta u gradu postavljeni su zvučnici kako bi građani 

mogli čuti direktan prenos rasprave. Presuda Gutiću, Neđelskom i Bilogriviću izreče-

na je 11. februara 1947. Gutić je osuđen na kaznu smrti vješanjem, a druga dvojica 

na kaznu smrti streljanjem. Sud nije uvažio nijednu olakšavajuću okolnost za optuže-

ne prilikom izricanja presude. Pored izrečenih smrtnih kazni, sud je optuženima izre-

kao mjere trajnog gubitka političkih i građanskih prava i konfiskacije imovine. 

Objavljena građa nesumnjivo pokazuje da je suština postojanja Ustaškog sto-

žera u Banjaluci, na čijim se čelu nalazio Vikor Gutić, bio udruženi zločinački podu-

hvat čiji je konačni cilj bilo političko, ekonomsko, kulturno i fizičko uništenje Srba i 

Jevreja na tlu Bosanske Krajine. Suđenje Gutiću, Bilogriviću i Neđelskom ne spada u 

montirane sudske političke procese, već suđenja utemeljena na obimnom i vjerodo-

stojnom dokaznom materijalu. Ne manje važno, u vrijeme pojačanog interesovanja 

za stradanje Srba u Drugom svjetskom ratu, objavljena građa predstavlja prvorazred-

ni istorijski izvor na koji se mora osloniti svako ko se bavi istraživanjem prilika u 

Bosanskoj Krajini u tom razdoblju. 

Posljednji dio studije donosi biografiju Milana Vukmanovića (1928–1993), 

plodnog i temeljnog istraživača i istaknutog društvenog radnika. Biografiju prati 

bibliografija Vukmanovićevih objavljenih i neobjavljenih radova. Bibliografija uka-

zuje na svestranog naučnog radnika koga su privlačile mnoge teme, najviše iz istorije 

sredine u kojoj je živio i stvarao, a sa naglaskom na istoriju radničkog, sindikalnog i 

komunističkog pokreta u Banjaluci i Bosanskoj Krajini. 

Knjiga je štampana zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture i informisa-

nja Republike Srbije u tiražu od 300 primjeraka. Kao recenzenti su potpisani dr Max 

Bergholz, dr Milovan Pisarri i mr Marijana Todorović Bilić. 

 



 

 

 



ГОЈКО МАЛОВИЋ, Нада Петровић, ''Самарџићи у Великом рату и Војсци Краљевине СХС...'' 

385 

 

ГОЈКО МАЛОВИЋ УДК 94(497.1)”1914/1941(048.84) 

Београд DOI 10.7251/GUARS1709385P 

gojkomalovic@gmail.com  

 

 

Нада Петровић, Самарџићи у Великом рату и Војсци Краљевине 

СХС/Југославије 1914–1941., Бањалука 2017, стр. 313 

 

У историографији нема малих тема и свакој теми треба 

 прићи са пажњом и потпуним научним апаратом.  

Душан Михалек 

 

 

У данима и годинама обиљежавања 100-годишњице Великог (Првог) 

свјетског рата (1914–1918) уприличено је издање вриједне књиге, која својом 

централном темом и првенствено не описује ''велике'' свјетске и националне 

ратне и поратне догађаје, већ тумачи и свједочи о животу у условима рата, рат-

ним жртвама и ратним напорима припадника братства (фамилије) Самарџића, 

као и њиховом мушком учешћу у часном војном занимању – официра и подо-

фицира Војске и Морнарице Краљевине (СХС) Југославије (1918–1941). 

Да прибави податке у виду разноврсних забиљешки као свједочанстава, 

да их протумачи и дâ им лични став, изнесен у тексту књиге ''Самарџићи у 

Великом рату и Војсци Краљевине (Срба, Хрвата и Словенаца) Југославије'', 

потрудила се и подухватила историчар/архивиста госпођа Нада (рођ. Самар-

џић) Петровић. То није било лако, с обзиром да се братство Самарџића време-

ном, из првобитног подручја поријекла Кривошија у Боки Которској, рашири-

ло, безмало, по свим српским етничким просторима: Црној Гори, Босни и Хер-

цеговини, Срему и Србији, као и у расејању –  у обје Америке, јужној Африци, 

Аустралији и Новом Зеланду. Са свих тих простора припадници братства 

Самарџића су на разне начине – вољно и невољно – узели учешћа у збивањима 

Великог (Првог) свјетског рата. Да текст успјешно објави/штампа као књигу 

нашли су за потребно разумијевање Удружење архивских радника Републике 

Српске и Архив Републике Српске, а послове издавања књиге повјерено је 

Редакцији часописа ''Гласник'' наведених архивских асоцијација/институција. 

У састављању текста књиге њена ауторка госпођа Нада Петровић ни у 

једном моменту није се ослонила – ни дала им вјеродостојност – на казивања и 

тврдње ''очевидаца'' (''Лаже к'о очевидац'', руска изрека) и на сјећања и предања 

потомака (по принципу ''Чула-казала-рекла-слагала''), већ искључиво на оно-

времене, а сада архивске, разноврсне забиљешке – службене и приватне. Њих је 

проналазила у Архиву Србије, Архиву Југославије, Архиву Српске православне 

цркве и Војном архиву. Ауторка се освртала и на тврдње изнијете у обимној 
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литератури – књигама и чланцима периодике и штампе, као и савременим 

интернет издањима о догађајима у Првом свјетском рату. При томе је јасно да 

је те разноврсне забиљешке посматрала као свједочанства догађаја/историје, 

која је тумачила и дала им личну/субјективну историјску слику (а историјска 

тумачења су увијек лична/субјективна, јер објективних тумачења, напросто, 

нема). 

У описивању стања и догађаја у којима су припадници Самарџића са 

свих српских етничких простора и из свјетског расијања учествовали у току 

Великог (Првог) свјетског рата, ауторка је дала шири миље: омјера војних сна-

га ратних супарника, ратних операција и борби српске и црногорске војске са 

непријатељским војскама Аустроугарске, Њемачке и Бугарске, злочина и рат-

ног страдања цивила и војника припадника братства Самарџића. 

Упечатљиве су три цјелине у овој књизи, које се односе на припаднике 

братсва Самарџића у збивањима Великог (Првог) свјетског рата. Прва цјелина 

односи се на  масовност страдања Самарџића, првенствено као цивилних жрта-

ва по мјестима живљења и у многобројним цивилним интернацијским логори-

ма и војника у војним окршајима, а нарочито у војним заробљеничким логори-

ма и логорима за опоравак рањених, болесних и исцрпљених српских војника. 

Интернацијских и заробљеничких логора, у којима су заточени и умирали и 

припадници брастства Самарџића, било је по многим мјестима Аустроугарске, 

Њемачке, Бугарске и Турске, а у мањем обиму и у другим европским земљама. 

Послије Албанске голготе српске војске 1915/1916. године, у логорима за 

њихов војни опоравак на Крфу и по мјестима француске сјеверне Африке 

масовно су страдали и припадници братства Самарџића. Другу цјелину ове 

књиге чини војно добровољство припадника братства Самарџића у војсци 

Србије (и Црне Горе) са ратних подручја и мјеста Босне и Херцеговине, Хрват-

ске и Војводине, као и из свјетског расијања – обје Америке, јужне Африке, 

Аустралије и Новог Зеланда. Самарџићи су као српски војни добровољци уче-

ствовали у српским добровољачким војним јединицама у Србији (и Црној 

Гори) 1914–1915, на Солунском фронту 1916–1918. и у Русији, из које су, 

првенствено, водили ратне окршаје на Добруџском фронту против бугарске 

војске. 

Трећу цјелину у овој књизи чини часно учешће припадника братства 

Самарџића као официра у подофицира у војсци и морнарици Краљевине (СХС) 

Југославије (1918–1941). Значајну вриједност овој трећој цјелини књиге даје 

објављивање факсимила војних листова/досијеа са фотографијама припадника 

братства Самарџића као официра и подофицира Војске Краљевине (СХС) Југо-

славије. 

Књига чини понос данашњим али и будућим потомцима припадника 

братства Самарџића, који су имали ратног учешћа или били жртве у догађајима 
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Великог (Првог) свјетског рата, због чега је масовно набављају или преузимају 

из руке у руку на читање. 

Учешће Самарџића у Великом (Првом) свјетском рату, описано у овој 

књизи, парадигма је за учешћа и припадника свих српских фамилија (братста-

ва) у њему, која треба описати а не препустити их тами заборава. Ова књига 

може и треба подстицајно да утиче да се и друге српске личности прихвате и 

подухвате описивања ''својих'' и многих других српских братстава (фамилија) у 

бременитим догађајима из Великог (Првог) свјетског рата. 
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Бојан Стојнић, Хигијенски завод у Бањалуци 1929–1945,  

ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске и]  

Архив Републике Српске, Бањалука 2017, стр. 134   
 

 

Сарадња ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске и Архивa 

Републике Српске изњедрила је монографију ''Хигијенски завод у Бањалуци 

1929–1945'' аутора мр Бојана Стојнића, објављену у новембру 2017. године. 

Аутор се на зналачки начин бави кохезијом историје и здравства, трага-

јући за поводима, циљевима и историјским условима оснивања Хигијенског 

завода у Бањалуци. Промјенама у државној организацији и новим законским 

прописима крајем двадесетих година 19. вијека, Дом народног здравља у Бања-

луци је претворен у ''хигијенски завод за територију Врбаске бановине''. Хиги-

јенски завод у Бањалуци је основан у октобру 1929. године, спајањем Дома 

народног здравља и Самосталне бактериолошке станице. Модерне просторије 

је добио 2. фебруара 1933. године, када је свечано отворена нова зграда Хиги-

јенског завода у Бањалуци. Први директор Хигијенског завода био је др Гавро 

Вујичић. Хигијенски завод је имао надлежност над свим општинама у Врбаској 

бановини. Ван Бањалуке је дјеловао преко домова народног здравља у Бихаћу, 

Босанској Градишци, Добоју и Јајцу и шест здравствених станица, те великог 

броја амбуланти и диспанзера. 

Значај Завода је био вишеструк. Поред амбулантних услуга, његова уло-

га је била превентивна и пропагандна. Ово је било узроковано ниским култур-

ним нивоом становништва и лошим социјално-економским стањем. Домови 

народног здравља служили су сузбијању маларије и ендемичног сифилиса, а 

посебна пропаганда је била усмјерена на сузбијање алкохолизма, који је, поред 

наведених болести,  третиран као највећи здравствени проблем. 

Аутор, такође, даје прецизне податке о почецима рада Хигијенског заво-

да у Бањалуци, оснивању и организацији рада, изградњи нове зграде и њеној 

доградњи. Међутим, посебно бих истакла значај који за историју здравства 

имају веома интересантне биографије бањалучких љекара у хигијенској и соци-

јално-медицинској служби, а које је аутор донио у овом дјелу. Читалац тако 

може сазнати податке и најзанимљивије детаље живота љекара др Милоша 

Араницког, др Олге Алексејевне Аристархове, др Лудвига Бенчине, др Виктора 

Виндакијевића, др Гавре Вујичића, др Ивана Грујића, др Сергија Дамзина, др 

Анте Данчевића, др Петра Дојчанског, др Жике Јакшића, др Григорија Јелатан-

цева, др Добринке Јоцић, др Братиславе Вељовић-Клајнхапл, др Бориса Косова, 
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др Мухамеда Куленовића, др Хаима Левија, др Бланке Манциони, др Јекатери-

не Шишлове-Меркулове, др Видосаве Павловић-Милетић, др Рафаела Нахмија-

са, др Дејана Орлића, др Миливоја Панковића, др Драгиње Ливњаковић-Панко-

вић, др Славка Пиштељића, др Павла Радосављевића, др Смиљке Ракин, др 

Пере Стјепановића, др Роберта Фрида, др Маргите Херцл, др Милице Ракић-

Цветковић, др Љубице Чермак, др Велимира Човића, др Даринке Милосавље-

вић-Човић, др Петра Шварца и др Владимира Шујице. 

Улога Хигијенског завода није изгубила на значају ни у наредним дру-

штвенополитичким системима, те и сада, као Институт за јавно здравство, 

представља савремену професионалну институцију од значаја за здравствени 

сектор Републике Српске. 

Аутор је успио да на 134 странице прикаже историју и значај Хигијен-

ског завода у Бањалуци. Тираж ове монографије је 500 примјерака, од којих је 

сваки драгоцјен. 
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ГОРАН Р. ЂУРАН УДК 030.1(497.6РС)(048.84) 

Архив Републике Српске DOI 10.7251/GUARS1709391A 

Бањалука  

 

 

Енциклопедија Републике Српске, 1, A–Б, 

Академија наука и умјетности Републике Српске,  

Бањалука 2017, 783 стр. 
 

 

 Почетком октобра 2017. у Академији наука и умјетности Републике 

Српске свечано је представљен научној и стручној јавности први том Енцикло-

педије Републике Српске. На 783 странице двостубачног текста нашле су своје 

мјесто енциклопедијске одреднице прва два слова азбуке – А и Б. 

 Како у самом Предговору Енциклопедије стоји Енциклопедија Републике 

Српске је национална енциклопедија општег типа. Први корак у остваривању 

овог енциклопедијског посла било је доношење Закона о Енциклопедији Репу-

блике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 38/07). Након доно-

шења поменутог закона, Влада Републике Српске је именовала Уређивачки 

одбор (Рајко Кузмановић, предсједник, Винко Богдан, Драго Бранковић, Радо-

ван Вучковић, Милорад Додик, Милорад Екмечић, Љубомир Зуковић, Васкрси-

ја Јањић, Милан Јелић, Антон Касиповић, Јасмин Комић, Бранко Милановић, 

Драгољуб Мирјанић, Раде Михаљчић, Митар Новаковић, Предраг Пузовић, 

Игор Радојичић, Слободан Реметић, Раде Ристовић, Станко Станић, Жељка 

Цвијановић, Александар Џомбић и Дренка Шећеров Зечевић – Импресум 

Енциклопедије), потом су формиране Централна редакција (Раде Михаљчић, 

предсједник, Драго Бранковић, Пантелија Дакић, Васкрсија Јањић, Рајко 

Кузмановић, Драгољуб Мирјанић, Слободан Реметић и Дренка Шећеров Зече-

вић – Импресум Енциклопедије) и стручне редакције (за високо образовање, за 

Војску Републике Српске, за географију, за грађевинарство, геологију и рудар-

ство, за демографију и статистику, за дијаспору – кадрови, организација, ресур-

си, за домаће и међународно право, правне организације и институције, за дру-

штвене науке, за економију, за електротехнику, машинство, електропривреду и 

индустрију, за етнологију, за здравство и социјално осигурање, за историју, за 

јавне медије (радио, ТВ, штампа), за језик – лингвистику, за књижевност, за 

културу и умјетност, за ликовно и графичко уређење, за насељена мјеста, за 

органе власти, за пољопривреду, шумарство и водопривреду, за правосуђе – у 

ширем смислу, за предшколско и основношколско образовање, за природно-

математичке науке, за саобраћај, везе и информатику, за средње образовање, за 

спорт, за управу и локалну самоуправу, за цркве и религију). 
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 Након формирања радних и организационих тијела, приступило се усва-

јању Азбучника, одређивању критеријума за писање одредница, усвајању кри-

теријума за ликовно-графичка рјешења и усвајању коначног изгледа Енцикло-

педије. Године 2014, због повећаног обима послова, као и бржег рјешавања 

текућих проблема, именован је Извршни одбор Уређивачког одбора (Рајко 

Кузмановић, предсједник, Драго Бранковић, Љубомир Зуковић, Драгољуб 

Мирјанић и Раде Михаљчић – Импресум Енциклопедије), који брине о конти-

нуитету рада на ЕРС – прати извршење одлука Уређивачког одбора, рјешава 

различите организационе проблеме, утврђује динамику завршавања присти-

глих текстова, прикупља нове текстове и илустративни материјал, те оба-

вља друге послове које му повјери Уређивачки одбор. 

 Први том Енциклопедије Републике Српске, који обухвата слова А и Б, 

садржи 1.307 одредница, 380 карата и фотографија. Највише је одредница о 

насељеним мјестима – 343 (26,24%), а затим историјских – 251 (19,20%), из 

области високог образовања –132 (10,10%), спорта – 75 (5,74%). 

 Након дуготрајних разматрања и усаглашавања, Енциклопедија је, пре-

ма Предговору, конципирана као национална енциклопедија општег типа; 

садржај ЕРС одражава историјски развој и савремена збивања на простору 

Републике Српске; [...] из тих разлога, значајна пажња посвећена је историј-

ским и савременим процесима на простору Републике Српске; [...] у ЕРС, у виду 

посебних одредница, представљена су географска обиљежја Републике Српске 

– ријеке, језера, планине, области; посебне одреднице имају сва насељена мје-

ста која, према евиденцији Министарства управе и локалне самоуправе Репу-

блике Српске и статусима општина и градова, имају статус села, општин-

ских центара и градова. Заступљене су и одреднице о насељима која су – према 

попису из 2013. године или стању на терену – опустјела; [...] одредницама о 

насељеним мјестима придодати су, као њихов саставни дио, текстови о 

основним школама, предшколским установама, домовима здравља, библиоте-

кама, споменицима културе, вјерским објектима и археолошким локалитети-

ма који се налазе на подручју тог насељеног мјеста. Важније институције 

Републике имају своје одреднице у ЕРС; уведене су посебне одреднице о значај-

ним споменицима културе, средњим школама, самосталним високошколским 

установама и универзитетима, републичким институцијама, манастирима, 

самостанима, привредним гранама, спортским савезима као и о неким 

општим процесима који су утицали на историју Републике Српске; начелно, 

посебне одреднице имају предсједници Републике Српске, епархијски намјесни-

ци, генерали Југословенске народне армије и Војске Републике Српске, коман-

данти већих војних формација Војске Републике Српске, народни хероји, акаде-

мици, доктори наука, професори универзитета изван Републике Српске који су 

најмање четири године предавали на универзитетима у Републици Српској, 

истакнути писци, глумци, сликари, носиоци олимпијских медаља или спортских 
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признања остварених на међународним такмичењима, носиоци значајних кул-

турних признања. 

 Објављивање првог тома ЕРС омогућиће јавности да у доброј намјери 

укаже на њене евентуалне недостатке, пропусте и мањкавости, које ће 

Редакција настојати да отклони. Указивање на могуће чињеничке грешке пру-

жило би могућност да оне буду исправљење у наредним томовима – стоји у 

Предговору Редакције. 
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ГОРАН Р. ЂУРАН УДК 94(497.15)(048.84)  

Архив Републике Српске DOI 10.7251/GUARS1709395M  

Бањалука   

 

 

Ђорђе Микић, Актуелност политике у стогодишњици Босанског  

сабора 1910–1914. године, Архив Републике Српске [и] Градско  

удружење потомака и поштовалаца ратних добровољаца  

1912–1918. године, Бањалука 2017, 162 стр. 

 

 

 Студија др Ђорђа Микића, професора Филозофског факултета Универ-

зитета у Бањалуци у пензији, Актуелност политике у стогодишњици Босан-

ског сабора 1910–1914. године, изашла је у вријеме јубилејâ првог босанског 

устава из 1910, парламентаризма 1910–1914. и Првог свјетског рата 1914–1918. 

године, дарова аустроугарске освајачке управе, који су сами по себи довољан 

разлог за обраду, тим већи што се њихов јубилеј подударио са ововременим 

разговорима о судбини Босне и Херцеговинe. 

 Да кажемо ријеч-двије о књизи. 

 Босански устав из 1910. донесен је у тешком времену и затегнутим уну-

трашњим и међународним околностима. У таквим приликама, колонијалној 

окупацији и уској политичкој организованости на националној и вјерској поди-

јељености, Устав, као што је то био случај код свих ослободилачких покрета, 

није извојеван борбом народа са странцима већ је наметнути компромис. 

 За такву борбу у земљи у то вријеме не само да нису постојале организо-

ване народне и политичке снаге, већ су и оне које су постојале – вођства ново-

насталих грађанских политичких група – избјегавале сваку акцију народа, дије-

лом под утицајем феудалних и клерикалних схватања, те биле прилагодљиве 

страним властима, мање-више из својих класних интереса. 

 Статутом земаљским добила је Босна и Херцеговина извјесне уставне 

установе, али не и праву аутономију. Према Николи Стојановићу, главним тач-

кама Статута добила је ограничено право буџетирања и доношења закона у 

појединим гранама управе, као што су просвјета, вјерске ствари, саобраћај, суд-

ско законодавство, завођење нових и повећање старих пореза, санитет, пољо-

привреда, социјално старање, занатство, шумарство и рударство, доношење 

закона о штампи, зборовима и удружењима. Све остало је задржано за аустроу-

гарску заједничку владу, која је морала све остале законе које предложи босан-

скохерцеговачки сабор да подноси аустријској и угарској влади на претходно 

одобрење.  

 Најплодоносније саборско раздобље било је на његовом почетку, када су 

бирана саборска тијела. Сви посланици су били једногласни у мишљењу да 
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Устав не даје довољно подлоге за користан рад с обзиром на то да је Сабор 

почивао на трослојности – на вјерском, класном и куријалном реду. 

Сабор је имао право контроле извршења буџета и одобрења зајмова, али 

није могао закључивати градњу ни једне железнице за коју не постоји прије-

длог владе. У заједничким стварима Аустроугарске (војска, спољни послови и 

финансије које се на то односе, царине, Аустроугарска банка, ковање новца и 

трговински уговори с иностранством) Сабор није имао никаква права одлучи-

вања, нити је Босна и Херцеговина имала икаквог учешћа у делегацијама које 

дискутују и доносе закључке у питањима те врсте. 

 Уз мноштво прворазредних архивских докумената и многобројних испи-

са из домаће и стране историографске литературе, др Микић је успио да на 162 

странице текста објасни и разјасни укупна дешавања у аустроугарској Босни и 

Херцеговини. 

 Рукопис књиге аутор је подијелио у четири поглавља, односно четири 

саборска засједања, а у свим дијеловима тежиште је ставио на разлику циљева 

домаћих политичара и посланика са носиоцима стране власти у Сабору. 

 Надаље, лако читљивим стилом, др Микић је успио и да дочара читаоцу 

основе аустроугарске уставне политике и положај Босне и Херцеговине у њој. 

 На крају, топло препоручујем ову монографију на увид стручној и науч-

ној јавности. 
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Јавна установа Спомен-подручје Доња Градина 2017. године објавила је 

трећи број часописа ''Топола''. У овом броју часописа радови су разврстани у 

рубрике ''Студије о рату и геноциду'', ''Документи и сјећања'' и ''Прилози''.  На 

196 страна, у три од пет рубрика које чине структуру часописа, једанаест ауто-

ра је објавило десет радова. Један рад, онај каоуаторски, објављен је на енгле-

ском језику. Самостални радови су објављени на српском језику и то шест 

радова ћирилицом, а три латиницом. Аутори у овом броју ''Тополе'' су стручни 

радници из Јавне установе Спомен-подручје Доња Градина, других културних 

институција са подручја Републике Српске, докторанд Београдског универзите-

та, као и други јавни радници из региона и Републике Српске. Одмах после 

корица, на непагинираној страни, одштампана је честитка и захвалност члано-

вима редакције часописа, коју су потписали Војислав Радовановић, директор 

Јеврејског историјског музеја, и Др Рубен Фокс,  председник Савеза јеврејских 

општина Србије. Трећи број часописа на крају доноси ''Упутство сарадницима'', 

са приказом структуре ''Тополе'' на српском (стр. 189–192) и енглеском (стр. 

193–196) језику,  и адресом електронске поште редакције за доставу текстова за 

следећи број часописа ( redakcija@jusp/donjagradina.org ). 

Прва рубрика, под називом ''Студије о рату и геноциду'', доноси осам 

радова девет аутора. Први од њих је рад Владана Вуклиша и Верице М. Сто-

шић из Архива Републике Српске, под називом „From the abyss they came into 

the abyss they were thrown: Crime and punishment in the WW2 Bosnian Frontier“ 

(стр 11–46). Вуклиш и Стошићка су у поменутом раду писали о злочину и 

казни у Босанској Крајини у време Другог светског рата. Аутори су констатова-

ли да је становништво (првенствено Срби, прим. О. Р.) поменутог простора 

успостављањем Независне Државе Хрватске (НДХ) било изложено стравичним 

злочинима. Главни кривац за злочине и спроводилац државне политике НДХ у 

Босанској Крајини био је Виктор Гутић. Аутори су закључили да је наведени 

предратни адвокат био на ''врху регионалне државно-партијске хијерархије'', 

који је ''објединио политичко-партијске и државно-управне функције'' ... ''под 

ингеренцијом јединствене функције стожерника''. У наставку рада наведени су 

разлози за Гутићеву смену и премештање у Загреб. Завршни део рада посвећен 

је Гутићевом бекству у Италију, његовом хапшењу, изручењу, суђењу и пресу-
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ди на смрт у фебруару 1947. године. Рад је обогаћен са девет фотографија (Вик-

тора Гутића и његових сарадника, тужиоца Вељка Ђорђевића, фотографије са 

суђења Гутићу и групи), као и фотографијом документа којим Управа окру-

жног затвора извештава надлежне органе да је правоснажна пресуда над Викто-

ром Гутићем извршена вешањем 20. фебруара 1947. године. 

Докторанд Филозофског факултета Универзитета у Београду Гавро 

Буразор, у раду ''Prilog istraživanju humanitarne akcije Diane Budisavljević'' (стр. 

47–63), констатовао је да је тема његовог рада у протеклих неколико година 

доста актуелизована. Аутор потом додаје да се ''ponavljaju jedni te isti podaci'', те 

да је неопходно додатно и систематичније истраживање поменуте теме и акте-

ра. Буразор доноси детаљније податке о актерима саме акције и дефинише 

отворена питања везана за ову тему. Као кључна отворена питања која би 

допринела целовитијем сагледавању поменте теме аутор наводи: питање доби-

јања дозвола за улазак и спашавање деце из логора Независне Државе Хрват-

ске, судбина картотеке са подацима о деци коју су комунистичке власти одузе-

ле Диани Обексер Будисављевић (1891–1978), питање садржајнијих биографија 

и деловања учесника ове активности. Аутор рад завршава навођењем неколико 

отворених питања везаних за шири контекст догађаја у Другом светском рату 

на просторима Независне Државе Хрватске. Буразор је донео и шест фотогра-

фија које се однсе на његову тему. 

Рад Тање Тулековић носи назив ''Принудни канибализам у концентраци-

оном логору Јасеновац'' (стр. 64–81). Ауторка је навела да је велики број фако-

тра  довео до низа психичких обољења, од којих је један био принудни каниба-

лизам изазван несташицом хране. Ослањајући се на изјаве преживелих логора-

ша, које цитира, Тулековићева је констатовала да је исхрана логораша била на 

незадовољавајућем нивоу, те да су људи умирали од глади. Ауторка је навела, 

наводећи изјаве преживелих логораша, неколико случајева када су логораши 

који су покушали доћи до какве-такве хране били убијени, а потом и поједине 

случајеве принудног канибализма. Тулековићева завршава рад цитатом немач-

ког официра Артура Хефнера, који је приметио да је Јасеновац био логор најго-

ре врсте, и закључује да се принудни канибализам у логору Јасеновац десио 

као последњи покушај логораша у кошмару да преживе једући месо логораша 

који су већ умрли од глади. 

Ален Тахири у раду под називом ''Romi na području Savske banovine u 

popisu stanovništva iz 1931. i 1948. godine''  (стр. 82–94) анализира пописе ста-

новништва из наведених година и број Рома према њима.  Аутор доноси и три 

таблице о раду које приказују број Рома. Тахири наводи да је према попису из 

1931. године на подручју Савске бановине било 14.284 Рома, док је према 

попису из 1948. године на просторима које су 1931. године припадали Савској 

бановини било 148 Рома. Упоређујући број Рома у два наведена пописа, аутор 

је закључио да је број Рома смањен за 14.160 или 99,13%. Тахири је закључио 
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да је један од главних фактора за драстично смањење броја Рома био геноцид 

који је над њима извршен за време Другог светског рата, те да се након прежи-

вљеног мали број њих из страха после рата смео изјаснити као Ром. 

Саломон Јазбец из Маргеловог института у Загребу у раду под називом 

''Koričan'' (стр. 95–108) још једном је актуелизовао питање ''агресивних захтева'' 

да се утврде ''све жртве Јасеновца''. Јазбец је приметио да је крајњи циљ тих 

захтева повезан са историјским ревизионизом. Аутор је нагласио да је обмана 

јавности кад се поименични попис представља као попис свих жртава. Аутор је 

на примеру Ладислава Коричана (р. 1906, жртва Другог светског рата) докази-

вао своју тезу. Саломон Јазбец је у раду  изено став да је (данашња) Хрватска 

''шведски сто'' када је у питању историјски ревизионизам, наводећи неколико 

дневнополитичких примера који, по његовом мишљењу, то доказују. На крају, 

аутор се осврнуо и на поименични попис који води Јавна установа Спомен-под-

ручје Јасеновац. 

Кустос, историчар Марина Љубичић је на основу копираних архивских 

документа (архива гробља Мирогој, коју је пронашао Драгоје Лукић, архива 

Клинике за инфективне болсети у Загребу), који се налазе у Меморијалном 

музеју на Мраковици, представила  документацију о страдању козарске дјеце. 

Ауторка је у раду ''Документација гробља Мирогој о страдању козарске дјеце'' 

(стр. 109–138) анализирала поменуту документацију. Она закључује да ова 

документација представља врло значајан историјски извор, који сведочи о стра-

дању  Срба на Козари и додаје да ови документи потврђују геноцидни карактер 

Независне Државе Хрватске и њених намера према Србима. 

У овом броју ''Тополе'' један рад је, по мишљењу аутора ових редова, 

који је и аутор тог рада, погрешно смештен (техничком омашком или већ како 

и зашто) у ову рубрику. Ради се о приређеним сведочанствима Миље (рођене 

Грбац) Вила и Бранка (Васе) Стојнића. Како се не ради о класичном историо-

графском раду, исти се требао налазити у рубрици ''Документи и сјећања''. О 

наведеном је аутор обавестио редакцију часописа 13. септембра 2017. године. 

Остоја Раилић је приредио два усмена сведочанства под насловом ''Страдање 

породица Вила из Горњег Јеловца и Стојнић из Побрђана'' (стр. 139–152). 

Аутор је на основу сведочења Миље (рођ. Вила) Грбац (1934) и Бранка (Васе) 

Стојнића (1934), а кроз призму стања у историографији и улоге усмене и локал-

не историје, допуњених другим изворима и консултованом литературом, поку-

шао допунити мозаик о страдању српског народа  у време и од стране Незави-

сне Државе Хрватске. Раилић је поменута сведочанства  посматрао кроз стање 

у историографији и филтрирао кроз дела локалне  историје. Ова два сведочан-

ства о страдању породица Вила из Горњег Јеловца код Приједора и Стојнић из 

Побрђана код Костајнице допуњују слику о страдању Срба у Независној Држа-

ви Хрватској. Обе породице су доживеле судбину многобројних српских поро-

дица у време НДХ – прошле су битку на Козари, одвођење и задржавање у 

логору Јасеновац, боравак у селима на присилном раду и повратак у родна 
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места. Породице Вила и Стојнић су крај Другог светског рата дочекле без поје-

диних чланова своје породице. Васо Стојнић и други чланови његове шире 

породице убијени су у логору Јасеновац. За породицу Вила повратак у родни 

Горњи Јеловац није био крај страдању. Према сведочењу њене кћерке Миље, 

Стана Вила (Доњи Јеловац, 1913 – Горњи Јеловац, 1942) убијена је трудна у 

деветом месецу трудноће у покољу у њиховом селу. Аутор је на крају нагласио 

да наведена сведочанства потврђују да су породице Вила и Стојнић, као и дру-

ге многобројне породице, трајно обележене злочинима које су у периоду од 

1941. до 1945. године спроводили усташки покрет и Независна Држава Хрват-

ска. 

У раду ''Страдање српског становништва у селу Гуњевци фебруара  

1945. године'' (стр. 153–166) Мирко Димић нагласио је специфичност овог зло-

чина, која се огледа у два веома важна фактора. Први се односи на саме жртве 

– убиство деце као најбројнијих жртава овог злочина, а други на време изврше-

ња злочина – пред сам крај Другог светског рата. Аутор је прво навео кратак 

преглед географских карактеристика и историјски преглед околности везаних 

за село Гуњевци, које се налази на простору данашње општине Козарска Дуби-

ца. Димић је потом анализирао два документа која су му била доступна а која 

се односе на овај злочин, те навео два стратишта у Гуњевцима где се десио зло-

чин 19. фебруара 1945. године. У кући Боже Вукмира убијено је 68 Срба, а у 

кући Боже Крњајића није утврђен тачан број страдалих Срба. Аутор је потом 

донео неколико усмених сведочанства о наведеним злочинима  и списак жртава 

које су страдале. Наведени списак је разврстао по местима одакле потичу 

жртве и код неких од њих додао очево име. Као прилог раду се налазе и три 

фотографије. 

''Документи и сјећања'' је друга рубрика у овом броју часписа. У њој се 

налази ''Сјећање Ђује Вуклиш''  (стр. 169–182), које је приредио Горан Вуклиш. 

Унук Ђује (Марин) Вуклиш је сећање своје баке на период Другог светског 

рата ''забиљежио и средио''. У њему је приказан животни пут баке Ђује, која је 

рођена 24. јуна 1930. у селу Бачвани, општина Козарска Дубица. После краћег 

прегледа породичне историје, посебан акценат је стављен на дешавања у Дру-

гом светском рату. Ђуја Вуклиш је изнела своје сећање на догађаје везане за 

битку на Козари у лето 1942. године, долазак у логор Јасеновац уочи Петровда-

на (28. јуна / 11. јула 1942. године), одлазак за Новску, боравак њене породице 

у селу Нови Грабовац код породице Гаћо и повратак кући уз помоћ Тривуна 

Шурлана. Потом је саопштила податке које се односе на догађаје из наредне 

три године Другог светског рата: појаву Черкеза у зиму 1943/1944. године у 

селима око Бачвана, страдање народа тих села у јуну 1944. године од усташа из 

Баћина и спаљивање имања, крај рата 1945. године). Ђуја Вулиш се сећа да се 

после рата из логора у Норвешкој вратио њихов комшија Бранко Кос. У прире-

ђеном сећању налазе се три фотографије чланова породице Марин. Сећање се 
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завршава констатацијом Ђује Вуклиш (рођ. Марин) да презимена Марин нема 

више у селу Бачвани. 

Трећа, завршна рубрика овог броја ''Тополе'', под називом ''Прилози'', 

доноси један текст. Ради се о тексту новинарке Новинске агенције Републике 

Српске (СРНА) Тање Дерикућа под насловом ''Обиљежавање 75 година од 

почетка геноцида над Србима, Јврејима и Ромима у концентрационом логору 

Јасеновац'' (стр. 185–188). Дерикућа је писала о обиљежавању догађаја из 

наслова текста у Доњој Градини (испред ''Тополе ужаса'') 19. августа 2016. 

године у организацији влада Републике Српске и Србије. Тим поводом је отво-

рена и изложба Тање Тулековић и Дејана Мотла, стручних радника ЈУ Спомен-

подручје Доња Градина, под називом ''Концентрациони логор Јасеновац''. Исто-

ријски час је одржао проф. др Горан Латиновић са Филозофског факултета 

Универзитета у Бањалуци, након чега је уследило обраћање државних функци-

онера Српске и Србије и других јавних личности. Ауторка је у посебним погла-

вљима у тексту писала о наведеној изложби и историјском часу професора 

Латиновића. Дерикућа је дала сажет приказ изложбе, наглашавајући да је цен-

трални део изложбе посвећен оснивању концентрационог логора Јасеновац. 

Професор Горан Латиновић је у говору на историјском часу посебно нагласио 

вековну тежњу за истребљењем Срба. Професор Латиновић је апострофирао 

вековно  непризнавање националних и верских права Србима и да је кулмина-

ција уследила 1941. године оснивањем логора Јасеновац и других логора после 

проглашења Независне Државе Хрватске на њеном подручју. 
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ИЗ РАДА УДРУЖЕЊА АРХИВСКИХ РАДНИКА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (септембар 2016 – новембар 2017) 
 

 

Удружење је 20. септембра 2016. објавило 7. измијењено и допуњено 

издање књиге ''Канцеларијско и архивско пословање – приручник за неупућене 

или подсјетник за упућене'' аутора Зорана С. Мачкића. Књига је у тврдом уве-

зу, обима 621 странице формата 22 х 22 цм. 

Удружење је за раднике у регистратурама организовало три семинара из 

канцеларијског, архивског и електронског пословања. 

Десети по реду семинар одржан је 21–23. септембра 2016. у хотелу ''Сан'' 

у Лакташима. Присуствовала су му 54 полазника. Предавачи на семинару су 

били др Зоран Ђурић (''Сигурност електронског пословања'' и ''Електронски 

потпис у пракси Републике Српске''), Чедомир Радуловић (''Електронско посло-

вање''), мр Маријана Тодоровић Билић и Оливера Солдатовић (радионице ''Пра-

вилник о канцеларијском и архивском пословању'', ''Листа категорија докумен-

тарне грађе са роковима чувања'' и ''Евидентирање документарне грађе''), мр 

Маријана Тодоровић Билић (''Интерна правила управљања документарном гра-

ђом''), мр Владан Вуклиш (''Модели вредновања и селекције документарне гра-

ђе'') и Зоран С. Мачкић (''Е-писарница и е-архива''). 

Покровитељ семинара била је сарајевска ''Микрографија'', чији су пред-

ставници приредили сљедеће три презентације: ''Сређивање документарне гра-

ђе: пројектна искуства Микрографије'' (Тања Хасанбашић), ''Савремене могућ-

ности пословања документима'' (Тадеј Дрмаж) и ''Дигитализација архивске гра-

ђе'' (Јасна Кривец). 

Једанаести семинар, одржан 10–12. априла 2017. у хотелу ''Лавина'' на 

Јахорини, окупио је 40 учесника. Предавачи су били Оливера Солдатовић 

(''Прописи о заштити документације''), мр Маријана Тодоровић Билић (''Упра-

вљање документарном грађом''), Далибор Новаковић (''Чување, заштита и дос-

тупност информација''), Бранко Пеулић (''Искуства дигитализације у Гарантном 

фонду Републике Српске'') и Зоран Мачкић (''Електронско пословање'' и ''Е-

писарница и е-архива''). 

О. Солдатовић и мр М. Тодоровић Билић су приредиле и три радионице 

(''Правилник о канцеларијском и архивском пословању'', ''Листа категорија 

документарне грађе са роковима чувања'' и ''Архивска књига и издвајање без-

вриједног материјала''). 
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Дванаестом семинару, одржаном 4–6. октобра 2017. у хотелу ''Кардијал'' 

у Бањи Врућици код Теслића, присуствовала су 52 учесника. 

Предавачи на семинару били су мр Маријана Тодоровић Билић (''Систе-

ми класификације аката'', ''Дјеловодник''; ''Недоумице у вези са канцеларијским 

пословањем'' и ''Увод у дигитализацију'') и Зоран Мачкић (''Конвенционални и 

електронски запис'', ''Припрема за дигитализацију'' и ''Дигитализација и микро-

филмовање документарне грађе''). О. Солдатовић и мр М. Тодоровић Билић су 

организовале радионице ''Издвајање безвриједне документарне грађе'' и 

''Архивска књига''. 

Спонзор 11. и 12. семинара био је бањалучки ''Sector ADS'', први акреди-

товани понуђач услуга дигитализације и микрофилмовања документарне грађе 

у Републици Српској, чији су представници Жељко Стојнић и Амир Кркић 

наступили са темом ''Дигитализација и микрофилмовање у теорији и пракси'' и 

демонстрирали опрему за дигитализацију и микрофилмовање документарне 

грађе. 

У уторак 6. децембра 2016. одржана је Изборна скупштина Удружења. 

Након усвајања извјештаја о раду и о финансијском пословању, дата је разре-

шница досадашњим носиоцима функција у органима Удружења. 

За предсједника Удружења, са четворогодишњим мандатом, изабран је 

досадашњи предсједник Душан Поповић. Нови чланови Управног одбора су мр 

Бојан Стојнић, мр Маријана Тодоровић Билић, мр Владан Вуклиш, Силвана 

Вуковић и Љубица Ећимовић, а Надзорног одбора Вело Шурбат, Верица Јоси-

повић и Милена Велић. На конститутивној сједници Управног одбора, одржа-

ној 7. децембра 2016. године, за предсједника Управног одбора једногласно је 

изабран мр Бојан Стојнић, а за секретара Зоран С. Мачкић. На истој сједници је 

за новог члана Редакције ''Гласника Удружења архивских радника Републике 

Српске'' именован мр Владан Вуклиш. 

Скупштина је на крају сједнице усвојила Програм рада за 2017. годину. 

Комисија за стручне испите и признавање стручних архивских звања је 

организовала полагање стручних архивских испита. Два члана Удружења, 

Саша Ђукић и Андријана Радовић, стекли су звање архивисте, док је звање 

архивског техничара стекао Жељко Јаковљевић. Стручни испит за раднике на 

пословима заштите јавне документарне грађе ван архива положило је 15 лица. 

У тиражу од тристо примјерака, из штампе је 16. децембра 2016. изашао 

осми број ''Гласника Удружења архивских радника Републике Српске'', који је 

окупио 30 сарадника, а садржи 37 текстова, и то: 1. Архивистика (3), 2. Истори-

ографија (15), 3. Објављивање грађе (7), 4. Објављивање информативних сред-

става (2), 5. Прикази и осврти (9) и 6. Извјештај о раду Удружења (1). 

Штампарске послове је и овај пут обавио бањалучки ''Графид''. 

Као заједнички издавачки пројекат Архива Републике Српске и Удруже-

ња архивских радника Републике Српске, из штампе је изашла књига ''Усташки 
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стожер за Босанску Крајину: Студија Милана Вукмановића и избор из грађе''. 

Милан Вукмановић је некадашњи директор Архива Босанске Крајине у Бања-

луци. Књигу су за штампу приредили Верица М. Стошић и мр Владан Вуклиш. 

Издавање књиге суфинансирало је Министарство културе и информиса-

ња Републике Србије у оквиру Јавног конкурса за финансирање пројеката у 

области културних дјелатности Срба у иностранству у 2016. години. Књига је 

промовисана 20. априла 2017. године у Црвеном салону Банског двора у Бања-

луци, а поводом Дана Архива Републике Српске. О књизи су говорили мр 

Бојан Стојнић, Верица М. Стошић, др Боривоје Милошевић и мр Владан 

Вуклиш. 

Поводом 22. априла, Дана града Бањалуке, Удружење архивских радни-

ка Републике Српске и Архив Републике Српске приредили су изложбу архив-

ских докумената ''Бањалучки љекари у Краљевини Југославији''. Изложбу је 20. 

априла 2017. у 13 часова у Малом изложбеном салону Банског двора отворио 

Игор Радојичић, градоначелник Бањалуке. 

Изложбу је пратила истоимена монографија, у којој су дате биографије 

110 љекара који су радили у Бањалуци између два свјетска рата. Аутори изло-

жбе и монографије су мр Бојан Стојнић и Верица Стошић.  

Књига је одштампана у тиражу од 500 примјерака, а њени рецензенти су 

др Ђорђе Микић и др Гојко Маловић. Издавање књиге су финансијски подржа-

ли Град Бањалука, Комора доктора медицине Републике Српске, Завод за 

медицину рада и спорта Републике Српске, Институт за јавно здравство Репу-

блике Српске и Завод за физикалну медицину и рехабилитацију ''Др Мирослав 

Зотовић''. 

На основу конкурсног Рјешења Министарства културе и информисања 

Републике Србије од 25. априла 2017. године, Удружењу архивских радника 

додијељена су средства у износу од 120.000 РСД (1.900 КМ) на име суфинанси-

рања издавања Зборника докумената ''Школство у Босанској Крајини (1918–

1929). Овај издавачки пројекат ће се реализовати у сарадњи са Архивом Југо-

славије. 

Удружење и Архив Републике Српске су јуна 2017. издали књигу 

ауторке Наде Петровић ''Самарџићи у Великом рату и Војсци Краљевине 

СХС/Југославије 1914–1941''. Књига је у тврдом увезу, обима 313 страница 

формата 18 х 25 цм. 

Чланови Удружења дали су значајан допринос у раду Архивистичког 

удружења Босне и Херцеговине. На изборној скупштини овог удружења, 

одржаној 19. маја 2017. у Јајцу, за предсједника Управног одбора је изабран мр 

Владан Вуклиш, а за чланове мр Маријана Тодоровић Билић и Љубица Ећи-

мовић. 

За чланове Удружења организована је 24–26. октобра 2017. посјета сајму 

књиге у Београду, Градском музеју у Суботици и Националном парку Палић. 
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In memoriam: 

Драгољуб Р. Живојиновић (1934–2016) 

 

 

Драгољуб Р. Живојиновић, рођен у Врању 

1934, гимназију је завршио у Београду 1953. годи-

не. На Филозофском факултету Универзитета у 

Београду уписао је 1955. Групу за историју, а 

дипломирао у јуну 1959. године. Наставио је шко-

ловање на постдипломским и докторским студија-

ма на Универзитету Пенсилванија у Филаделфији 

(САД) у периоду од 1962. до 1964. Академски 

назив магистра историјских наука стекао је 1963, а 

у мају 1966. године докторирао је на истом уни-

верзитету дисертацијом под насловом The United 

States and Italy, 1917–1919. A Study in the Origins 

and Development of Dispute. Постдокторске студије 

завршио је на Универзитету Харвард у Кембриџу, Бостон (САД), током 1971–

1972. године. На Филозофском факултету Универзитета у Београду Драгољуб 

Р. Живојиновић је биран у сва академска звања. На Катедри за општу историју 

новог века изабран је 1960. за асистента, а у звање доцента 1967. године. Звање 

ванредног професора стекао је 1973, a редовног 1979. године. У својству про-

фесора по позиву предавао је и на америчким универзитетима University of 

Maryland, College Park, 1988; Cornell University, Ithaca, New York, 1990, 1992; 

University of California, Santa Barbara, 1995, 1996, 1997; Lincoln University, Ber-

kley 2008. 

Живојиновић је био шеф Катедре за општу историју новог века, управ-

ник Одељења за историју и декан Филозофског факултета и у два наврата пред-

сједник Савета Филозофског факултета. За дописног члана САНУ изабран је 

2006. године, а редован члан постаје 2012. У САНУ је био предсједник Одбора 

за историју XX века, члан Одбора за историју Срба у Хрватској и Одбора за 

прикупљање и објављивање грађе о спољној политици Краљевине Србије 

(1903–1914), Савета Архива САНУ и Центра САНУ у Нишу, као и носилац 

пројекта Велике силе и српско питање у XX веку. 

По ријечима Живојиновића, узори су му били Јорјо Тадић, професор 

опште историје на Филозофском факултету у Београду, и Томас Кокрајн, про-
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фесор америчке историје на Универзитету у Пенсилванији, Филаделфија. Двије 

области којима су се бавили ови професори Живојиновићу су биле преокупаци-

ја све вријеме научног и предавачког рада. Своја дјела написао је користећи у 

основи архивску грађу до тада непознату српској историографији. Истраживао 

је у архивама и библиотекама Рима, Лондона, Вашингтона, Њујорка и универ-

зитета Јејл, Харвард, Станфорд. Важне историјске догађаје које су обрадили 

историчари од ауторитета, вредновао је новим критичким ставом. Упоредо се 

бавио општом и националном историјом, сагледавајући балканске теме у свје-

тлости европских и свјетских збивања. 

Балканска политика великих сила била је његова трајна преокупација. 

Дјело Невољни ратници. Велике силе и солунски фронт 1914–1918 (Београд 

2008, 2010) говори о политици сила Антанте према идеји отварања балканског 

ратишта. Највише пажње у књизи посветио је политици Велике Британије и 

Француске. Низ радова о политици Велике Британије објединио је у књизи 

Надмени савезник и занемарено српство. Британско-српски односи 1875–1941 

(2011). Политику Италије према балканским збивањима објаснио је у књигама 

La Dalmazia o morte. Италијанска окупација југословенских земаља 1918–1923 

(Београд 2012), У потрази за империјом. Италија и Балкан почетком XX века 

(Београд 2013). 

Приређену докторску дисертацију објавио је на енглеском језику у САД 

1972. године. Са књигом America, Italy and birth of Yugoslavia (1917-1919) поја-

вио се као историчар који је указао и разјаснио улогу САД у настанку југосло-

венске државе током Првог свјетског рата и након његовог завршетка. Заснова-

на на до тада непознатим историјским изворима, она је открила значај подршке 

коју су САД пружале стварању националних држава у Европи. У својим истра-

живањима посебно се позабавио ставом предсједника Вудроа Вилсона, a писао 

је и о америчком јавном мњењу у јулској кризи 1914. и политици америчке 

администрације према Србији током 1914–1918. Живојиновић је истраживао и 

питање успостављања дипломатских и конзуларних веза између САД и Краље-

вине Србије, присуства америчких војних и поморских снага на Јадрану након 

завршетка Првог свјетског рата и њиховог значаја за очување мира. Своја 

вишегодишња истраживања заокружио је књигом У потрази за заштитником. 

Студије о америчко-српским везама 1878–1920 (2010). Уредио је и збирку 

извора Dokumenti o američkoj istoriji 1606–1955 (Beograd 1971). 

 У књизи Америчка револуција и Дубровачка република 1763–1790 (Бео-

град 1976) на нов и оригиналан начин обрадио је тему која разјашњава значај, 

опстанак, улогу Дубровачке републике и њено схватање револуционарних зби-

вања у Америци и Европи тога времена. Историји Дубровачке републике 

посветио је низ радова обједињених у књизи Европа и Дубровник у 17. и 18. 

веку (Београд 2008). 
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Био је један од оних историчара који се нису плашили великих тема. 

Његова синтеза Успон Европе 1450–1789, штампана у више издања (1985, 1989, 

1995, 2000, 2003, 2010), оцијењена је као значајно дјело српске историографије. 

Живојиновић је на веома темељит и синтетичан начин обимну грађу уредио и 

дао, како сам каже, у једном од увода овој књизи, ''да се уоче и прикажу у одре-

ђеним временским раздобљима најважнија збивања, покрети, идеје и личности. 

Oво раздобље европске историје испуњавају многобројне и дубоке промене... 

То је допринело да се у много чему измени начин живота и схватања људи''. 

Живојиновић је у европску историју увео Русију и Турску, двије државе које се 

до тада нису сматрале диjеловима Европе, а које су својим постојањем учество-

вале у њеном уобличавању. О квалитету овог дјела најбоље говори чињеница 

да га већ више од тридесет генерација студената историје користи као уџбеник. 

Живојиновић је написао трилогију о политици Свете столице у Првом 

свјетском рату –  The United States and the Vatican Policies 1914-1918 (Boulder 

1978),  Vatikan i Prvi svetski rat 1914–1918 (Beograd 1978, 1996) и Vatikan, Srbija 

i stvaranje jugoslovenske države 1914–1920 (Beograd 1980, 1995). Студије и рас-

праве о ватиканској политици објединио је у књизи Ватикан у балканском 

вртлогу (Београд 2012). Политици Свете столице у вријеме НДХ и њеном 

непријатељству према новој југословенској држави посветио је књигу Вати-

кан, католичка црква и југословенска власт 1941–1958 (Београд 1994, 2007). 

Писао је и о православној цркви и њеном односу са комунистичком влашћу у 

дјелу Српска православна црква и нова власт 1944–1950 (Београд 1998).  

Живојиновић је дао веома занимљиво гледиште о Црној Гори и њеном 

уједињењу са Србијом. Књигама Црна Гора у борби за опстанак 1914–1922 

(Београд 1996), Италија и Црна Гора. Студија о изневереном савезништву 

1914–1925 (Београд 1998), Невољни савезници. Русија, Француска, Велика Бри-

танија, САД 1914–1918 (Београд  2000), Крај Краљевине Црне Горе 1918–1921. 

Мировна конференција и после 1918–1921 (Београд 2002) покренуо је и рије-

шио многа питања везана за просторе на којима се укрштају интереси великих 

сила и идеје о заједништву и различитости и гдје се ''непрестано одвија исто-

ријска драма''.  

У његовом опусу посебну пажњу привлачи тротомна биографија Краљ 

Петар Први Карађорђевић (1844–1921). Први пут је објављена у периоду од 

1988. до 1994. године, да би затим доживјела неколико издања (Београд 1994, 

2003, 2009). Јасније него у ранијим радовима наших и страних историчара, при-

казао је династичке сукобе који су доминирали српском политичком сценом 

XIX вијека, а завршени су 1903, ликвидацијом династије Обреновића и поврат-

ком Карађорђевића у Србију. Живојиновић је највећи простор у овим књигама 

посветио личности краља Петра, његовој владавини, учешћу у политичком 

животу Србије, његовом држању у временима унутрашњих и спољнополитич-

ких криза, ратова и силаска с престола. Важно је споменути да је Живојиновић 

послије много времена детаљније описао обред крунисања и миропомазања 
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краља Петра. Међутим, пишући животопис краља Петра Првог пружио је шири 

угао гледања, укључивши многе друге историјске личности, њихове утицаје на 

политички развој Србије, сучељавање идеја, подухватe ослободилачких ратова, 

страдања народа, прелазак преко Албаније, моћ српске војске, њено уништење 

и поновни успон. Ова Живојиновићева књига представља модеран европски 

приступ писању животописа значајних личности. 

Стил Драгољуба Р. Живојиновића, поред тачности, аналитичности, пре-

цизног датирања и акрибичности, краси литерарни сјај. Осим стручних круго-

ва, његове књиге привукле су и ширу читалачку публику, те су доживјеле више 

издања и штампане су у великим тиражима. 

Драгољуб Р. Живојиновић je преминуо 4. фебруара 2016. у Београду. 

Српска историографија остала је без још једног великана, а његов импозантни 

опус остаје генерацијама будућих историчара и узор који треба досегнути.  
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In memoriam: 

Владимир Стојанчевић (1923–2017) 
 

 

У Београду је 21. априла 2017. преминуо један 

од великана српске историографије Владимир Стојан-

чевић. Рођен је у Скопљу 16. априла 1923, основно 

образовање стекао је у Велесу, гимназију је завршио у 

Крагујевцу јуна 1941. У току окупације живио је у Бео-

граду, а од јануара 1945. борио се на Сремском фронту. 

Студирао је историју на Филозофском факултету у 

Београду. Након што је фебруара 1950. дипломирао, 

запослио се као асистент у Историјском институту. У 

овој институцији прошао је сва звања, од асистента до 

научног савјетника. Пензионисан је 1984. Маја 1956. 

одбранио је докторску дисертацију Кнез Милош и 

Источна Србија 1833–1838. Поред дисертације, која је 

1957. објављена, написао је и дјела Кнез Милош и његово доба (Београд 1966, 

1990) и Србија у време првог устанка 1804–1813 (Лесковац 1980). Као један од 

иницијатора пројекта Историја српског народа, био је уредник пете књиге и 

написао поглавља Српска национална револуција и обнова државе од краја 

XVIII века до 1839. и Српски народ под турском влашћу у првој половини XIX 

века  (1. и 3. дио тома 1 књиге V).  

У средишту његових истраживања била је историја XIX вијека, док је у 

раније периоде залазио изузетно ријетко. Интересовао се за историју појединих 

области, у почетку источне Србије а касније Косова и Метохије, као и за исто-

рију градова, посебно Пирота, Лесковца и Ниша. Писао је о демографији, 

миграцијама, историјској географији, етнографији, аграрним темама. Поред 

устанака и ратова посебну пажњу посветио је појединцима, али не само влада-

рима него и писцима и културним радницима. Тако је једно од његових 

посљедњих објављених дјела Вук Караџић. Култура и историја. Вуково дело о 

српском народу и његовој култури (Нови Сад 2014).  

Времену кнеза Милоша и Првог српског устанка био је посвећен у 

првом периоду рада, да би касније истраживао историју српског народа у нео-

слобођеним областима, као и политичке и културне односе Срба са сусједним 

народима, посебно са Бугарима и Албанцима. Књига Србија и Бугарска од Сан-
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стефанског мира до Берлинског конгреса (Београд 1986) резултат је тих истра-

живања, док је проблематику албанског друштва сажео у дјелима Јужнословен-

ски народи у Османском царству од Једренског мира 1829. до Париског конгре-

са 1856. (Београд 1971) и Срби и Арбанаси 1804–1912 (Нови Сад 1994). У ове 

двије књиге показао је како су социјалну, политичку и народносну структуру 

арбанашког друштва од XVIII вијека до стварања Албаније одређивале арбана-

шка исламизација, емиграција и реформни покрети османских владара, који су 

довели до тога да се образују два типа арбанашког друштва. У равницама јужне 

и средње Албаније настао је феудални друштвени слој, а у планинама сјеверне 

Албаније очувао се племенски склоп. На простору Старе Србије ово се огледа-

ло у развијању феудализма на истоку, Косову, и племенско-фисовског друштва 

на западу, Метохији. Положај Косова и Метохије у првој половини XIX вијека 

приказао је у дјелу Косово и Метохија у српско-арбанашким односима у XIX 

веку (1804–1878) (Београд 1994). Македонија је заузимала посебно мјесто у 

научном раду Владимира Стојанчевића. Годинама је уређивао Вардарски збор-

ник, часопис Српске академије наука и уметности, а поред радова мањег обима 

написао је и дјело Срби у Маћедонији (Крушевац 2004). 

Владимир Стајанчевић почео је да се бави научним радом у вријеме 

када је у социјалистичкој Југославији историјска наука била испарцелисана у 

републичке оквире и када су истраживачи били практично онемогућени да сло-

бодно шире своје истраживачке видике. То је за посљедицу имало чињеницу да 

су били ријетки радови историчара из Србије који су тематски ''прелазили Дри-

ну''. Стојанчевић је био изузетак од овог неписаног правила и писао је чланке, 

расправе, мање прилоге и студије разнолике проблематике у хронолошком 

оквиру од почетка до средине XIX вијека, објављене у књизи Из историје Срба 

у Босни и Херцеговини (Београд 2002). Импресивна библиографија овог аутора, 

поред монографија и студија, обухвата неколико стотина расправа и чланака 

који су сакупљани и објављивани у едицији под називом Из српске историјске 

прошлости (1804–1918). У периоду од 2009. до 2016. изашло је 27 књига ове 

едиције. 

Научна достигнућа Владимира Стојанчевића препознала је и Српска 

академија наука и уметности и изабрала га за дописног члана 1978, а за редов-

ног 1988. У Академији је био члан Одбора за припрему целокупних дела Све-

тозара Марковића, Одбора за Речник српскохрватског књижевног и народног 

језика САНУ, Одбора за проучавање становништва, Одбора за прикупљање и 

објављивање грађе о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914, Одбора 

за историју Срба у Хрватској, МО одбора за Косово и Одбора за сакупљање 

грађе о геноциду против српског народа и других народа Југославије у XX 

веку. 
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Његова смрт означава симболични крај једне генерације историчара који 

су оставили неизбрисив траг у српској историографији друге половине XX 

вијека.  

 


