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ДАЛИБОР НОВАКОВИЋ УДК 930.25:002.6(497.6 РС) 

Архив Републике Српске 10.7251/GUARS1608011N 

 

 

КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У 

АРХИВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У БАЊАЛУЦИ 

 

 

Сажетак: Рад даје најосновније информације које би сваки грађанин 

требао да зна о раду архива прије коришћења јавне архивске грађе, као и анали-

зу коришћења архивске грађе Архива Републике Српске у његовом сједишту у 

Бањалуци током протекле 23 године. Настао је на основу пријава истраживача 

и пописа аката из архиве Архива Републике Српске. Обрадом података о кори-

шћењу грађе рад даје информације о броју захтјева за издавање увјерења на 

основу архивске грађе, броју истраживача јавне архивске грађе, њиховом звању 

и занимању, сврси истраживања и грађи која се користила у истраживању. 

 

Кључне ријечи: Архив, архивска грађа, коришћење, истраживање, увје-

рења, захтјеви. 

 

 

Увод 

 

Одлуку о оснивању Архива Републике Српске (у даљњем тексту: 

Архив) донијела је Влада Српске Републике Босне и Херцеговине 31. маја 

1992. године, непосредно по избијању сукоба у Босни и Херцеговини. Првобит-

но је носио назив Архив Српске Републике Босне и Херцеговине, са сједиштем 

у Сарајеву. Фактички, архивску дјелатност су обављали Архив Босанске Краји-

не у Бањалуци, Регионални архив у Добоју и Регионални архив у Србињу 

(Фоча). Доношењем новог Закона о министарствима од 11. септембра 1993. 

године, архивску дјелатност на територији Републике Српске обавља Архив 

Републике Српске са сједиштем у Бањалуци и деташираним канцеларијама у 

Добоју и Фочи.
1
 Године 2001. формиране су канцеларије у Зворнику и Треби-

њу, а 2008. у Сокоцу, чиме је комплетирана архивска мрежа на територији 

Републике Српске. 

Данас је Архив управна организација у саставу Министарства просвјете 

и културе у Влади Републике Српске, која архивску дјелатност обавља на под-

                                                 
1
 Стојнић Б., Архив Републике Српске 1953–2013, Архив Републике Српске и Удружење 

архивских радника Републике Српске, Бањалука 2013.  
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ручју Републике Српске и има функцију централне установе за заштиту кул-

турних добара.
2
 

Архив у својим депоима чува 507 фондова и 25 збирки, те 13.950 библи-

отечких јединица
 
(10.547 књига и 3.403 периодичне публикације),

3
 највећим 

дијелом из домена историје, архивистике и периодичног издаваштва (новине, 

службени листови, алманаси, годишњаци и сл.). Највећи дио архивске грађе 

односи се на фондове државних органа, органа управе бановинског, обласног, 

окружног, среског, општинског и локалног поријекла и архивске фондове дру-

штвено-политичких организација и фондове правосуђа. 

Сва архивска грађа има статус културног добра, док су највреднији фон-

дови и збирке категорисани у двије групе културних добара: 

1. културна добра од изузетног значаја (24 фонда и збирке) и  

2. културна добра од великог значаја (37 фондова и збирки) 

Већина архивских фондова и збирки је архивистички сређена и доступ-

на, а њихова вриједност је немјерљива, како за истраживаче историје тако и за 

свакодневни живот појединаца. 

Коришћење архивске грађе 

Основни циљ прикупљања, сређивања и чувања и свих осталих много-

бројних радњи које Архив предузима у обради архивске грађе је њена доступ-

ност и коришћење. Интерес сваког архива је да се његова грађа што више кори-

сти, јер на тај начин најбоље показује своју релевантност и значај за друштво. 

Закон о архивској дјелатности дефинише у члану 41 сљедеће: "Јавна архивска 

грађа у архивима даје се на коришћење у службене, научне, културне, образов-

не и друге оправдане сврхе, ради излагања и објављивања, остварења или 

заштите личних права".
4
 

Давање архивске грађе на коришћење истраживачима, односно њихов 

приступ архивској грађи, регулисан је са неколико законских и подзаконских 

прописа, од којих су најважнији Закон о архивској дјелатности ("Службени гла-

сник Републике Српске" број 119/08) и Упутство о условима и начину кори-

шћења јавне архивске грађе ("Службени гласник Републике Српске" број 

36/12). 

Приступ јавној архивској грађи је под једнаким условима омогућен свим 

грађанима, без обзира на њихову доб, пол, националну, вјерску или било коју 

другу припадност. Малољетна лица, поред редовног поступка подношења 

захтјева, прилажу потврду школе или друге установе у вези са темом коју проу-

                                                 
2
 Мачкић С. З., Заштита културних добара. Збирка прописа Републике Српске са коментари-

ма и објашњењима, Бањалука 2003, 109–110.  
3
  http://www.arhivrs.org/Doc.aspx?subcat=20&cat=3&id=24&lang=cir (15.09.2016)   

4
 ''Службени гласник Републике Српске'', број 119/08 

http://www.arhivrs.org/Doc.aspx?subcat=20&cat=3&id=24&lang=cir
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чавају, док страни држављани, као и грађани Босне и Херцеговине који желе да 

истражују за потребе страних држављана, организација и институција, користе 

грађу у сагласности са закљученим међународним уговорима и на основу фак-

тичког реципроцитета, а уз одобрење које даје директор Архива након подно-

шења писменог захтјева.
5
 

Коришћење архивске грађе у Архиву је бесплатно, док се за израду 

копија или коришћење архивске грађе ради стицања добити Архиву плаћа 

накнада коју одређује директор.
6
  

Јавна архивска грађа која од свог настанка није била намијењена јавно-

сти постаје доступна за коришћење 30 година од њеног настанка, тј од завршет-

ка појединих предмета, а ако стваралац одобри, може да се користи и раније. 

Грађа чије би објављивање на било који начин могло штетити интересима 

Републике Српске постаје доступна по истеку 50 година, а грађа која садржи 

осјетљиве личне податке на основу којих је могуће идентификовати појединца 

доступна је за коришћење 70 година након настанка, односно 10 година након 

смрти особе на коју се односе, уколико посебним прописима није другачије 

одређено.
7
 Архив може да користи ову грађу ако она служи за издавање увјере-

ња грађанима у сврху остваривања и заштите њихових личних права.
8
 

Истраживачи који користе грађу Архива дужни су да то у публикацији 

назначе и да један примјерак публикације бесплатно уступе Архиву.
9
 

Одобрење за коришћење јавне архивске грађе издаје се на основу писа-

ног захтјева
10

, који се Архиву може доставити личним доласком, путем факса, 

поште или електронским путем, најкасније један дан прије него што се жели 

извршити увид у тражену грађу.  

Истраживачу се на увид у току дана може највише издати: пет кутија 

односно повеза грађе, пет књига односно свезака, те 50 фотографија или плака-

та. Корисник може да задржи јавну архивску грађу мјесец дана, а ако је не 

користи седам дана узастопно, она се враћа у депо.
11

 

Ако је архивска грађа несређена или је њено сређивање у току, она се 

даје на коришћење само на основу посебног одобрења директора Архива. Исто 

важи и за грађу која је у лошем стању и постоји опасност од њеног даљег оште-

ћења приликом коришћења.
12

 

                                                 
5
 Тачке 23, 30, 18 и 16 Упутства о условима и начину коришћења јавне архивске грађе, 

''Службени гласник Републике Српске'', број 36/12 
6
 Члан 46 Закона о архивској дјелатности 

7
 Исто, члан 47 

8
 Тачка 13 Упутства о условима и начину коришћења јавне архивске грађе 

9
 Исто, тачке 71 и 72 

10
 Члан 42 Закона о архивској дјелатности, ''Службени гласник Републике Српске'', број 119/08 

11
 Тачке 44, 62 и 66 Упутства о условима и начину коришћења јавне архивске грађе 

12
 Исто, тачке 20.4. и 20.6. 
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У саставу Архива у Бањалуци налази се и читаoница, отворена за све 

грађане који желе да остваре увид у јавну архивску грађу. Радно вријеме читао-

нице је сваким радним даном од девет до петнаест часова.  

Архив истраживачима даје на располагање, у циљу информисања у вези 

са фондовима, Регистар архивских фондова и збирки и сумарне и аналитичке 

инвентаре истих.  
Под појмом коришћењe архивске грађе подразумијева се: 

- добијање увјерења на основу чињеница садржаних у архивској грађи 

за остваривање права правних и физичких лица (најчешће рјешавања 

имовинскоправних питања, радног стажа, стечене школске спреме и 

др.) и 

- непосредни увид у изворну или копирану документацију у циљу 

научноистраживачког рада.
13

 

Грађане у Архив, да би им се издало увјерење, обично упућују установе 

које су ствараоци грађе, а исту више не посједују (нпр. општинске управе), као 

и установе преко којих грађани покушавају да остваре своја права (нпр. Фонд 

ПИО). Истраживачи који желе да истражују грађу у Архиву могу да се о њој 

информишу прије свега преко званичног сајта Архива,
14

 на којем се налази 

водич кроз фондове и збирке. 

У протекле 24 године (1992–2015), колико Архив постоји, у бањалучком 

сједишту је било 11.371 корисника архивске грађе, од којих је 9.069 тражило 

увјерење на основу чињеница садржаних у архивској грађи,
15

 те 2.302 истражи-

вача
16

. 

 

Коришћење архивске грађе у сврху добијања увјерења 

на основу чињеница садржаних у архивској грађи 

"Архив Републике, на захтјев правних и физичких лица, издаје увјерење 

и друге исправе о чињеницама садржаним у архивској грађи."
17

 

Како физичка и правна лица долазе до услуге издавања увјерења? 

Одобрење за коришћење јавне архивске грађе издаје се на основу писа-

ног захтјева.
18

 Писани захтјев се може доставити личним доласком у Архив, 

                                                 
13

 Ећимовић Љ., Приступ и коришћење архивске грађе у Архиву Републике Српске, Zbornik 

radova sa prvog kongresa arhivista Bosne i Hercegovine, Arhiv Bosne i Hercegovine i Arhivističko 

udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2006, 397–407. 
14

 Архив Републике Српске, Водич кроз фондове и збирке  

 http://www.arhivrs.org/Doc.aspx?subcat=12&cat=3&id=13&lang=cir (15.11.2015)  
15

 Попис аката из архиве Архива Републике Српске 
16

 Податак из евиденције пријава истраживача 
17

 Тачка 89 Упутства о условима и начину коришћења јавне архивске грађе 
18

 Члан 42 Закона о архивској дјелатности 
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путем факса, поштом или електронским путем. Он треба да буде написан на 

једном од језика конститутивних народа БиХ.
19

 

У њему се налазе сљедеће рубрике које подносилац захтјева попуњава: 

име и презиме, број идентификационог документа, адреса, поштански број, 

град, држава, подаци у вези са садржајем тражених чињеница о којим жели да 

му се изда увјерење и, на крају, датум подношења захтјева за издавање увјере-

ња и својеручни потпис. Рок у којем је Архив дужан да изда рјешење је осам 

дана
20

. 

Уколико Архив посједује грађу из које може доћи до података које гра-

ђанин тражи, издаје му се увјерење које има значај јавне исправе. Ако Архив 

такву грађу не посједује грађу, доноси се рјешење којим се захтјев одбија. 

Захтјеви се одбијају из разлога што Архив није преузео документацију и истом 

не располаже, или из разлога што архивска грађа није доступна. 

Увјерењем се потврђује постојање или непостојање одређених правно 

релевантних чињеница садржаних у архивској грађи. Увјерење увијек садржи 

навод на основу чега је издато.  

Након обраде података дошли смо до закључка да је за првих пет годи-

на, од 1992. до 1996. године, забиљежен број од 633 подносиоца, док је за 

наредних пет година тај број увећан за 43,60%. Такође, у периоду 2002–2006. 

број подносилаца се увећао у односу на период 1997–2001. за 82,73%. Највећи 

пораст броја подносилаца захтјева се десио у периоду 2007–2011, када су под-

несена 2.154 захтјева, што је у односу на претходни период пораст за 129,68%. 

И у посљедње четири године примјетан је раст броја подносилаца захтјева. 

Из наредног графикона, у ком је, по годинама, приказан преглед броја 

подносилаца захтјева за издавање увјерења,
21

 можемо да закључимо да из годи-

не у годину долази до пораста њиховог броја. 

 

                                                 
19

 Тачка 19.1 Упутства о условима и начину коришћења јавне архивске грађе 
20

 Закон о општем управном поступку, ''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 

87/07 и 50/10 
21

 Усљед недостатка времена потребног за истраживања у деташираним канцеларијама, у табе-

ли су дати само подаци прикупљени у сједишту Архива Републике Српске у Бањалуци.  
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Коришћење архивске грађе у циљу истраживања 

Како истраживачи долазе до непосредног увида у изворну или копирану 

документацију у Архиву у циљу научно-истраживачког рада? 

Као и у случају подношења захтјева за издавање увјерења, тако и у овом 

случају, одобрење за коришћење јавне архивске грађе издаје се на основу писа-

ног захтјева.
22

 Писани захтјев се Архиву може доставити лично, путем факса, 

поште или електронским путем, најкасније један дан прије него што се жели 

извршити увид у тражену грађу. "Одобрење за коришћење архивске грађе даје 

начелник Сектора за сређивање и обраду архивске грађе, најкасније у року од 

три дана по подношењу захтјева за коришћење".
23

 У захтјев за увид у јавну 

архивску грађу корисник уписује: име и презиме, адресу сталног боравка, 

јединствен матични број грађана, број идентификационог документа, држа-

вљанство, занимање, мјесто запослења, назив теме, сврху истраживања, у чије 

име и за чији рачун обавља истраживање, грађу коју жели да истражује, године 

                                                 
22

 Члан 42 Закона о архивској дјелатности 
23

 Тачка 15 Упутства о условима и начину коришћења јавне архивске грађе 
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на које се подаци односе. На крају уписује датум подношења пријаве, односно 

захтјева и својеручни потпис. 

У периоду 1992–2015. године, захтјев за непосредни увид у изворну или 

копирану документацију у циљу научноистраживачког рада поднијела су 2.302 

истраживача. У наредном графикону је приказан преглед броја истраживача по 

годинама: 

 
 

Јасно се види вишеструки пораст броја корисника архивске грађе у 

научноистраживачке сврхе у посљедњих десет година, са тенденцијом даљњег 

раста. 

Највећи број истраживача долази из Републике Српске и Босне и Херце-

говине, из других земаља региона (Србије, Хрватске и Словеније), као и из 

Аустрије, Швајцарске, Шпаније, Белгије, Француске, Њемачке, Холандије, 

Велике Британије, Румуније, Шведске, Италије, Пољске, Израела, Канаде, Сје-

дињених Америчких Држава и Аустралије. 

Временски периоди на које су се истраживања односила приказани су у 

наредној табели: 

 

Период истраживања Учешће % 

Турски период 3.79% 

Аустроугарски период 16.21% 

Између два свјетска рата 24.05% 

Други свјетски рат 14.30% 

Социјалистички период 27.50% 

Период Републике Српске 14.15% 
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Највеће интересовање постоји за архивску грађу из социјалистичког 

периода, која и чини највећи дио архивске грађе у Архиву. Из табеле се може 

видјети да је учешће архивске и библиотечке грађе у истраживању тог раздо-

бља износило 27,50% од укупног броја истраживања. Затим слиједи период 

између два свјетска рата, односно период Краљевине Југославије, са учешћем 

од 24,05%, аустроугарски период са 16,21%; Други свјетски рат са 14,30% и 

период Републике Српске са 14,15%. 

Истраживачи су често истраживали грађу из неколико различитих пери-

ода, на примјер када су писали монографије о некој школи или када су истра-

живали демографију неког мјеста. Знатан број истраживача, њих 16,33%, нису 

при подношењу захтјева за истраживање уписали године на које се подаци 

односе. То су обично били истраживачи који су користили библиотечки фонд. 

Када посматрамо истраживаче с обзиром на њихово занимање или мје-

сто запослења, долазимо до сљедећих података. 

 

Занимање / мјесто запо-

слења истраживача 

Број истра-

живача 
% учешће 

Наставници 53 2.07% 

Економисти 68 2.81% 

Ученици 69 2.85% 

Архитекте 69 2.85% 

Новинари 100 4.14% 

Професори 130 5.50% 

Историчари 138 5.71% 

Правници 153 6.33% 

Пензионери 206 8.52% 

Студент 870 35.98% 

Остали
24

 562 23.24% 

Укупно 2418 100.00% 

 

Неки истраживачи су навели само титулу коју имају (нпр: магистар, 

доцент, доктор, секретар, помоћник, директор, радник или незапослен). 

                                                 
24

 Под рубриком ''остали'' се налази велика лепеза разноврсних звања и занимања истраживача: 

полицајци, пилоти, војна лица, генерални конзул, теолози, архивисти, библиотекари, академски 

сликари, туристички техничари, трговци, медицински техничари, доктори наука (филозофских, 

математичких, пољопривредних), истражиоци, угоститељи, археолози и многа друга занимањâ 

и професијê. 
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Из прегледа занимања истраживача можемо да потврдимо чињеницу да 

је Архив у научноистраживачке сврхе отворен за све грађане, без обзира на 

њихово занимање, узраст, пол и било коју вјерску или политичку припадност. 

Што се тиче сврхе истраживања,
25

 и ту се отвара широка лепеза потреба 

грађана. У графикону је приказано због чега су истраживачи најчешће долази-

ли у Архив: 

 
Студентски радови су најчешћи разлог истраживања у Архиву. На осно-

ву архивске и библиотечке грађе написана су 954 рада, од семестралних и 

семинарских до дипломских, магистарских, мастер и докторских радова и 

дисертација. Најчешће су долазили студенти Одсјека за историју Филозофског 

факултета и Архитектонско-грађевинског факултета, Смјер архитектура. 

Већ низ година је устаљена пракса да студенти прве године студијског 

програма историје, у склопу предмета Увод у историјске студије, у Архив дола-

зе организовано и пишу просеминарске радове на основу архивске грађе. 

Друга по бројности сврха истраживања је писање разноврсних публика-

ција (монографија, књига, научних радова и др.). На трећем мјесту по бројно-

сти су истраживачи који су као сврху истраживања наводили лично интересо-

вање. То су истраживачи који су жељели да се боље упознају са чињеницама из 

ближе и даљње прошлости, о догађајима и истакнутим личностима, затим они 

који су истраживали породично стабло, припремали испите за факултет, струч-

не испите и због разних других интересовања. На четвртом и петом мјесту су 

истраживачи који су тражили доказе потребне за вођење судских поступака 

(одбрана на суду, вођење оставинских поступака, истраживање ратних злочина 

из Одбрамбено-отаџбинског рата) или ради упознавања са прописима из слу-

жбених листова и гласника, као и другим подацима који би би им могли помо-

ћи у рјешавању њихових тренутних проблема. На шестом мјесту су новински 

                                                 
25

 Пријаве истраживача 
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чланци, а на седмом школски радови (реферати, матурски радови и сл.). На 

осмом мјесту по бројности се налазе истраживачи који су користили архивску 

грађу ради припремања изложби, сликања умјетничких слика, снимања филмо-

ва, припремања позоришних представа итд.. На деветом мјести су истраживачи 

који су тражили грађу о објектима које желе да санирају, поново граде или уре-

де власничке односе, а на десетом истраживачи који су истраживали ради оби-

љежавања јубилеја установа и организација, годишњица матура и сл. 

Што се тиче назива тема које су истраживачи уписивали у захтјеве за 

коришћење архивске грађе, веома ријетко се могу наћи исти називи, осим када 

је више истраживача радило тимски на истом пројекту или задатку. Због тога у 

овом истраживачком раду није обрађивана та врста података, јер би она захти-

јевала, у најмању руку, самосталан рад ове врсте. 

Најчешћи и свакодневни корисници архивске грађе су сами радници 

Архива, који посвећују велику пажњу научном раду и културно-просвјетној 

дјелатности, а не попуњавају пријаве за истраживање. Стога би било добро 

спровести анкету међу самим радницима и њене резултате придружити 

закључцима овог рада. Њихов научноистраживачки рад највише произилази из 

потребе да помогну грађанима у њиховим потребама, као и ради сарадње са 

другим културним и образовним установама, медијима и др.  

Архив Републике Српске је приредио, самостално или у сарадњи са дру-

гим културним установама, преко 30 изложби и издао преко 150 публикација 

из архивистике и других сродних области. Архивска издавачка дјелатност се 

остварује највише преко струковног Удружења архивских радника Републике 

Српске, које је основано 26. октобра 2000. године
26

. До сада је издато и седам 

бројева Гласника Удружења архивских радника Републике Српске, у којем се 

публикују архивска грађа и стручни и научни радови настали истраживањем те 

грађе, чиме је популаризована архивска дјелатност и у знатној мјери развијена 

већа свијест о значају архивске грађе и архивске дјелатности. 

 

 

Dalibor Novakovic 

 

Usage of Archival Records 

in the Archives of the Republic of Srpska in Banja Luka 

 

Conclusion 
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The significance of archival records for researchers and both individuals and 

legal persons who wish to exercise some of their rights is immeasurable. The 

Archives is even more important if we are aware of its contribution to the 

democratization of our society and greater accountability of our authorities and 

institutions toward archival records due to the freedom of access to public archives.  

In several previous pages an analysis of research and archival records used in 

the Archives in Banja Luka is provided. Based on this analysis, one can see the 

significance of this records, for both researchers and citizens who wish to exercise 

their rights on such basis. In addition, the analysis provided the data who explored 

most often in the Archives, from which period the archival records is used and for 

what purpose. With this data the Archives could come to some conclusions and 

enhance their future work. 

Due to growing increase in the number of researchers who use the original 

documents thus increasing the risk of its permanent damage it would be desirable to 

continue digitization of archival records, which was launched a few years ago. Thus 

the life of archival records would be extended and at the same time work of both 

researchers and the Archives’ employees would be simplified.  

Due to ignorance of laws and subordinate legislation in connection with the 

Archives activities, citizens submit requests which are not complied with it. Thus it 

happens that users of archival records demand from the workers to certify copies of 

documents the Archives does not possess, to correct the erroneous information 

provided in official documents (wrongly entered years, name and surname and the 

like) and more. Often researchers, including those with university degrees, who we 

consider as intellectuals, show negligence towards the records and substantially 

disrupt the order of the original file, so the file clerks have to re-arrange the records. 

Therefore, the Archives should pay more attention to informing the public about its 

activities and introduce stricter control in the reading room, in order to prevent the 

careless attitude of researchers towards the records.  

It would be also interesting to explore and present to the public all published 

works created on the basis of archival records of the Archives (scientific papers 

published in professional journals, published master and doctoral theses, 

monographs, books, exhibitions, documentaries etc.), and one copy of it researchers 

are obliged to submit to the Archives. This would certainly give a more complete 

picture of the usagee of the Archives’ archival records and show once again how 

important job is perfromed by the Archives. 
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MARIJANA TODOROVIĆ BILIĆ УДК 930.251:002.6 

Arhiv Republike Srpske 10.7251/GUARS1608023T 

Banjaluka  

 

 

OD KAŽNJENIKA DO PARTNERA: 

OBUKA ARHIVARA ZA RAD U REGISTRATURAMA 
 

Apstrakt: Zaštita arhivske građe je osnovni cilj arhivske službe, a možemo je 

podijeliti na primarnu i sekundarnu. Primarna obuhvata zaštitu arhivske građe još u 

procesu nastajanja, jer da bi se građa zaštitila i valorizovala potrebno je pratiti je još 

od njenog nastanka. Sekundarna zaštita obuhvata stručnu obradu građe po njenom 

dolasku u arhiv. Jedan od zadataka službe za zaštitu arhivske građe van arhiva je i 

preuzimanje arhivske građe, koja, prema važećim propisima, mora biti sređena i 

popisana prema standardima propisanim Zakonom o arhivskoj djelatnosti. Da bi se 

došlo do ovog cilja, bitno je djelovati direktno kod stvaralaca arhivske građe. Stoga 

je od izuzetne važnosti edukacija radnika na poslovima arhivara, da bi mogli kvalitet-

no obavljati primarnu zaštitu građe. S obzirom na to da u našim registraturama na 

poslove arhivara obavljaju radnici koji na to gledaju kao ''na kaznu'', oni te poslove 

obavljaju nevoljno. Veoma je važno na poslovima arhivara zaposliti stručnu osobu, 

osposobljenu za rukovanje građom i praćenje informacionog i tehnološkog razvoja. 

Stručno osposobljavanje i edukacija arhivara od izuzetnog je značaja, te je Arhiv 

Republike Srpske od 2002. godine pokrenuo program polaganja stručnih ispita za 

radnike koji rade na poslovima zaštite arhivske i dokumentarne građe kod imalaca i 

stvaralaca. Ovaj rad, na osnovu iskustva autora, govori o neophodnosti bolje eduka-

cije arhivara u skladu sa međunarodnim standardom ISO 15489 i (ne)mogućnosti 

razrade records continuum modela (kao modela kojem težimo i koji će biti neopho-

dan u budućnosti) bez edukovanih arhivara. 

 

Ključne riječi: zaštita arhivske građe, edukacija, arhivari, stručni ispit. 

 

Title: From Punishment to Partnership: The Training of Records Managers 

 

Abstract: Protection of archival material is the main goal of archival services, 

and it can be divided into primary and secondary. Primary includes the protection of 

archival material still in the process of creation, for if we want to protect and apprai-

se that material, we have to monitor it from the point of its creation. Secondary pro-

tection includes expert processing of material when it arrives in the archival institu-

tion. One of the primary elements in the protection of records outside of archival 

institutions is the acquisition of archival material, which, under current regulations, 

must be arranged and listed according to the standards prescribed by the “Law on 
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Archives”. To reach this goal, it is essential to work directly with the creators of rec-

ords. Therefore, it is important to educate people employed as records managers, to 

be able to perform high quality primary care of current records. Given the fact that in 

our public offices, the people who work in records management are the ones who are 

quite often given those duties as a form of “punishment”, they perform their job in-

voluntarily. It is very important for these offices to hire professionals, capable of 

handling the material and monitoring the information and technological develop-

ment. Vocational training and education of personnel employed in records manage-

ment is very important, and the Archives of the Republic of Srpska in 2002 started a 

program of professional examination of employees who work on the protection of 

archival and current records for creators and custodians. This article, based on the 

experience of the author, discusses the necessity of improving the records manage-

ment education in accordance with the international standard ISO 15489 and the 

(im)possibility of elaboration and implementation ofrecords continuum model – the 

model to which we aspire and which will be necessary in the future – without a trai-

ned archivist. 

 

Key words: Protection of archival material, education, records managers, rec-

ords management education 

 

 

Ko čuva arhivsku i dokumentarnu građu?  

 

 Zaštita arhivske građe je osnovni cilj arhivske službe, a možemo je podijeliti 

na primarnu i sekundarnu. Primarna obuhvata zaštitu arhivske građe još u procesu 

nastajanja, jer, da bi se građa zaštitila i valorizovala, potrebno je pratiti je još od nje-

nog nastanka. Sekundarna zaštita obuhvata stručnu obradu građe po njenom dolasku 

u arhiv. Jedan od zadataka službe za zaštitu arhivske građe van arhiva je i preuzima-

nje arhivske građe, koja, prema važećim propisima, mora biti sređena i popisana pre-

ma standardima propisanim Zakonom o arhivskoj djelatnosti Republike Srpske.
1
 Da 

bi se došlo do ovog cilja, bitno je djelovati direktno kod stvaralaca arhivske građe. 

Stoga je od izuzetne važnosti edukacija radnika na poslovima arhivara, da bi mogli 

kvalitetno obavljati primarnu zaštitu građe. S obzirom na to da u našim registratura-

ma na poslovima arhivara rade radnici koji na to gledaju kao ''na kaznu'', oni te 

poslove obavljaju nevoljno. Veoma je važno na poslovima arhivara zaposliti stručnu 

osobu, osposobljenu za rukovanje građom i praćenje informacionog i tehnološkog 

razvoja. 

 

                                                 
1
 Zakon o arhivskoj djelatnosti Republike Srpske, ''Službeni glasnik Republike Srpske'', 119/08 
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Šta očekujemo od arhivara? 

 

Autor ovog teksta radi na poslovima zaštite arhivske građe van arhiva, koja 

podrazumijeva nadzor nad stanjem smještaja, čuvanja, zaštite, evidentiranja, sređiva-

nja i odabiranja dokumentarne i arhivske građe, pružanje stručne pomoći imaocima 

arhivske građe i vođenje evidencija o arhivskoj građi van arhiva. Veliku ulogu u zaš-

titi arhivske građe van arhiva imaju uposlenici na poslovima arhivara u registratura-

ma, čiji je zadatak da vode brigu o dokumentarnoj i arhivskoj građi. To podrazumije-

va osiguravanje odgovarajućih prostorija za smještaj građe,
2
 obezbjeđenje mikrokli-

matskih, hemijsko-bioloških i fizičkih uslova za zaštitu dokumentarne građe od štet-

nog djelovanja temperature, vlage, svjetlosti, zračenja, prašine, mikroorganizama, 

insekata, glodara i fizičkih oštećenja.
3
 Pored ovoga, imaoci su dužni da obezbijede i 

opremu za čuvanje arhivske i dokumentarne građe, što podrazumijeva adekvatne teh-

ničke jedinice pakovanja (fascikle, registratore, poveze ili kutije), police, ormare, ka-

se i kontejnere, termometre, higrometre, aparate za suvo gašenje požara i druge ure-

đaje kojima se obezbjeđuju kontrola i održavanje uslova za smještaj i čuvanje građe.
4
 

Radnici nadležnih arhiva imaocima i stvaraocima dokumentarne i arhivske 

građe daju detaljna uputstva o sprovođenju pojedinih mjera zaštite. Veoma je značaj-

no da imaoci građe donesu svoje opšte akte o sistemu kancelarijskog poslovanja, da 

bi se decidno uredila pitanja vođenja kancelarijskog poslovanja, vođenja evidencija o 

građi, pitanja obrade i rukovanja dokumentacijom, odlaganja svršenih akata i njihove 

predaje u arhivu, tehničkog opremanja, obilježavanja i odlaganja građe, uslova i 

načina čuvanja građe, korišćenja građe, njene valorizacije i izdvajanja bezvrijednog 

materijala kojem je istekao rok čuvanja. 

S obzirom na kompleksnost ovog posla, porazno je kada se na mjestu arhiva-

ra naiđe na nekompetentnu osobu. Odgovorne osobe se nalaze na rukovodećim mje-

stima u državnim institucijama, ali i u privatnom sektoru. Prema Uputstvu o sadržaju 

i načinu vođenja evidencije dokumentarne građe u privatnom vlasništvu
5
, privatna 

dokumentarna građa je ona koja nastaje djelovanjem privrednih društava, banaka, 

štedionica, osiguravajućih društava, sindikalnih organizacija, udruženja građana, 

političkih stranaka, samostalnih zanatskih, trgovačkih i ugostiteljskih radnji, fizičkih 

lica angažovanih na naučnom, kulturnom, umjetničkom i profesionalnom polju, 

dokumentacija nastala njihovim radom koji ima javni značaj, te građa vjerskih zajed-

nica. Iz ovog širokog dijapazona privatnih imalaca dokumentarne građe izdvaja se 

nekoliko njih čija je građa od izuzetnog značaja za istoriju, nauku i kulturu, na pri-

                                                 
2
 Pravilnik o uslovima čuvanja dokumentarne građe, član 3, ''Službeni glasnik Republike Srpske'', 

37/10 
3
 Pravilnik o uslovima čuvanja dokumentarne građe, član 4, ''Službeni glasnik Republike Srpske'', 

37/10 
4
 Pravilnik o uslovima čuvanja dokumentarne građe, član 8, ''Službeni glasnik Republike Srpske'', 

37/10 
5
 ''Službeni glasnik Republike Srpske'', 132/11 
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mjer građa političkih stranaka, sindikalnih organizacija, vjerskih zajednica i privred-

nih društava. Stoga je važno i u arhivima ovih registratura zaposliti stručnu osobu 

koja će vršiti adekvatnu zaštitu dokumentarne i arhivske građe. 

 

Edukacija arhivara 
 

Godinama unazad je aktuelna tema bolje edukacije arhivara. Trenutno u 

našem okruženju ne postoji srednja škola koja se bavi edukacijom za zvanje arhiv-

skog tehničara. Edukacija se uglavnom svodi na doškolovavanje. Radnici koji rade 

na poslovima arhivara u registraturama često su taj zadatak dobili kao dodatni, uz 

redovan posao koji obavljaju (sekretarica, radnik na protokolu, administrativni rad-

nik, šef službe opštih i pravnih poslova i slično). Često se tu nađu radnici ''po kazni'', 

odnosno kadar koji se ocijeni kao nesposoban za obavljanje svog redovnog posla, 

koji ima neki zdravstveni problem i slično. Stručnoj spremi se ne pridaje važnost. S 

obzirom na to da se arhivski depoi u registraturama nalaze najčešće u podrumima, te 

su prljavi, neuredni i sa nesređenom građom, radnik koji je dobio posao arhivara se 

tu osjeća kao ''otjeran u podrum'' ili ''kažnjen''. Moja praksa na terenu je mnogo puta 

pokazala da kod arhivara nekad postoji želja i impuls za sređivanjem ''situacije'' na 

radnom mjestu, ali kod njegovih nadređenih ne. Tu se javljaju razni problemi: nedo-

statak prostora i adekvatne opreme za depoe, nedostatak tehničkih jedinica za pako-

vanje, nevođenje osnovnih evidencija, pogrešna praksa u radu naslijeđena od pret-

hodnika, a nekad jednostavno nerad, i pored svih omogućenih uslova. Sami arhivari 

se prepuste toj rutini u neradu i tako dolazi do velikih problema u zaštiti građe. 

Arhiv Republike Srpske vrši stručni nadzor nad arhivskom i dokumentarnom 

građom van arhiva (u registraturama), te nad stanjem zaštite, smještaja, vođenja evi-

dencija i rukovanja građom. Iskustva sa terena uglavnom nisu pozitivna. Najčešći 

nedostaci se odnose na neadekvatne prostorije u kojima je smještena građa, te na sta-

nje njene sređenosti i nevođenje osnovnih evidencija. Na primjer, nakon katastrofal-

nih poplava 2014. godine neki imaoci arhivske i dokumentarne građe čak nisu ni 

javili nadležnom arhivu da kod sebe imaju oštećenu građu, nego je to uočio radnik 

arhiva prilikom rutinskog nadzora nakon više od godinu dana. Arhivar nije smatrao 

da je bitno evidentirati oštećenu građu, te ju je, oštećenu i opasnu po zdravlje onih 

koji rukuju njome, čuvao u depou. 

Stručno osposobljavanje, a naposljetku i usavršavanje, od najvećeg je značaja 

za zaštitu arhivske građe, posebno u vrijeme kad je potrebno pratiti tehnološki i 

informacioni razvoj. Arhiv Republike Srpske je od 2002. godine pokrenuo program 

polaganja stručnih ispita za radnike koji rade na poslovima zaštite arhivske i doku-

mentarne građe kod imalaca i stvaralaca, a od 2010. godine taj posao je preuzelo 

Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske. U periodu od marta 2002. do marta 

2016. godine stručni ispit za rad na poslovima zaštite arhivske i dokumentarne građe 

kod imalaca i stvaralaca položila su ukupno 174 kandidata. Autor ovog rada je pred-
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sjednik Komisije za polaganje stručnog ispita za radnike na poslovima zaštite javne 

dokumentarne građe van arhiva. 

Arhiv Republike Srpske je Plan i program polaganja stručnih ispita za radnike 

na poslovima zaštite javne dokumentarne građe van arhiva regulisao Pravilnikom o 

uslovima, rokovima i načinu polaganja stručnog arhivskog ispita, priznavanju struč-

nih arhivskih zvanja i uslovima za sticanje stručnih arhivskih zvanja.
6
 Pravo na pola-

ganje ovog ispita imaju sva lica sa završenom srednjom školom (IV stepen obrazova-

nja), koja su najmanje šest mjeseci obavljala poslove čuvanja, zaštite, sređivanja, 

odabiranja, evidentiranja i davanja na korišćenje javne građe, zatim poslove rukova-

nja dokumentarnom građom kod ponuđača usluga čuvanja građe u digitalnom obliku 

ili su zaposlena kod ponuđača pratećih usluga zahvatanja ili čuvanja dokumentarne 

građe u digitalnom obliku. Ovo je regulisano i Zakonom o arhivskoj djelatnosti.
7
 

Program za polaganje stručnog ispita je kompleksan i multidisciplinaran, a sastoji se 

od:  

- poznavanja zakonskih i drugih propisa kojima su utvrđene obaveze imala-

ca i stvaralaca javne arhivske i dokumentarne građe, propisa o kancelarij-

skom poslovanju i zaštiti arhivske građe; 

- poznavanja arhivistike, što podrazumijeva poznavanje postupaka vezanih 

za sređivanje i evidentiranje arhivske i dokumentarne građe, odabiranje 

arhivske građe i izdvajanje bezvrijednog materijala, te postupak primo-

predaje arhivske građe nadležnom arhivu; 

- poznavanja upravljanja arhivskom i dokumentarnom građom u fizičkom i 

elektronskom obliku: poznavanja rokova čuvanja građe, uslova i načina 

korišćenja građe, fizičko-tehničke zaštite građe, zahvatanja i pretvaranja 

fizičke građe u fizičkom obliku i zahvatanje, pretvaranje i čuvanje doku-

mentarne građe u elektronskom obliku i na mikrofilmu; 

- poznavanja osnova informatike i korišćenja informacionih tehnologija pri 

radu sa građom.
8
 

Da bi se pristupilo ispitu, osim gore navedenih uslova, potrebno je Udruženju 

arhivskih radnika RS dostaviti prijavu i uz nju priložiti svjedočanstvo o završenoj 

školi i uvjerenje o radnom iskustvu na poslovima zaštite javne dokumentarne građe 

van arhiva. Kandidat ispit priprema iz sljedeće literature:  

1. Savez društava arhivskih radnika Jugoslavije, Rječnik arhivske terminolo-

gije, Zagreb 1972; 

2. Savez društava arhivskih radnika Jugoslavije, Priručnik iz arhivistike, 

Zagreb 1977; 

3. Ivana Bruk, Ljubodrag Popović, Arhivistika, Beograd 1986; 

                                                 
6
 ''Službeni glasnik Republike Srpske'', 126/10 

7
 Zakon o arhivskoj djelatnosti, član 76, ''Službeni glasnik Republike Srpske'', 119/08 

8
 Pravilnik o uslovima, rokovima i načinu polaganja stručnog arhivskog ispita, priznavanju stručnih 

arhivskih zvanja i uslovima za sticanje stručnih arhivskih zvanja, član 38 i 39, ''Službeni glasnik 

Republike Srpske'', 126/10 
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4. Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske, Zaštita arhivske građe u 

registraturama, Banjaluka 2000;  

5. Lučija Duranti, Arhivski zapisi: teorija i praksa, Zagreb 2000;  

6. Zoran S. Mačkić, Zaštita kulturnih dobara – Zbirka propisa Republike 

Srpske sa komentarima i objašnjenjima, Banjaluka 2003;  

7. Hrvatski državni arhiv, Stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog gradiva 

– Priručnik, Zagreb, 2008;  

8. Zoran S. Mačkić, Kancelarijsko i arhivsko poslovanje, šesto dopunjeno 

izdanje, Banjaluka 2013;  

Kandidat ispit može polagati pismeno ili usmeno, a ocjenjivanje kandidata 

obavlja tročlana komisija.
9
 Kandidat koji položi stručni ispit za arhivara dobija uvje-

renje, a svoj sertifikat mora da obnavlja svake dvije godine, uz dostavljene dokaze da 

je aktivno radio na zaštiti arhivske i dokumentarne građe. Kandidati najčešće dosta-

vljaju dokaze o učestvovanju pri izdvajanju bezvrijednog materijala ili izradi arhiv-

ske knjige. Nažalost, nerijetko se sva briga arhivara završava ovdje.  

Svi kandidati koji su do sada pristupili stručnim ispitima za arhivara u Arhivu 

Republike Srpske i Udruženju arhivskih radnika Republike Srpske, savjesno su pri-

stupili ispitu, vladali su materijom i prilikom polaganja ispita nije bilo problema. 

Upravo zbog toga ostaje nejasno kako dolazi do grešaka u njihovom radu? Arhivske 

knjige stižu potpuno pogrešno ustrojene, spisak bezvrijednog materijala ne sadrži 

obavezno propisane rubrike, sređivanje građe im predstavlja veliki problem i dr. Sto-

ga se edukacija arhivara konstantno nastavlja radom takozvane ''vanjske službe'' nad-

ležnog arhiva putem davanja instrukcija. 

Edukacija se kontinuirano vrši i putem seminara. Udruženje arhivskih radnika 

Republike Srpske je do sada organizovalo deset seminara: 

1. 21–22. decembra 2000. godine u Tesliću, sa temom ''Kancelarijsko i 

arhivsko poslovanje'', za radnike u registraturama organa uprave i pravo-

suđa, kojem su prisustvovala 102 učesnika;  

2. 15–16. novembra 2001. godine u Tesliću, sa temom ''Kancelarijsko i 

arhivsko poslovanje'', za radnike u registraturama obrazovanja, kojem su 

prisustvovala 84 učesnika; 

3. 14–15. decembra 2002. godine u Laktašima, sa temom sa temom ''Kance-

larijsko i arhivsko poslovanje'', za radnike u registraturama organa upra-

ve, kojem je prisustvovalo 98 učesnika; 

4. 7–9. juna 2005. godine u Slatini, sa temom ''Kancelarijsko i arhivsko 

poslovanje'', za radnike u registraturama organa uprave, kojem je prisu-

stvovalo 65 učesnika; 

                                                 
9
 Pravilnik o uslovima, rokovima i načinu polaganja stručnog arhivskog ispita, priznavanju stručnih 

arhivskih zvanja i uslovima za sticanje stručnih arhivskih zvanja, član 44 i 45, ''Službeni glasnik 

Republike Srpske'', 126/10 
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5. 9–10. juna 2011. godine u Laktašima, sa temom ''Kancelarijsko i arhivsko 

poslovanje'', za radnike u registraturama organa uprave i pravosuđa, ko-

jem su prisustvovala 93 učesnika; 

6. 19–21. aprila 2012. godine na Bardači kod Srpca, sa temom ''Elektronsko 

poslovanje'', kojem je prisustvovalo 48 učesnika; 

7. 9–10. juna 2015. godine u hotelu ''Monument'' na Mrakovici, sa temom 

''Elektronsko poslovanje'', kojem su prisustvovala 43 učesnika. 

8. 7–9. oktobra 2015. godine u hotelu ''Leotar'' u Trebinju, sa temom ''Kan-

celarijsko i arhivsko poslovanje'', kojem je prisustvovalo 26 učesnika; 

9. 18–20. maja 2016. godine u hotelu ''Lavina'' na Jahorini, na temu ''Kance-

larijsko i arhivsko poslovanje'', na kojem je bilo prisutno 46 učesnika; 

10. 21–23. septembra 2016. godine u hotelu ''San – Banja Laktaši'', na temu 

''Kancelarijsko, arhivsko i elektronsko poslovanje'', gdje su prisustvovala 

54 učesnika.  

Iz ovog pregleda seminara vidi se trajan napor Udruženja arhivskih radnika 

Republike Srpske da kontinuirano edukuje radnike zaposlene na zaštiti arhivske gra-

đe van arhiva. Tendencija je da svake godine budu održana po dva seminara. 

 

Preporuka za budućnost – savez 

 

Da bi se standardizovala najbolja međunarodna praksa u upravljanju doku-

mentima, razvijen je ISO standard 15489. Ovaj standard bi trebalo da koriste svi pro-

fesionalci koji upravljaju dokumentima u bilo kojem obliku, kao i pojedinci čija je 

obaveza da stvaraju ili čuvaju dokumenta. S obzirom na to da standard ISO 15489 

propisuje sve detalje upravljanja dokumentima (od samog izgleda dokumenta, meta-

podataka, sadržaja, autentičnosti, vjerodostojnosti, integriteta, do upotrebljivosti), 

ovaj dokument bi trebalo da bude obavezna literatura našim arhivarima. Autor ovog 

teksta je prilikom stručnog nadzora nebrojeno puta pitao arhivare (čak i sekretare u 

registraturama) da li poznaju standard ISO 15489. Dobijeno je svega nekoliko pozi-

tivnih odgovora, i to od redovnih učesnika seminara koje organizuje Udruženje 

arhivskih radnika Republike Srpske. Neophodno je da arhivari bolje upoznaju ovu 

materije da bi mogli kvalitetnije upravljati dokumentima i organizovati i sprovoditi 

svoj posebni sistem kancelarijskog poslovanja. Značajno je da se arhivarima, našoj 

''desnoj ruci'' u registraturama, pravovremeno ukaže na kompleksnost problematike, 

odnosno na povezanost kancelarijskog poslovanja, vrednovanja i rukovanja građom 

sa njenim daljnjim arhiviranjem. 

U bliskoj budućnosti ukazaće se potreba za većom saradnjom radnika arhiva 

sa arhivarima, ali i sa radnicima koji vode kancelarijsko poslovanje. Ovo je uzroko-

vano oskudnim smještajnim kapacitetom arhiva, koji više nisu u mogućnosti da preu-

zimaju arhivsku građu iz registratura. Preuzeta ''arhivska građa'' često nije arhivska 

građa, te nepotrebno zauzima mjesto u arhivskom depou dok čeka da bude sređena. 

Ovakvom praksom bi se ostvarila bolja kontrola nad upravljanjem dokumentima, a 
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valorizacija bi se vršila pri samom kreiranju dokumenata. Veću saradnju između 

imalaca/stvaralaca i nadležnih arhiva preporučuje i records continuum model, koji 

podrazumijeva prisustvo arhivske službe već pri samom stvaranju dokumenta.
10

 I 

zaista, razvoj novih tehnologija će u bliskoj budućnosti ''primorati'' arhivske ustanove 

da nadzor nad upravljanjem dokumentima vrše od njihovog nastanka do korištenja. 

Taj nadzor nad stvaraocima građe bi pretpostavljao jedan novi oblik nadzora nadle-

žnih arhiva – nadzor se ne bi vršio u arhivi (depou), nego u pisarnici. To bi u praksi u 

Republici Srpskoj značilo i izmjenu postojećeg Zakona o arhivskoj djelatnosti. Tako-

đe, ovo otvara novu problematiku, a to je adekvatna edukacija radnika zaduženih za 

poslove zaštite građe kod imalaca/stvaralaca. Stručni ispit za arhivara više ne bi bio 

dovoljan, već bi bilo potrebno fakultetski obrazovati kadrove koji bi bili osposobljeni 

za upravljanje dokumentima i praćenje informaciono-tehnološkog razvoja. 

 

 

Marijana Todorovic Bilic 

 

From Convicts to Partners:  

Training of Archivists for Work at Registries 

 

Summary 

 

Workers employed as records managers involuntarily agree to this position, in 

which they feel indisposed, and often are despised by colleagues. Given that this is a 

job that is associated with many prejudices, these workers feel like convicts. Through 

professional exams, seminars and instructional help, archivists try to break these pre-

judices and provide the best education for records managers. In the future direct con-

nection of the archivists and records managers with management structure and crea-

tors of records will be necessary, since its inception to archiving. This requires grea-

ter expertise of records managers, and their university education is even necessary. 

 

                                                 
10

 Josip Kolanović, Records continuum i arhivska praksa (sažetak izlaganja), 38. savjetovanje HAD-a, 

2002,  

 http:// www.had-info.hr/rad-drustva/izlaganja/124-records-continuum-i-arhivska-praksa (3.2.2016) ] 

http://www.had-info.hr/rad-drustva/izlaganja/124-records-continuum-i-arhivska-praksa
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ВЕКОВНA ИСКУСТВA У ЗАШТИТИ РАЗНИХ ОБЛИКА 

ЗАПИСА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ КАО ЈЕДАН ОД ПРЕДУСЛОВА 

ЗА ЊЕНО ЗАКОНСКО УРЕЂЕЊЕ 
 

 

Не покушавај да тврдиш оно 

што не можеш да докажеш. 

 

Апстракт: Трагови архивистике сежу у далеку прошлост. Свест о чува-

њу и заштити архивске грађе мењала се од времена до времена, зависно од дру-

штвених прилика. Архивска грађа представља најважнији траг људског дру-

штва из прошлости, који се организовано чува и аутентично сведочи о постоја-

њу одређених радњи, догађаја и процеса. Велика количина архивске грађе из 

ранијих векова је сачувана, иако није увек постојало архивско законодавсто. 

Логично је запитати се које су то природне и друштвене силе допринеле да се 

та грађа спаси све до данашњих дана. И заиста, право је умеће било сачувати ту 

архивску грађу. Данас је основни стуб успешног обављања архивске делатно-

сти у свакој држави архивско законодавство. Доношењем и применом архив-

ског законодавства умрежавају се архивске институције и уређују начин упра-

вљања, заштита, валоризација, дигитализација и коришћење архивске грађе. 

На просторима бивше СФРЈ донето је стотињак законских и подзакон-

ских прописа, што је најчешће резултат промена устава и системских закона. 

Аутор наводи забележене изјаве или објављене цитате великих угледни-

ка науке и културе о архивима и архивској грађи. 

 

Кључне речи: Цицерон, Његош, Тесла, архиви, искуство у поступању са 

архивском грађом, архивска грађа, архивски нормативизам, амфирмација и 

популаризација архива и архивске грађе. 

 

 

Четири великана светских простора у раздобљу од преко двадесет веко-

ва изрекли су или записали мисли које се и данас прихватају и поштују. Стога 

је потребно и сматрамо исправним да се послужимо изрекама четворице вели-

кана, и то Цицерона, чувеног римског државника, беседника и писца из другог 

века пре нове ере, Његоша, владике, државника, писца и филозофа из деветнае-
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стог века, Николе Тесле, генијалног и непревазиђеног великана на пољу елек-

тротехнике из двадесетог века и Ива Андрића, књижевника и нобеловца. 

Цицерон је проповедао и записао: Нека твоја Еминенција за сваку про-

винцију – да се у градовима уреде јавне зграде у којима би градски чиновници 

могли смјестити писане споменике, уједно нека изаберу неког ко ће списе чува-

ти, да се не би оштетили и да би их они који их буду тражили могли брзо да 

пронађу. Дакле, градски чиновници морају основати архив и, што је до сада у 

том погледу пропуштено, нека се исправи. 

Његош је приликом посете Венецији забележио: Венеција ме сасвим 

одушевила, приредили су ми почасти у Венецији као Телемаху у Фокиди, тако 

је уживала душа ненавикнута на уживање, но и како не би у друштву анђела у 

откровењу Јелисејских дражи. Трг светог Марка створен је за уживање, канал 

Гранде за дивљење, а остала Венеција једино за филозофе. Но архиви, ах архи-

ви, богати записи давних прошлих вијекова, они су за мене недостижан идол, 

који ме магично очарава. 

Тесла, стално присутни геније који је изменио услове људског живота и 

открио природне законитости, фундаменталиста електротехничких наука, при-

бележио је своје мишљење које се донекле супротставља његовим непревазиђе-

ним научним проналасцима: Живимо у времену непревазиђених техничких 

достигнућа која воде све потпуном овладавању природним силама и поништа-

вању времена и простора. Али овај развој премда доприноси нашем комфору, 

удобности и безбедности егзистенције, не води у правцу праве културе и про-

свећивања. Напротив, он је деструктиван за идеале. Прави узрок пропадања 

цивилизације је неспособност људске врсте да реши социјалне, моралне и 

духовне проблеме. 

Андрић је записао: Ја и сувише лепих часова и скромних али и радосних 

открића дугујем архивима и архивским радницима, да не бих, кад год ми се за 

то укаже прилика, рекао о њима реч истине, и реч похвале, као о потребним и 

корисним, важним и неопходним друштвеним чиниоцима. 

У архивским просторијама, међу ормарима и полицама пуних тих често 

потцењиваних хартија, врши се стална служба истини, нашој, људској, рела-

тивној истини, која се тешко уочава и осветљава а лако замрачује и губи, али 

којој ипак морамо верно и истрајно да служимо, ако желимо да наш живот 

буде на чврстим основама а наша друштвена атмосфера чиста и здрава. 

Само неуки и неразумни људи могу да сматрају да је прошлост мртва и 

непрелазним зидом заувек одвојена од садашњости. Истина је, напротив, да је 

оно што је човек некада мислио и осећао и радио, нераскидиво уткано у оно 

што ми данас мислимо, радимо и осећамо. Уносити светлост научне истине у 

догађаје прошлости, значи служити садашњости. Стога архивска документа 

нису мртва, сива и узалудна као што површним или неупућеним може понекад 

да изгледа. То су драгоцени сведоци без којих би нам остале непотпуно разу-
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мљиве многе појаве у садашњости, без којих не бисмо могли назрети ништа од 

будућности. 

Резиме би могао да гласи: Ако тражиш истину и хоћеш је, буди упоран! 

Истину ћеш наћи у архиву. Архивски докуменат је не само верификовани свје-

док истине, већ и најјачи доказ у судском, управном и свим другим поступци-

ма, а са историјско-правног аспекта необорива чињеница. Пред истином архив-

ског документа све занијеми. 

Куд ће већих доказа о вредности архивске грађе, објектима где се она 

похрањује и поступцима њеног коришћења од исказа наведених горостаса нау-

ке и мудрости, који су живели и стварали у размаку од двадесет векова, а 

мишљења им се умногоме подударају. Ми садашњи, како нас називају савреме-

ни архивисти, дивимо се далекосежној умности набројаних и многих других 

заслужних за очување архивске грађе. Те и сличне изјаве имале су психолошки 

значај за заштиту архивске грађе. 

То значи да трагови архивистике сежу у далеку прошлост, а да се свест 

о чувању и заштити архивске грађе мењала с времена на време, зависно од дру-

штвених прилика. Архивска грађа представља најважнији траг људског дру-

штва из прошлости, који се организовано чува и аутентично сведочи о постоја-

њу одређених радњи, процеса и догађаја. Велика количина архивске грађе из 

ранијих векова је сачувана, иако није увек постојало архивско законодавсто. 

Логично је запитати се које су то природне и друштвене силе допринеле да се 

та грађа спаси све до данашњих дана. И заиста, право је умеће било сачувати ту 

архивску грађу. 

Стога се не треба чудити и питати како, којим облицима заштите, којом 

природном силом, утицајем великана и ентузијаста, Божјом вољом на пољу 

историје, културе и науке, сачувано је огромно културно наслеђе људске циви-

лизације.
1
 

Наставак традиционалног рада и деловања није довољан да се одговори 

на све захтеве и изазове које је модерно друштво поставило пред архиве и 

архивску службу сваке државе. То треба решити и архивским нормативизмом. 

Архивистика се развијала најпре у оквиру јуриспруденције, а потом 

историје, са којом је дуго била повезана као помоћна историјска наука. Данас 

                                                 
1
 Досадашње цивилизације познају бројне облике записа, односно подлоге на којима су сачува-

ни вековима писани документи. Самим тим уверили смо се у постојаност или, боље речено, 

трајност тих записа. Историја записа почела је од пећинског или спољњег исписаног камена, па 

је преко глинених плочица, пергамента, папируса, папира, фотографије и микрофилма стигла 

до данашњих електронских записа. Проверена искуства у погледу трајности наведених записа 

постоје и њихови рокови су нам знани. Међутим, за електронске записе не постоје сигурни 

показатељи који би нам потврдили колики је њихов рок трајности, нити који су најпогоднији 

услови чувања, без обзира на то што се фирме које се баве производњом, продајом или смешта-

јем електронских записа утркују у изналажењу наводно ''најбољих'' система за заштиту архив-

ске грађе. Услови чувања и руковање свим облицима записа су фактори који утичу на њихову 

трајност и квалитет. 
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се архивистици скоро свуда у свету признаје посебност, а у многим земљама се 

сматра посебном науком. 

Сматрамо да су битна три периода у развоју архивског законодавства, и 

то: период када оно није постојало, период када се радило по канцеларијском 

устројству (државна администрација) и период законодавног уређења заштите 

архивске грађе. Сваки период имао је неко од оправдања у методологији рада 

на очувању архивске грађе. Споменућемо само један карактеристичан период 

из доба Римске империје, када се право римског народа састојало од закона, 

плебисцита, одлука сената, царских конституција, едиката и одговора учених 

људи. На тим институтима штитила се и чувала архивска грађа. 

На другој страни, увођењем интернета односно трансактивног памћења, 

као последица се јавља нека врста гашења људског духа. Људи широм света 

упућени су на интернет, па интернетско памћење прети да преузме изворно 

људско памћење, чак да елиминише податке меморисане пре коришћења 

машине. Човек савременог доба почео је да гради помоћу машине однос према 

самом себи, успостављајући релације са другим људима и природом. Можда ће 

религиознима бити ''омогућено да изграђују свој однос и према Богу'' или зане-

сењацима према ванземаљцима. 

Може се са сигурношћу рећи да се су сви временски периоди у архив-

ској делатности исказивали и уводили новитете у поступању са архивском гра-

ђом са циљем да се она што квалитетније заштити и учини што пре доступном. 

Навешћемо за пример микрофилмовање архивске грађе, као један од најбезбе-

днијих облика заштите, који има многе предности у односу на конвенционалну 

архивску грађу: унапређење функције коришћења брзим доступом, лака покре-

тљивост, чување оригинала, дуги рок трајања, мален смештајни простор, лака 

евакуација за време рата, ратних опасности и ванредних прилика и др. Микро-

филм и данас наилази на велику примену у архивској делатности. Наравно, код 

увођења тог облика архивских записа у архивима је у почетку било отпора, 

нарочито од стране традиционалиста.
2
  

                                                 
2
 Полазницима овогодишње Јесење школе у Трсту (6-th IIAS Autumn Archival Scool 2012) др 

Петер Павел Класинц, директор Међународног института архивских наука, са седиштем у 

Трсту, представљајући значај и улогу електронских записа и дигитализацију, компарирајући са 

новитетима од пре скоро 50 година, између осталог је рекао да смо ми, тада млађа генерација 

архивиста, водили огорчену битку са традиционалистима, како са руководствима архива тако и 

са надлежним органима управе, имаоцима архивске грађе и другима, да докажемо потребу и 

вредност микрофилмовања архивске грађе. Иако су нам се чак и подсмевали, ми смо у томе 

успели. Полазницима Јесење школе то је звучало невероватно и смешно. Др Класинц је завр-

шио своје излагање речима: ''Ми, старија генерација, која је или при крају свог радног века или 

пошла у пензију, прогресивна је јер се не противи увођењу савремених електронских облика 

записа и увођењу дигитализације у архивску делатност, већ ту неопходну савременост подржа-

вамо, пропагирамо и, што је најбитније, знамо је примењивати''. 
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Архивска грађа постоји у физичком и електронском облику, а архиви 

морају бити утемељени законодавством, едукацијом и професионалношћу, а 

архивска делатност мора бити изражајна, без обзира на то да ли је реч о 

конвенционалној или електронској грађи. Треба се подсетити да смо живели и 

радили и да живимо и радимо у највећој друштвеној и културној револуцији и 

техничко-технолошком напретку, нарочито израженом крајем прошлог и 

почетком овог века, периоду који је прескочио етничке, језичке, политичке, 

верске и социјалне баријере. Нови проналасци су дефинисали модерни свет. 

Ево неких од њих: компјутери, мобилни телефони, млазни авиони, астронаути-

ка и, не баш за срећу, савремено (нуклеарно и друго) оружје. 

 

Прави путеви су најкраћи 

али се понекад кривим путевима пре стигне до циљева. 

 

Људима који су измислили благодети, олакшали живот и дали многе 

удобности човечанству, а уједно унели стрепњу и страх, треба одати признање, 

јер је данас скоро незамисливо битисање у свету без електронске свакодневице. 

Зар бисмо тако лако долазили до жељених сазнања да није интернета? Ако се 

за тренутак запитамо какво је стање било пар деценија уназад, учиниће нам се 

као да смо живели у једном другом времену и изашли из њега као да смо га у 

сну одживели. 

Компјутеризација, телекомуникације и дигитализација учиниле су прео-

крет у простору и времену. Све је просторно доступно, догађајно сазнајно а 

временски тренутно.
3
 Самим тиме сазнајно је и који, у којој количини и у коме 

архиву се налазе архивски фондови и збирке (архивска грађа), па чак и рокови 

њихове доступности. То, наравно, није само по себи настало.  

Сматрамо да првенствено треба дигитализовати архивску грађу која 

потиче од најстаријих датума, с тим да се тај поступак обави у целини, због 

релативно малог броја тих докумената, затим ону која је категорисана као кул-

турно добро од великог и изузетног значаја, а потом категорисану архивску 

грађу, односно грађу која је најчешће предмет истраживања. 

Дигитализацију треба увести и у науци, просвети, привреди, како код 

оних институција и предузећа која редовно и успешно послују, тако и у 

случајевима њиховог стечаја, ликвидације и других облика трансформације.
4
 

                                                 
3
 Сличан случај је и са књигама. Млади људи, ма колико да воле традиционалну књигу, препо-

знају предности електронских издања и верују да ће она у будућности преузети примат. Ово из 

разлога јер електронске књиге дају већу могућност избора, доступности, па самим тим и чита-

ња. Оправдано се питамо да ли ће и када класичне књиге завршити у музејима. Нажалост, ако 

буде тако, надајмо се да ће и млађи нараштаји држати књиге у рукама и читати. 
4
 На Трећој конференцији архива словенских земаља, одржаној 18–21. октобра 2012. у Љубља-

ни и у Липицама, на тему Нови медији као архивска грађа, представница Архива Словеније мр 

Татијана Хајтник је изнела случајеве преузимања архивске грађе правних лица која иду под 
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Одувек је било присутно и знано да се о уређењу начина живота људи и 

њиховим правима и обавезама старају права и правни прописи њихових дру-

штвених заједница, а пре свих држава. И данас, у савременом свету, било који 

облик друштвене делатности не може бити уређен уколико нормативно није 

регулисан, пре свега системским, а онда и материјалним прописима. 

Савремено електронско пословање мора и може да се уреди законским и 

подзаконским прописима, као што је то урађено када је реч о архивској грађи 

класичног порекла. Међутим, овај вид пословања је много теже нормативно 

уредити, јер не постоје нека већа искуства, а наука се није дубље упуштала у 

питања постојаности и заштите ових облика записа. Насупрот томе, отишло се  

далеко напред на плану усавршавања нових видова технологије. У прилог овој 

тврдњи иде и чињеница да је 8% цивилизованог света прихватило електронске 

облике комуницирања. 

Различито се у свету оцењује место и улога архивске делатности, а наро-

чито како је то регулисано позитивноправним нормативизмом. У многим држа-

вама то је релативно добро регулисано. У једном броју држава место и улога 

архивске делатности и архива уопште није ни приближно регулисана у односу 

на важност и улогу тог непроцењивог и незаменљивог културног блага. 

Бројне функције архива, разврстане по делокрузима, могу се сврстати у 

три основне групе: управну, научну и културну.  

Управне функције архива су: стручни надзор над регистратурама у 

погледу архивирања, чувања и стручног одржавања регистратурског материја-

ла, учешће код излучивања безвредног регистратурског материјала, давање 

сагласности на листе категорија са роковима чувања, преузимање архивске гра-

ђе у архив, издавање уверења о подацима који се чувају у архивима, овера пре-

писа докумената који се чувају у архивима за потребе јавне управе, правних и 

физичких лица, издавање решења о забрани коришћења одређене архивске гра-

ђе. 

Научне функције би, пре свега, биле: активности на теоријском и прак-

тичном раду, истраживање и проучавање засновано на научним методама рада, 

израда информативних средстава (историјске белешке, сумарни и аналитички 

инвентар, регеста, индекс и сл.), публиковање архивске грађе и информативних 

средстава, изложбе, предавања и сл.  

Културне функције изражене су у чувању и стручној обради архивске 

грађе, фондова и збирки, изради евиденција о архивској грађи и регистратур-

                                                                                                                                          
стечај, а која је забележена само у електронском облику – дигитализована. Када је аутор овог 

рада, донекле са чуђењем, упитао где је физичка архивска грађа, тј. она која је дигитализована, 

а пре свега папирна грађа, одговорила је да друге грађе једноставно нема. Таквих случајева има 

доста у Словенији. У Србији, мање, али има. О овој теми говорили су још Мирослав Новак и 

Ника Плесец. Колико је то актуелна тема, уверили смо се када су у дискусији узели учешћа сви 

представници архива словенских земаља који су присуствовали Конференцији. 
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ском материјалу ван архива и у архиву, обезбеђењу свих облика заштите (тех-

ничко-технолошке, биолошке, физичке), стварању услова за рад и давање 

информација о садржају архивске грађе и могућностима њеног коришћења. 

Огромна је улога архива у вршењу наведених функција, из којих произ-

лази право грађана на историјске вредности кроз истину, право на тачну и 

верификовану информацију, кроз заштиту корисника архивске грађе и загаран-

товану заштиту права личности и забрану цурења недозвољених података. 

Прихватање стандардизације, категоризације, валоризације и дигитали-

зације омогућавају архивској делатности да прати савремене технолошко-елек-

тронске трендове и тиме ни у чему не заостаје за другим делатностима. 

Такође треба напоменути да су најчешћи органи надлежни за оснивање 

и рад архива, избор директора и обезбеђивање средстава за рад, пре свих мини-

старства културе. То је један од бројних разлога да архивима припада место и у 

култури. Наравно, архиви су извор и основ дрштвених и егзактних наука. 

Међутим, зависно од изграђених сазнања и схватања вредности архива односно 

архивске грађе, државе архивима додељују статус органа управе, најчешће под 

називом државни архив или архив је управна организација (Црна Гора, Маке-

донија...). Видљиво је да власти одлучују о стратегијама развоја архивске стру-

ке, њеном месту и улози и другим надлежностима, па је мало тога остало у над-

лежности самих архива.  

Архиви су јединствене, незаменљиве и веродостојне основе културног 

идентитета сваког народа и државе, па се поставља питање да ли са таквим пре-

рогативима архивистика може бити помоћна наука. Свакако не! Она се као 

посебна наука изучава на факултетима многих држава. Стога статус, место и 

улогу архива у свакој држави треба да пропише позитивноправни нормативи-

зам, који би архивистику изједначио са осталим друштвеним наукама. Архиви 

морају бити деполитизовани и њихова руководства треба да буду владари зна-

ња и професионалци, а не припадници партија на власти.  

Трчање и јурење нереалним брзинама, у намери да се што пре дигитали-

зује чак и несређена архивска грађа у архивима је nonsens, без обзира на то што 

је сада за тим јагма и помодарство. 

На исти начин како је законски регулисана заштита физичке, класичне 

архивске грађе, мора бити заштићена и електронска грађа. То је потребно и из 

разлога јер се налазимо у времену и простору када је број докумената произве-

ден у електронском облику далеко већи од оних у физичком (папирном) обли-

ку. Мора се дати приоритет класификацији, стандардизацији и валоризацији 

архивске грађе као предуслову за њену дигитализацију, јер ће тиме архивска 

грађа у правом смислу те речи бити очувана и за следеће векове. Самим тим 

она се може користити без бојазни да може бити уништена.  

Дигитализација, као нови облик заштите архивске грађе, не може се и не 

сме игнорисати. Архивска делатност, као битан сегмент културе и јавне управе, 

једна је од најприоритетнијих грана у којој се очигледно исказује неопходност 
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провођења дигитализације.
5
 Стога, пре свега, нормативно треба регулисати 

питања дигитализовања архивске грађе, као и питања приступа тој грађи.  

Нове технологије морају бити присутне и у сфери вредновања и чувања 

архивске грађе и не треба у садржајном и доказном смислу правити разлику 

између класичних и дигиталних записа. 

Увођењем дигитализације смањује се јаз у свим односима између архива 

и других субјеката, пре свих у култури, а посебно између грађана и архивских 

установа код којих они остварују своја права. 

 

Закључна разматрања 

 

- заштита архивске грађе мора бити циљ сваког развијеног друштва, 

па тиме и државе; 

- архивска делатност је пре свега културна а потом и научна, уз напо-

мену да је мало друштвених делатности у које она не задире. Архив-

ска грађа је културно добро, један од најважнијих сегмената државе 

и њених грађана, а њена заштита је предуслов за трајан процес обо-

гаћивања људи. Човек без своје културе, историје, свога порекла и 

наслеђа је отуђен, изгубљен у најгрубљем смислу значења те речи, 

погодан за тлачење; 

- архивска грађа не може бити у потпуности заштићена уколико на 

одговарајући начин законски није дефинисано питање статуса архи-

ва и место које му припада у култури, науци и јавној управи, јер то у 

свакој држави одређују материјални закони. Уколико одређене држа-

ве нису на одговарајући начин законски решиле питање статуса 

архива и њихово место и улогу која им припада у култури, науци и 

јавној управи, оне би требале то што пре да ураде доношењем дело-

творних прописа. Доношењем и применом архивског законодавства 

умрежавају се архивске институције, уређује начин управљања архи-

вима, заштита, валоризација и коришћење архивске грађе. Тим нор-

мативизмом се на поуздан и организован начин регулише цео систем 

заштите архивске грађе; 

- модерни правци архивистике, без њеног директног укључивања у 

процес информатизације, дигитализације и свих других облика елек-

тронских записа и уједначавања по важности са конвенционалном 

                                                 
5
 Но, сетимо се изјава угледника архивске струке, првог или једног од првих доктора архиви-

стичких наука на подручју бивше СФРЈ Јожа Жонтара, вишегодишњег директора Историјског 

архива у Љубљани, али и других признатих архивиста који су били или су још увек склони да 

кажу да нема архивског документа уколико није тродимензионалан, било да је у папирном или 

микрофилмованом облику или у другим стандардним – класичним облицима. То је доскора 

било и разумљиво, али данас, када преко 80% света употребљава електронске записе, то је 

незамисливо. 
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грађом, немају перспективе и будућности. Игнорисањем овог 

проблема доводи се у питање будућност архивске делатности уоп-

ште и егзистенције архива у модерном друштву. Наставак традицио-

налног рада и деловања није довољан да одговори на све захтеве и 

изазове модерног друштва постављене пред архиве и архивску слу-

жбу сваке државе. То треба да пропише позитивноправни нормати-

визам; 

- код израде нових прописа који уређују архивску делатност морају се 

консултовати системски закони, материјални прописи који уређују 

архивску делатност, прописи који регулишу заштиту података о лич-

ности, тајним подацима, електронском потпису, међународни пропи-

си и препоруке, домаћа и страна искуства, етика, морал; 

- архивске установе, и поред тога што је њихово место на пиједесталу 

извора за историју и друге друштвене науке сваке државе, немају 

своје заслужено место опредељено архивским нормативизмом; 

- интерес сваког архива је да сачува историјске изворе своје земље, 

чиме потврђује континуитет и историјску оправданост постојања 

своје државе.  
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Jovan P. Popovic 

 

Centuries of Experience as Protection of Various Format of Archival Records 

as One of the Preconditions for its Legal Regulation 

 

Summary 

 

One of the most important issues of archival records’ protection is its storage. 

Keeping archival records includes and requires a space for researchers as well as 

conditions for its use.  

It can also be a problem for record keepers because it is really difficult to pro-

vide space for storing large quantities of archival records in dedicated facility. This is 

one of the most important issues that archivists struggled with in history and in parti-

cular nowadays. 

At the same time a question is raised – where and how the ancient archival 

records were stored, in which kind of space, shelves, and to what extent conditions 

such as air, light, micro-organisms, dust, humidity, microbial and protection from 

moisture, etc. affected its sustainability and durability and what the consequences of 

storing archives in such environment were. The author of this paper, in his extensive 

career, encountered documents, particularly from earlier periods that were wonder-

ful, rare, with beautiful calligraphy and nearly indestructible. Yet, in the second half 

of the twentieth century, a number of written documents increased to the extent of 

real industrial production of archives. 

New formats of records appeared – microfilm, microfiche, photocopies, opti-

cal disks, digitization and other. The transfer of the "classic" archival records (paper) 

to new forms (usually microfilm) preserves the original, source material, saves the 

occupied space and increases its usage. 

Digitization, as a new form of record, is the creation of the original digital 

record, and transferring an analog material into digital form. Uniform policies and 
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guidelines in most countries of the former Yugoslavia – that could be the basis for 

the digitization of the archives, do not exist, nevertheless digitization is very present. 

Digitization in culture extends to the level of citizen participation in all aspects of 

cultural life, which could be seen as the democratization of culture. 

Regardless, archival practice raises the question – what are the old and the 

new technologies, and further, what is the life cycle of new technology? So far it is 

shown that the only way to complete protection of archives is interaction between old 

and new technology. 

We find that digitization should be first "introduced" in the archival records 

with the earliest dates, due to small number of surviving documents, than to the ar-

chives categorized as a cultural good of great and exceptional importance, and to the 

most researched archives. However, digitization requires legal regulation. 

 



 

 

 



 

 

 

УДК 930.1:94(=163.1) 

ИСТОРИОГРАФИЈА 

HISTORIOGRAPHY 



 

 

 

  

 



ЉИЉАНА ШЕВО, Постанак, архитектура и иконе православне Цркве Светих апостола... 

45 

 

ЉИЉАНА ШЕВО УДК 271.222(497.11)(497.6Козарац)-523.4 

Академија умјетности 10.7251/GUARS1608045S 

Бањалука   

 

 

ПОСТАНАК, АРХИТЕКТУРА И ИКОНЕ ПРАВОСЛАВНЕ 

ЦРКВЕ СВЕТИХ АПОСТОЛА ПЕТРА И ПАВЛА У КОЗАРЦУ 

 

 

Апстракт: Црква Светих апостола Петра и Павла у Козарцу саграђена 

је 1886, а освећена 1887. године. Сразмјерно је великих димензија (18 x 10 

метара). Два звоника на западној фасади се у архитектури православних цркава 

1887–1914. године у БиХ срећу, осим у Козарцу, само на цркви у Бродцу 1884. 

године. Грађевина се, осим у облику кровова звоника, у потпуности подудара 

са типским пројектом за гркокатоличке цркве, који су 1884. године у Грађевин-

ском одсјеку Земаљске владе у Сарајеву израдили J. Kellner и Hans Niemeczek. 

Могуће је да пројекат није прегледао и одобрио митрополит, будући да је 

митрополитска столица била практично упражњена од прољећа 1884. до јесени 

1885. године, када је вјероватно започела градња цркве у Козарцу. Иконостас је 

једноставна дрвена преграда са троје двери. Иконе, серијски радови неке ново-

садске радионице у стилу поједностављеног академизма, прилози су парохија-

на, датовани натписима у период од 1892. до 1912. године. Икона патрона хра-

ма у олтару, добар зографски рад, дар је попа Гавре Стојановића из 1890. 

 

Кључне ријечи: Козарац, православна црква, Гавро и Симо Стојановић, 

Аустроугарска, Johann Kellner, Hans Niemeczek, типски пројекти, зографско 

сликарство. 

 

О прошлости српске православне парохије у Козарцу 

 

Српска православна парохија у Козарцу помиње се 1882. Припада Про-

топрезвитерату приједорском и има пет села – Козарац, Бабић, Јаруге или Бал-

те, Хаџи Мехтић
1
 и Џоџе Поље.

2
 Парохија тада нема цркву, у њој су 173 куће, а 

у њима 1520 душа. Парох у Козарцу те 1882. године био је Гавро Стојановић.
3
 

                                                 
1
 У натписима на иконама у старој Цркви Светих апостола Петра и Павла у Козарцу село се 

помиње у облику Аџимекић или Аџимекић мала; данас се село зове Петров Гај. 
2
 У натписима на иконама у старој козарачкој цркви село се помиње као Ђорђе Поље; данас се 

село зове Трнопоље. 
3
 Шематизам православне митрополије и архидијецезе дабробосанске за годину 1882, уредио 

Ђорђе Николајевић протопрезвитер, Сарајево 1882, 34, 139. 
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Вјероватно је да је парохија у Козарцу постојала знатно прије 1882. 

године. Симо Стојановић, који је био свештеник у Козарцу од 1900. до 1911. 

године, пише о страдањима свештенства у селима Козарачке парохије, пратећи 

их од времена "кад је Француз Наполеон освојио већи дио свијета а уз то и 

неки дио Босне". Према Стојановићу, тада, почетком 19. вијека, у Аџимекић 

мали (данашњи Петров Гај) је поп био Стево Вазмић, који је чаславац и псал-

тир учио у манастиру Моштаници, а кога је, неколико година послије Наполео-

нових ратова "посјекао" неки Вилен хоџа. Према Стојановићу и сљедећи све-

штеник је дошао као моштанички ђак – Стојан Панић из Бабића код Козарца, 

али је и он преминуо од зулума Дервиш-аге Мамуљина. И наредни је парох, 

Миладин Алексић, био из Бабића, и он је на козарачку парохију дошао из 

Моштанице, али је страдао не од овдашњих ага, већ га "уби неки човјек из пле-

мена Панића". Поп Миладин и поп Стојан сахрањени су у Бабићима. Свеште-

ник Никола Лукић из Бабића, моштанички ђак такође, живио је неколико годи-

на након што су га напали и браду му одсјекли "зликовци турци козарачки" 

1858. године. Поп Лука Поповић, који је из оближње Пискавице на парохију 

дошао послије смрти Николе Лукића, страдао је од козарачких Јакуповића, па 

је напустио Козарац, након чега је парохија остала без свештеника све док 

митрополит Дионисије није поставио попа Гавру Стојановића.
4
 Симо Стојано-

вић, син попа Гавре, наводи да његов отац служи на парохији већ 28 година, 

што значи да је поп Гавро парохију у Козарцу примио 1868. Послије 1896. а 

прије 1900. године свештеник у Козарцу био је Светозар Шпирић, а од 1900. до 

1911. године Симо Стојановић, просвјетитељ, сакупљач народних прича и 

пословица, борац за црквено-школску аутономију, аутор неколико текстова о 

Приједору, о Козарцу и његовој околини, отац славног народног хероја из дру-

гог свјетског рата Младена Стојановића и чувеног српског скулптора Сретена 

Стојановића.
5
 

Према наводима Симе Стојановића, у Парохији козарачкој је и прије 

градње Цркве Светих апостола Петра и Павла постојала богомоља, додуше не у 

Козарцу, већ у Аџимекић Мали. Описује је као дрвену црквицу којој народ на 

службу иде свега неколико пута годишње. Била је начињена од брвана које је 

"..с кољем и гужвама увезано, а покривач од широке дугачке у шљеме урезате 

даске био... Врата од просте даске, багламе дрвене...". 

Највећи број православних у парохији живио је изван Козарца, у четири 

околна села. Године 1896. Симо Стојановић наводи да "у градићу" (како он 

назива ово поткозарско насеље) и по околним брдима "мухамеданских кућа" 

има око хиљаду, а да овдје живи свега петнаест православних породица. 

                                                 
4
 С. Стојановић, Записи протином руком (приредио Миленко Родић), Београд 2006, 131–134. 

5
 Исто, 9–44. 
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Немогуће је провјерити истинитост предања које наводи Симо Стојано-

вић, а према којем се још старија црква, од камена, налазила у селу Балта. 

Након што су је срушили, Турци су наводно од камена те цркве саградили кулу 

у Козарцу, а коју је одбор црквени купио 

"...добротом високе владе, слогом српско-

православног парохијалног народа уз то 

прилогом добротворним житеља парохије 

и житеља поносне Босне и кршне Херцего-

вине...". Кула је порушена, а од камена те 

куле, са "...придодатим материјалом ... уз 

настојање никад незаборављеног владиног 

савјетника Микулија и садашњег свеште-

ника Гавре Стојановића..." подигнута је 

нова црква.
6
 

У Првом шематизму Православне 

српске митрополије бањалучко-бихаћке, 

као и у Дабро-босанском источнику за 

1888. годину, наводи се да је црква од твр-

дог материјала у Козарцу подигнута и 

освећена 1887. године.
7
 У Првом шемати-

зму Српске православне епархије бањалуч-

ке налази се податак да је црква, коју је 

1886. освештао митрополит дабробосански 

Георгије Николајевић, саграђена 1885. године.
8
 Будући да је парохија постојала 

прије 1882. године, није немогуће да је градња храма започета већ 1884/1885, 

али је сигурно да је освећена 1887, јер се та година помиње и у Првом шемати-

зму Бањалучко-бихаћке епархије и у Дабро-босанским источницима из 1887. и 

1888. године, у којима се наводи и датум освећења, 31.5. у Недељу Свих све-

тих,
9
 а исти датум наводи и Симо Стојановић.

10
 Из Прилога у Дабро-босанском 

источнику из 1888. године сазнаје се да је црква од тврдог материјала, посвеће-

на светим апостолима Петру и Павлу 1887. године довршена, што потврђује 

претпоставку да се са градњом почело раније. За пет година, колико је проте-

кло од помена парохије у Козарцу 1882. године до освећења цркве, број право-

                                                 
6
 Исто, 380. 

7
 Први шематизам православне српске митрополије Бањалучко-бихаћке. Сто година послије, 

Бања Лука 2001, 172; Дабро-босански источник, год. II, Прилог: Пријеглед протопрезвитера-

та, парохија, са бројем села, кућа и душа, српскоправославног свештенства и описом цркви у 

Дабро-босанској дијецези у години 1887, Сарајево 1888, 15. 
8
 Шематизам Српске православне епархије Бањалучке, 1900–2000, Бањалука 2000, 334. 

9
 Дабро-босански источник, год. I, св. 1, Сарајево 1887, 13–14; Дабро-босански источник, год. 

II, 1888, Прилог, 15. 
10

 С. Стојановић, Козарац с околином, 380. 

Црква Светих апостола Петра и 

Павла, Козарац, 1887, западна фасада 
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славних кућа порастао је са 173 на 251, а парохијана са 1520 на 1575. Црквена 

општина постоји од почетка градње цркве, а непокретног нити покретног има-

ња нема. Парох Гавро Стојановић станује у Приједору.
11

 

Према подацима из Првог шематизма Бањалучко-бихаћке епархије, три-

наест година касније, 1900, парохија Козарац и даље има пет села, али се број 

православних домова у односу на стање из 1888. године смањио на 221 а број 

парохијана на 1492. Црквене матице се редовно воде од 1883.
12

 

Године 1900. Црквена општина у Козарцу располаже покретним и непо-

кретним иметком у вриједности од 1500 круна. Предсједник општине је Стеван 

Јанковић, тежак. Српске основне школе нема, а у комуналној школи учитељ је 

парох Симо Стојановић. Ученика српско-православне исповиједи има 42.
13

 

 

О архитектури Цркве Светих апостола Петра и Павла у Козарцу 
 

Црква Светих апосто-

ла Петра и Павла у Козарцу 

дугачка је споља готово 18, 

а широка 10 метара. Висина 

зидова је преко 5 метара, до 

сљемена крова црква је ви-

сока отприлике 10 метара, а 

у том нивоу се завршава и 

зидани дио звоника, на који 

су постављене издужене ба-

рокне капе од поцинчаног 

лима. Звоници тако досежу 

до отприлике 20 метара. 

У доступним архив-

ским фондовима нису про-

нађени документи који би 

пружили прецизне податке о 

градњи цркве у Козарцу, али је могуће претпоставити да је процедура била 

слична оној проведеној приликом градње других православних цркава у Босни 

и Херцеговини. О уобичајеним корацима који претходе подизању храма свједо-

че, на примјер, дијелови преписке која се односила на Цркву Вазнесења Хри-

                                                 
11

 Парохија и према овом извору обухавата пет села, наведених у Шематизму Митрополије 

дабро-босанске из 1882. године, само што се сада Козарац назива варошицом, а Џоџе Поље се 

овдје наводи под именом Ђорђе Поље, Дабро-босански источник, год. II, 1888, Прилог, 15. 
12

 Рођен 1859, свршио задарску богословију 1885, рукоположен 13. фебруара 1886. за ђакона, а 

за презвитера 16. фебруара 1886. године, С. Стојановић, Записи протином руком, 10–16.  
13

 Први шематизам православне српске митрополије Бањалучко-бихаћке, 172. 

Црква Светих апостола Петра и Павла,  

Козарац, 1887, јужна фасада 



ЉИЉАНА ШЕВО, Постанак, архитектура и иконе православне Цркве Светих апостола... 

49 

 

стовог у Штрпцима код Прњавора – током 1899. и 1900. године Српска право-

славна црквено-школска општина штрбачка подносила је молбе Земаљској вла-

ди за прикупљање прилога за градњу, потом је, у владином грађевинском одје-

љењу, 1902. израђен пројекат (заправо прилагођен типски план за православне 

цркве) који је 1903. године прегледао и одобрио митрополит.
14

 Услиједила је, 

вјероватно, молба Земаљској влади за издавање дозволе за градњу, након чега 

је храм саграђен до 1905. и освећен 1907. године.
15

 

Козарачка црква подигнута је 15–20 година прије поменутих православ-

них храмова за које је документација о градњи очувана и доступна. Треба има-

ти у виду да су Срби у Козарцу саградили цркву у првој деценији аустроугар-

ске владавине, тако да она спада међу петнаестак најранијих градитељских 

подухвата Српске православне цркве у овом, за Србе у Босни новом историј-

ском раздобљу. То би, уз чињеницу да је Грађевински одсјек Земаљске владе у 

Сарајеву основан 1884. године, дакле свега годину или двије прије почетка 

зидања цркве у Козарцу, објаснило недостатак систематске документације о 

градњи, карактеристичне за касније раздобље аустроугарске управе. Стога се о 

току овог подухвата Срба из јужног Поткозарја могу износити само претпо-

ставке засноване на поређењима са другим сличним примјерима, а у контексту 

историјских прилика у којима се градња одвијала. 

Већ на први поглед пажњу привлаче сразмјерно велике димензије храма 

подигнутог у насељу које је у то вријеме имало свега петнаестак и у парохији 

коју је чинило само 250 православних домова. Двоторањско рјешење западне 

фасаде крајње је неуобичајено за архитектуру православних цркава подигнутих 

у Босни и Херцеговини у периоду од 1878. до 1914. године – осим у Козарцу 

оно се јавља још само једном, у цркви Светог арханђела Михаила подигнутој 

1884. године у богатом семберском селу Бродац.
16

 

Велике димензије, солидност градње и репрезентативност форме и укра-

са цркве у Козарцу можда се могу објаснити "...добротом високе владе, слогом 

српско-православног парохијалног народа уз то прилогом добротворним жите-

ља парохије и житеља поносне Босне и кршне Херцеговине...".
17

 О износу који 

је утрошен приликом градње може се говорити на основу поређења. За подиза-

ње Цркве рођења светог Јована Крститеља у Кукуљама је 1889, двије године 

                                                 
14

 Архив БиХ, ЗВС, општа грађа, 1899, 55, 6-301/2; Архив БиХ, ЗВС, општа грађа, 1900, 49, 6–

403; Архив БиХ, ЗВС, Грађевинско одјељење, 60. 
15

 Слична процедура, на основу архивских докумената, може да се прати и у случају цркава у 

Ножичком, Лусићима и Густовари 1901. године, Архив БиХ, ЗВС, Општа грађа, 1899, 55, 6–

299; Архив БиХ, ЗВС, Општа грађа, 1901, 67, 6–342; Архив БиХ, ЗВС, Општа грађа, 1901, 67, 

6–347/6 
16

 О могућим разлозима за двоторањско рјешење западног прочеља, као и о претпостављеним 

узорима и градитељима цркве у Бродцу, D. Damjanović, Ferdo Quiquerez, Nikola Kolar i ikono-

stas crkve u Brodcu kod Bijeljine, Зборник Народног музеја 2, Београд 2010, 325–327. 
17

 С. Стојановић, Козарац с околином, 380. 
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након довршења цркве у Козарцу, потрошено 3185 форинти. Храм у Кукуљама 

је грађен према типском пројекту из 1884. године, био је дугачак 19 метара, 10 

метара широк и 6 метара висок, са једним звоником висине 18 метара,
18

 што се 

готово подудара са димензијама црквеног здања у Козарцу, а на основу чега се 

може закључити да је и цијена зидања козарачког храма могла бити прибли-

жна.
19

  

Аустроугарска власт је, у контексту стратегије која је била усмјерена на 

стицање повјерења код православног становништва и истовремено на ширење 

утицаја над њим, подржала новчано и технички поправак старих и изградњу 

нових православних цркава.
20

 Земаљска влада одобравала је из свог буџета нов-

чану помоћ за градњу православних цркава у различитим износима. Велике 

суме, попут 25.000 форинти додијељених за обнову манастира Дужи,
21

 или 

10.500 форинти за градњу бихаћке цркве,
22

 одобраване су ријетко, најчешће у 

пограничним зонама, посебно према Србији и Црној Гори.
23

 Донације су се 

уобичајено кретале у распону од 200 до 500 форинти,
24

 па може да се претпо-

стави да "...доброта високе владе..." ни у случају цркве у Козарцу није према-

шила уобичајену суму. 

Цркве у Лусићима, Кобашу, Густовари грађене су према готово истом 

типском пројекту по којем и поменута црква у Кукуљама, па се може претпо-

ставити да је и градња коштала приближно – три до четири хиљаде форинти. 

Ако је Земаљска влада донирала за подизање храма у Козарцу између двије и 

                                                 
18

 С. Н. Д. прото, Свечаност освећења нове кукуљске цркве у протопрезвитерату градишком, 

Дабро-босански источник, год. III, бр. XIX–XX, Сарајево 1889, 320–321.  
19

 Аутор описа освећења цркве у Кукуљама, додуше, процјењује вриједност грађевине на 8000 

форинти, а разлику од безмало 5000 форинти објашњава тиме што је "...много работе давао и 

труда уложио народ те парохије''.  
20

 Б. Маџар, М. Папић, Политика и Српска православна црква у Босни и Херцеговини 1878–

1945, Просвјета, Бањалука 2005, 214. 
21

 С. Л. П. Свештеник, Од Требиња до Мостара, Дабро-босански источник, год. III, бр. X, Сара-

јево 1889, 155. 
22

 К. Ковачевић, Јавна благодарност, Босанско-херцеговачки источник, год. XI, Сарајево 1897, 

бр. VI, Сарајево 1897, 238. 
23

 Сразмјерно велике донације добиле су и црква у Блажују (5000 форинти) и у Зворнику (за 

градњу звоника 2000 форинти), Р. Јокановић, Р. Шпирић, Јавне благодарности, Источник, год. 

XIII, бр. V, Сарајево 1899, 78–79; Јавне благодарности, Босанско-херцеговачки источник, год. 

XI, бр. IV, Сарајево1897, 160; Б. Маџар, М. Папић, Политика и Српска православна црква у 

Босни и Херцеговини 1878–1945, 214. 
24

 За цркве у Нецвијећу, Крушевицама и Лусићима влада је издвојила 200 форинти; за оне у 

Кобашу, Густовари и Крњеуши по 400, а за Прибинић 500 форинти, М. Р., Освећење цркве, 

Босанско-херцеговачки источник, год. XI, бр. X, Сарајево 1897, 399; Јавне благодарности, 

Источник, год. XIII, бр. XIII, Сарајево 1899, 207; Ј. Лазичић, Јавне благодарности, Источник, 

год. XV, бр. XVI, Сарајево 1901, 384; К. Душанић, Јавна благодарност, Источник, год. XV, бр. 

X, Сарајево 1901, 238; Јавне благодарности, Источник, год. XIII, бр. XXII, Сарајево 1899, 370–

372; М. Костић, С. Чулић, Јавна захвалност, Источник, год. XVII, бр. XXI, Сарајево 1903, 335. 
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четири стотине форинти, остатак је набављен "...прилогом добротворним жите-

ља парохије и житеља поносне Босне и кршне Херцеговине...". Сакупљање 

прилога по цијелој Босни и Херцеговини био је уобичајен начин обезбјеђивања 

средстава за градњу и опремање цркава. За ово прикупљање "милодара" била је 

неопходна дозвола Земаљске владе, па је у Архиву Босне и Херцеговине сачу-

вано на десетине молби које су српске православне црквене општине упућива-

ле пред почетак, а каткад и у току градње.
25

 

Нема разлога за сумњу да је кроз исту процедуру прошао и Црквени 

одбор Козарца. Трошкови градње свакако су били умањени због чињенице да 

је дио грађевинског материјала добијен са куле коју је црквени одбор купио. 

Остаје нејасно каква је била улога "...никад незаборављеног владиног савјетни-

ка Микулија...". За сада нису познати подаци о владином савјетнику са овим 

именом, као ни то да ли се његово "настојање" односило на откуп куле, добија-

ње дозволе за сакупљање прилога по "поносној Босни и кршној Херцеговини" 

или можда на евентуалну ургенцију за донацију "високе владе". С друге стране, 

анализа могућих трошкова и могућих извора средстава за градњу показује да се 

црква у Козарцу уклапа у прилично уједначену општу слику грађења сеоских 

православних цркава у деветој и посљедњој деценији 19. вијека – чини се да је 

за Храм Светих апостола Петра и Павла могла бити утрошена уобичајена сума 

од око 3000–4000 форинти, обезбијеђена на уобичајен начин – прилозима паро-

хијана, даровима православних Срба из цијеле Босне и Херцеговине и влади-

ном донацијом. 

Ако су новчани 

износ потребан за подизање 

храма у Козарцу и процес 

обезбјеђења тих средстава 

слични десетини других 

примјера у Босни, архитек-

тура ове цркве је сасвим 

изузетна. Већ је поменуто 

да се два звоника над запад-

ном фасадом на православ-

ним црквама у Босни дижу, 

осим у Козарцу, још само у 

Бродцу. Тробродни концепт 

простора у унутрашњости је 

заједнички за обје грађевине, али су димензије бродачког здања, 27 метара 

дугачког и 17 метара широког, неупоредиво веће од овог у Козарцу. Присуство 

                                                 
25

 Представници црквено-школских одбора у Ножичком и Штрпцима такав допис су влади 

послали 1899, они из Лусића 1900, из Цикота 1905 – да се овдје помену тек неке, Архив БиХ, 

ЗВС, општа грађа, 1899, 55, 6–299; 1899, 55, 6–301/2; 1900, 48, 6–320; 1905, 115, 108–108. 

Типски пројекат за гркокатоличку цркву, 1884, основа 
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правоугаоних бочних пијевница у Бродцу (које у Козарцу не постоје), као и 

обрада фасада и архитектонски украс чине додатне разлике, те је јасно да бро-

дачка црква, три године старија од козарачке, није била узор за градњу потоње. 

С друге стране, архитектура Храма Светих апостола Петра и Павла гото-

во се у потпуности подудара са типским пројектом за гркокатоличке цркве, 

који је израђен 1884. године у Грађевинском одсјеку Земаљске владе у Сараје-

ву.
26

 Истовјетна је правоугаона основа са споља и изнутра петостраном апси-

дом на истоку и уском припратом на западу. На цркви у Козарцу, идентично 

као на поменутом пројекту, улаз на западној фасади благо је увучен у односу 

на линију звоника; пролаз из припрате у наос акцентован је са два ступца; чети-

ри ступца дијеле унутрашњост на три брода, од којих је средњи надвишен 

полуобличастим сводом, а бочни имају равну таваницу; на сјеверном и јужном 

зиду, у равни са слободностојећим ступцима, налазе се по два пиластра. Поду-

дарност се понавља и у рјешењу фасада. Над полукружно завршеним вратима 

на западу постављен је украсни троугаони забат надвишен вијенцем са фризом 

аркадица. Портал је акцентиран горњим забатом, унутар којег је розета, а лини-

је завршног забата поново прати вијенац аркадица. Испод једноставно профи-

лисаног кровног вијенца подужних и олтарских фасада налази се вијенац арка-

дица, а унутар сваке аркадице је украсна четворолисна розета/стилизовани 

крст. Јужна фасада подијељена је са три пиластра, између којих се налазе полу-

кружно завршени прозори. Ту се појављује разлика између козарачке цркве и 

поменутог пројекта – умјесто три, црква у Козарцу на јужној фасади има два 

прозора, а најзападнији прозор предвиђен пројектом, овдје је замијењен врати-

ма (лучно надвишеним). Сјеверна фасада цркве у Козарцу подударна је облику 

јужне фасаде са типског пројекта. Висина и ширина прозора (2,50 х 0,80 м) 

такође је иста, као и камени сокл и обрада фасадног малтера као имитације 

градње каменом. 

Без сумње, Храм Светих апостола Петра и Павла у Козарцу грађен је 

према типском пројекту за гркокатоличке цркве. На пројекту је забиљежен 

датум израде – 12. јули 1884 – а у доњем дијелу, десно испод цртежа подужног 

пресјека, читљиво је: entworfen J. Kellner Niemeczek ingenieure (пројектовали 

Келнер и Немечек инжењери). Јохан Келнер (Johann Kellner)
27

 je od априла 

1884. године руководио Бироом за високоградњу Грађевинског одсјека Земаљ-

                                                 
26

 Plan fur eine griechisch kath. kirche, Архив БиХ, ЗВС, Грађевинско одјељење, 60. 
27

 Јохан Келнер (Johan Kellner, 1853–1924) био је по рођењу Чех, образован као цивилни инже-

њер на Техничком факултету у Брну. Од 1880. радио је у државној служби у Босни и Херцего-

вини, најприје у Мостару, потом у Грађевинском одјељењу Земаљске владе у Сарајеву, гдје је 

1885. унапријеђен у звање надинжењера, 1891. у грађевинског савјетника, а 1896. грађевинског 

надсавјетника. На челу Одсјека за високоградњу Грађевинског одјељења остао је до краја слу-

жбовања у БиХ, B. Dimitrijević, Arhitekta Karlo Paržik, doktorska disertacija, Arhitektonski fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu, 1991, 32. 
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ске владе у Сарајеву, a Ханс Немечек (Hans Niemeczek)
28

 је био један од првих 

хонорарно ангажованих архитеката – сарадника у Одсјеку. Треба истаћи да су 

исти инжењери потписани на типском пројекту за православну цркву 16. јуна 

1884. године.
29

  

 

  

Типски пројекат за гркокатоличку  

цркву, 1884, западна фасада 

Типски пројекат за гркокатоличку 

цркву, 1884, јужна фасада 

 

Подударност архитектуре српске православне цркве у Козарцу са тип-

ским пројектом за гркокатоличке (унијатске) цркве отвара неколико питања. 

Како је колонизација становништва гркокатоличке вјероисповијести (углавном 

Украјинаца/Рутена земљорадника) из других дијелова Монархије у Босну и 

Херцеговину започела тек у посљедњој деценији 19. вијека, поставља се пита-

ње зашто је Грађевински одсјек Земаљске владе у Сарајеву приступио изради 

типских пројеката не само за православне и католичке цркве, потребне аутох-

                                                 
28

 Ханс Немечек (Hans Niemeczek) је један од првих архитеката који је оставио значајнији траг 

у архитектури Сарајева. Био је активан готово 20 година. Саградио је 1881. прво позориште 

(срушено 1894), израдио пројекат за адаптацију Руждије на Бентбаши 1885, учествовао са Кар-

лом Паржиком на уређењу Шеријатске судачке школе 1887, израдио нацрт за адаптацију куле у 

Бихаћу у затвор 1889, пројектовао 1896. године Ђулагин двор и Вишу дјевојачку школу у Сара-

јеву. Радио је у духу историјског еклектицизма, карактеристичног за велики дио архитектуре 

аустроугарског периода у БиХ, са склоношћу према псеудомаварском изразу, Ž. Poloni, Česi u 

Sarajevu 1878–1918, Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Olomouc, Izvorni 

naučni – magistarski rad, 2009, 68; B. Dimitrijević, Arhitekta Karlo Paržik, 32. 
29

 Архив Бих, Грађевинско одјељење, 60. 
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тоном становништву земље, већ и за унијате, којих до пред крај претпрошлог 

стољећа у БиХ готово да уопште није било.
30

  

Велика је вјероватноћа да одговор лежи у прагматичном приступу хаб-

сбуршке администрације и увјерењу да типологија за архитектонске форме 

цркава омогућује смањење трошкова.
31

 Пројектни заводи Угарске дворске 

коморе су у 18. вијеку израђивали типске планове за подизање скромнијих 

цркава. Постојала су три основна типа, урађени као стандардизовани модели са 

предрачунима. Према прописима градње, све цркве на простору Хабзбуршког 

царства морале су да буду јединствено обликоване, па отуда и појава типских 

објеката, било да се ради о католичким, гркокатоличким или православним 

храмовима.
32

 Ту праксу, установљену у 18. стољећу, очито су наставили про-

јектанти Грађевинског одсјека владе у Сарајеву средином девете деценије 19. 

вијека. 

На друго питање – зашто и како је управо типски пројекат за гркокато-

личке цркве искоришћен за градњу цркве у Козарцу – у овом тренутку се, на 

основу доступних писаних извора, не може одговорити. У каснијем раздобљу 

аустроугарске владавине, када се процедура везана за градњу усталила, посеб-

но након 1895. године, било је уобичајено да црквено-школска општина тражи 

пројекат од митрополита. Након што му Грађевинско одјељење достави план 

(најчешће типски), митрополит га одобрава, након чега се издаје дозвола за 

градњу.
33

 Може да се претпостави да се приликом подизања храма у Козарцу 

                                                 
30

 Одлуком Земаљске владе из 1893. године позвано је земљорадничко становништво из 

Монархије да под повољним условима насељава слободно необрађено земљиште у Босни. Тада 

су створене колоније новодосељених Нијемаца, Мађара, Италијана, Словенаца, Чеха, Пољака и 

Украјинаца. Прве украјинске породице досељавају се у два колонизацијска таласа крајем 19. и 

почетком 20. вијека, али највећи број досељава се тек 1910–1912. године. Углавном су насеље-

ни око Прњавора, Босанске Градишке, Лакташа, Челинца, Дервенте, Бањалуке и Приједора, Z. 

Grijak, Predstavka Episkopata Vrhbosanske metropolije iz 1903. godine u svjetlu austro-ugarske vjer-

ske politike u Bosni i Hercegovini, Croatica Christiana periodica, časopis Instituta za crkvenu povijest 

Katoličkog bogoslovskog fakulteta u Zagrebu, God. 32, Zagreb 2008, 77–108; B. Graljuk, Organizi-

ranje Grkokatoličke crkve u Bosni i Hercegovini za vrijeme nadbiskupa Stadlera, u Zborniku ''Josip 

Stadler – život i djelo'', Sarajevo, 1999, 197–223.  
31

 У уџбенику архитектуре Der Praktische Baitbeamte, који је 1800. године публиковао Фортунат 

Ролер (Fortunat Roller), инсистира се на типском пројекту који би разликовао цркве само по 

величини (мале, средње и велике) без обзира на конфесију, P. Krasny, Architecture of the Ruthe-

nian Greek Catholic Church in the Habsburg Monarchy ca. 1770–1914 , A Journal of Central Euro-

pean Architecture and Related Arts 3 (2003), Nr. 3, 194–207. 
32

 Д. Медаковић, Барокна архитектура у Подунављу, Летопис Матице српске, год. 137, књ. 

388, св. 5, Нови Сад 1961, 338–350, и у књизи Путеви српског барока, Београд 1971, 179–192. 
33

 Неколико сачуваних докумената, који се додуше не односе на исту цркву, помажу да се 

реконструише ред корака у процедури за добијање дозволе за градњу. На примјер, парох из 

Мајкић Јапре се обраћа митрополиту 15.11.1903. године са молбом за пројекат и дозволу за 

градњу (Архив БиХ, ЗВС, 1903, 37, 6–309); митрополит 2/15. маја 1905. шаље влади захтјев за 

план и предрачун за градњу црве у Уништу (Архив БиХ, ЗВС, 1905, 115, 108–119/2); митропо-

http://katalog.kgz.hr/pagesResults/bibliografskiZapis.aspx?&currentPage=1&searchById=30&sort=0&spid0=30&spv0=Bosna+i+Hercegovina+-+crkvena+povijest&selectedId=155003870
http://katalog.kgz.hr/pagesResults/bibliografskiZapis.aspx?&currentPage=1&searchById=30&sort=0&spid0=30&spv0=Bosna+i+Hercegovina+-+crkvena+povijest&selectedId=155003870
http://katalog.kgz.hr/pagesResults/bibliografskiZapis.aspx?&currentPage=1&searchById=30&sort=0&spid0=30&spv0=Bosna+i+Hercegovina+-+crkvena+povijest&selectedId=38006003&nbf=1
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одвијао сличан процес, у којем би парох Гавро Стојановић тражио од митропо-

лита план и дозволу за градњу цркве. Ако је тако, остаје отворено питање 

зашто би митрополит одобрио пројекат намијењен гркокатоличкој цркви, када 

је у Грађевинском одјељењу од јуна 1884. године постојао типски пројекат за 

православну цркву. 

Одговор треба можда потражити у односима између аустроугарских 

власти и Дабробосанске (Сарајевске) православне митрополије, који су, увијек 

компликовани, постали нарочито турбулентни у периоду од априла 1884, када 

је објављена прва вијест о оставци митрополита Саве Косановића, до септем-

бра 1885. године, када је Синод Васељенске патријаршије потврдио избор 

новог митрополита Георгија Николајевића.
34

 Како је црква у Козарцу освећена 

у мају 1887, могуће је да је молба да се обезбиједе пројекат и дозвола упућена 

митрополиту баш у раздобљу од прољећа 1884. до јесени 1885, у вријеме када 

је митрополит Косановић предао оставку и када је одбијао да обавља неке 

послове из своје надлежности.
35

 Ако је наведена претпоставка тачна, пројекат 

је из Грађевинског одјељења прослијеђен у Козарац без митрополитовог одо-

брења. Уколико се заиста тако десило, остаће без одговора питање: да ли је 

начелник Одсјека за високоградњу Јохан Келнер (потписан на типским пројек-

тима из 1884. године и за гркокатоличке и за православне цркве) српској право-

славној парохији у јужном Поткозарју прослиједио "погрешан" пројекат 

намјерно или омашком.
36

 

Већ поменута униформност типских пројеката настајалих још од 18. 

вијека у Хабзбуршкој монархији резултовала је чињеницом да овај пројекат 

заправо није био "погрешан". Једино изнутра петострана апсида у Козарцу 

                                                                                                                                          
лит Николај 8/20 јула 1899. године тражи од Земаљске владе пројекат за градњу цркве у 

Ножичком (Архив БиХ, ЗВС, Опште грађа, 1899, 55, 6–299/2); на пројекту израђеном 1902. 

године за Цркву Вазнесења Христовог у Штрпцима код Прњавора стоји забиљешка: "Прегле-

дао и одобрио Николај Мандић митр. У Сарајеву 20. III – 2 апр. 1903"; на пројекту цркве у 

Козлуку код Зворника из 1903. године налази се потпис митрополита Живковића, као потврда 

да је видио и одобрио пројекат, а на пројекту цркве у Мачковцу код Тузле налази се конкретан 

запис: "Одобравам и потврђујем овај план за цркву 29. 5. 913, Иларион митрополит", (Архив 

БиХ, ЗВС, Грађевинско одјељење, 60)  
34

 Б. Маџар, М. Папић, Политика и српска православна црква у Босни и Херцеговини 1878–1945, 

55–62. 
35

 Зна се да је, иако позван, митрополит Косановић одбио да учествује у освећењу цркве у 

Бродцу средином јула 1885. године, па је умјесто њега бродачку цркву осветио зворничко-

тузлански епископ Дионисије, D. Damjanović, Ferdo Quiquerez, Nikola Kolar i ikonostas crkve u 

Brodcu kod Bijeljine, 431. 
36

 Искључена је могућност да је пројекат прослијеђен некој гркокатоличкој заједници у парохи-

ји Козарац, јер такве у вријеме градње православне цркве није било. Тридесетак украјинских 

породица било је насељено само у Трнопољу, али читаву деценију након градње православне 

цркве у Козарцу. Овом приликом се захваљујем православном свештенику у Козарцу, оцу 

Жељку Милосавцу, на информацијама о заједници гркокатолика у Трнопољу, као и на љуба-

зности и предусретљивости приликом истраживања у цркви. 
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донекле одступа од полукружне форме, уобичајене али не и обавезне у право-

славним црквама.
37

 Свештенику Гаври Стојановићу изнутра петострана апсида 

вјероватно није представљала проблем, будући да је изнутра петостране олтаре 

цркава брвнара у сусједним селима – Марићки, Бусновима, Ракелићима
38

 – 

сасвим сигурно видио, а можда и литургију у њима служио.  

Уочљиво одступање у односу на пројекат показују кровови звоника. 

Умјесто осмостраних витких тамбура који носе кровове у облику кришкастих 

купола, какви се виде на пројекту, на Цркви Светих апостола Петра и Павла 

над звоницима су постављене високе барокне "капе" од поцинчаног лима, изви-

јених линија, бујне игре конкавног и конвексног. О разлозима овог, у визуел-

ном доживљају западног прочеља и цијелог здања упечатљивог, одступања од 

пројекта може се само нагађати. Високи и витки барокни завршетак давао је 

монументалност звонику цркве од дрвета у, од Козарца тек десетак километара 

удаљеном селу Марићка (1882),
39

 па су парохијани, црквени одбор или свеште-

ник могли захтијевати да се и њихова црква дичи сличним. 

 

Иконостас Цркве Светих апостола Петра и Павла у Козарцу 
 

Иконостас Цркве Светих 

апостола Петра и Павла је једно-

ставна дрвена преграда са троје 

двери, украшена профилиисаним 

вијенцем који дијели зону сокла, 

нешто богатије профилисаним 

завршним вијенцем и стубићима 

који га рашчлањују по вертикали. 

Царске двери завршене су једно-

ставним луком. Бочне двери су 

правоугаона врата са аплицира-

ним луком над којим је једноста-

ван вијенац. Имају скроман украс 

од по два правоугаона поља у 

                                                 
37

 Изнутра правоугаоне или полигоналне апсиде срећу се, додуше ријетко, у старијој градитељ-

ској пракси православне цркве. Петостране су у црквама Светог Лазара у Живалићима и Светог 

Димитрија у Јаначком Пољу, у новопазарском крају у 17. вијеку, М. Шупут, Споменици срп-

ског црквеног градитељства XVI–XVII век, Београд – Нови Сад – Приштина 1991, 81, 91. Међу 

сачуваним пројектима за православне цркве аустроугарског раздобља, основа оне у Калинови-

ку има, споља и изнутра, петостран облик, Архив БиХ, ЗВС, Грађевинско одјељење, 60 (проје-

кат је без датума и потписа). 
38

 Д. Арнаутовић-Аксић, Архитектура цркава брвнара Бањалучке епархије, Бањалука 2009, 24, 

139, 160, 208. 
39

 Исто, 138, 188. 

Црква Светих апостола Петра и Павла, 

Козарац, иконостас 
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доњој зони. Вјероватно је било планирано да се на конструкцију иконостаса 

поставе иконе које би обликом и димензијама одговарале схеми начињеној 

хоризонталним, вертикалним и лучним елементима, али се то, незнано зашто, 

није десило. 

Иконе које се сада налазе на иконостасу су, судећи према натписима на 

њима, набављане сукцесивно. Највећи број је цркви придарен 1892. године. 

Распоређене су тако што се на царским дверима налазе четири иконе сликане 

уљем на лиму, димензија 38х33 цм, све дар истог приложника, Миле Здјелара 

из Ђорђе Поља (данашњег Трнопоља), 1892. На сјеверном крилу горе је икона 

арханђела Михајла (натпис на доњем рубу иконе: Г. 1892 ПРИЛОЖИ МИЛЕ 

ЗДЈЕЛАР, ЗА СПОМЕН СВОЈ, ОЧИН И МАТЕРИН, ИЗ СЕЛА ЂОРЂЕ 

ПОЉА), испод њега арханђео Гаврило из Благовијести (натпис на доњем рубу 

иконе: СПОМЕН МИЛЕ ЗДЈЕЛАРА СЕЛО ЂОРЂЕ-ПОЉЕ Г. 1892). На јужном 

крилу двери горе је икона Крштења Христовог (натпис на доњем рубу иконе: Г. 

1892 ПРИЛОЖИ МИЛЕ ЗДЈЕЛАР, ЗА СПОМЕН СВОЈ, ОЧИН И МАТЕРИН, 

ИЗ СЕЛА ЂОРЂЕ ПОЉА), а испод је Богородица из Благовијести (натпис на 

доњем рубу иконе: Г. 1892 ПРИЛОЖИ МИЛЕ ЗДЈЕЛАР, ЗА СПОМЕН СВОЈ, 

ОЧИН И МАТЕРИН, ИЗ СЕЛА ЂОРЂЕ ПОЉА). Бочно од двери на сјеверној 

страни је престона икона Богородице са Христом (уље на лиму, 67,5х43,5, нат-

пис на доњем рубу иконе: ПРИЛОЖИ НИКОЛА ЈАНКОВИЋ И САВА ЗА 

СВОЈ ПОМЕН ИЗ СЕЛА БАЛТА Г. 1892). Јужно уз царске двери је престона 

Христова икона (уље на лиму, 67,5х43,5, натпис на доњем рубу иконе: ПРИЛО-

ЖИ МИЛАН БАЛАБАН И БРАТ МУ ЗА ПОМЕН СВОЈ ИЗ СЕЛА ЈАРУГА Г. 

1892). Изнад престоне иконе Христа је икона са приказом два света архијереја, 

сигнирани погрешно (вјероватно накнадно) као св апли сергïа и вахка (уље на 

платну, 48х36). На сјеверним дверима је још једна икона Крштења Христовог 

(уље на платну, 47х37), а изнад двери је икона Светих цара Константина и 

царице Јелене (уље на платну, 66,5х52, натпис на доњем рубу иконе: ПРИЛО-

ЖИ РАДЕ И СТАКА ЋУП БРАТ И СЕСТРА ИЗ АЏИМЕКИЋ 892). На јужним 

дверима је икона Светог јеванђелисте Матеја (уље на платну, 47,5х36,5), а 

изнад двери је икона Васкрсења Христовог (уље на платну, 64,5х51; натпис на 

доњем рубу иконе: ПРИЛОЖИШЕ БРАЋА РАДИВОЈЦИ НИКОЛА И ЗЕКАН 

ИЗ АЏИМЕКИЋА 894). На крајњем сјеверном дијелу иконостаса су иконе 

Покрова Богородичиног (горе, уље на платну 68х53,5; натпис на доњем рубу 

иконе: ПРИЛОЖИ МАРА МАЦУРА ИЗ КОЗАРЦА ЗА ПОМЕН РОДИТЕЉИ-

МА) и Светог Стефана Дечанског (доле, уље на лиму 64х51). Обе ширином 

премашују димензије иконостаса, тако да дјелимично прекривају зид. На пила-

стру сјеверно од иконостаса су иконе Светог Игњатија Богоносца и светог про-

рока Данила (горе, уље на платну, 65х52; натпис на доњем рубу иконе: ПРИ-

ЛАЖУ СИНОВИ МИЛЕ И СТАЈКЕ КОСА ОЦА И МАТЕРЕ ИЗ БАБИЋА 

189?) и Свете Петке и свете Магдалене (доле, уље на платну, 63х51; натпис на 

доњем рубу иконе: ПРИЛОЖИ ЈОКА МАЦУРСКА ИЗ ПРИЈЕДОРА 896). Крај-
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њи јужни дио иконостаса носи иконе Распећа Христовог (горе, уље на платну 

64,5х51; натпис на доњем рубу иконе: ПРИЛОЖИШЕ МИЋА И ВАСКРСИЈА 

МАРИН И СИНОВАЦ ИЗ ЛАМОВИТЕ 894) и Светог јеванђелисте Марка 

(доле, уље на платну, 66х53; натпис на доњем рубу иконе: ПРИЛАЖЕ ЦРКВИ 

МИЛЕ ОЉАЧА ИЗ КОЗАРЦА 1910. год.). Оне, као и иконе Покрова Богороди-

чиног и Светог Стефана Дечанског, на одговарајућој вертикали на сјеверној 

страни, димензијама прелазе ширину иконостаса и прекривају зид. На пиластар 

јужно од иконостаса постављене су иконе Светог Јована јеванђелисте (горе, 

уље на платну, 47х36; натпис на доњем рубу иконе: ЗА СПОМЕН ПОК. 

ПЕТРА НИШИЋА ИЗ ЂОРЂЕ ПОЉА) и Светог Георгија (доле, уље на платну, 

66х53; натпис на доњем рубу иконе: ЗА СПОМЕН ПОК. СТАНЕ И ПОК. 

СИМЕ БАЛТИЋА ИЗ ЈАРУГА 1912. год.), а на крајњој јужној површини овог 

зида, који дијели олтар од наоса, налази се икона Светог Саве Српског и Светог 

Николе (уље на платну, 65,6х52; натпис на доњем рубу иконе: ПРИЛОЖИ 

ЈОВО ТОМИЋ И СИНОВИ ИЗ АЏИМЕКИЋ МАЛЕ 892). Уврх иконостаса, на 

лучно завршеном пољу у оси царских двери, је икона Тајне вечере (уље на 

платну, 51х70; натпис на доњем рубу иконе: ПРИЛОЖИ РИСТО ДРАГИЧЕ-

ВИЋ ИЗ КОЗАРЦА). Све иконе на иконостасу су у посебним рамовима и све 

су правоугаоног формата. 

  

Престона икона Христa, прилог 

Милана Балабана из Јаруга, 1892 

Икона Светог Игњатија Богоносца и 

пророка Данила, прилог синова Мије и  

Стајке Кос, 189? 
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На јужном зиду налази се икона Светог Георгија, (уље на лиму, 51,5х36; 

натпис на доњем рубу иконе: ПРИЛОЖИ ИГЊАТИЈЕ И ЈОВО ВИДАКОВИЋ 

ЗА СПОМЕН СВОЈ ИЗ СЕЛА БАЛТА 189?) 

У олтару се налази икона Светог апостола Петра са двије сцене житија 

(темпера на дасци, 69,5х48). Фигура апостола Петра са кључевима у десној и 

свитком на којем је исписано: ПЕТАР АПОСТ ИС. ХС заузима горње двије 

трећине иконе. Доња трећина подијељена је на два поља на којима су сцене 

Анђео ослобађа Светог Петра из тамнице (ПТ У ТАВ.) и Разапињање Светог 

Петра (РАС. ПЕТ.) На траци која дијели поље са ликом Светог Петра и зону са 

двије сцене исписано је: ПЕТ. АП. ЧАС. ВЕРИГЕ. На полеђини иконе је запис 

приложника: Прïдарï поп Гавро Стојановић из Приједора 1890, а испод: Поп 

Гавро Стојановић освештао 1890. 

Јасно је да је уобичајени програм ико-

ностасне преграде у старој цркви Светих апо-

стола Петра и Павла у Козарцу само дјели-

мично поштован. Благовијести су на царским 

дверима, престоне иконе Богородице и Хри-

ста Пантократора сјеверно и јужно од цар-

ских двери, двије празничне иконе (Васкрсе-

ње и Распеће Христово) у другој зони, како је 

уобичајено. Икона Покрова Богородице на 

сјеверној страни горње зоне, као и Тајна вече-

ра уврх иконостаса такође не одударају од 

устаљеног распореда. Уоачавају се, међутим, 

многа одступања од општеприхваћене схеме 

програма иконостаса. Већ на јужном крилу 

царских двери, изнад Богородице се појављу-

је неочекивано икона Крштења Христовог, а 

изнад арханђела Гаврила икона арханђела 

Михајла, чије је уобичајено мјесто на неким 

од бочних двери. Истакнуто мјесто на двери-

ма арханђео Михајло добио је као славска 

икона породице Здјелар, из које је био приложник икона на царским дверима.
40

 

На сјеверним дверима је још једна икона Крштења Христовог, што је избор 

необичан исто као и онај за јужне двери на којима је икона апостола Матеја. 

Како скромни иконостас у Козарцу нема предвиђен простор за низ апостолских 

икона, то су за њега набављене само три иконе јеванђелиста – поменута икона 

Светог апостола Матеја, до ње јужно је јеванђелиста Марко, а на пиластру 

                                                 
40

 Шематизам православне митрополије и архидијецезе дабробосанске за годину 1882, Сараје-

во 1882, 140. 

Икона Светог апостола Петра са 

двије сцене житија, прилог попа 

Гавре Стојановића, 1890 
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јужно уз иконостас јеванђелиста Јован. Икона на којој је, уз пророка Данила, 

приказан Свети Игњатије Богоносац нашла се у овом програму зато што је Све-

ти Игњатије крсна слава приложника из породице Кос. Свети Сава и Свети 

Никола на крајњој јужној страни преградног олтарског зида нису необичан 

избор у програму иконостаса овог раздобља, а и у овом случају избор се обја-

шњава чињеницом да је свети Никола крсна слава породице приложника Јове 

Томића из Аџимекић Мале/Петровог Гаја. На икони Светог Стефана Дечанског 

нема ктиторског натписа, тако да остаје без одговора питање да ли је и она на 

иконостас доспјела као славска икона неке породице из овог дијела Поткозарја, 

или је у програм уврштена у циљу истицања култа једног од светородних 

Немањића. Такође је немогуће утврдити због чега су Раде и Стака Ћуп из Аџи-

мекић Мале приложили икону првог хришћанског цара и његове мајке, и зашто 

је она добила истакнуто мјесто изнад сјеверних двери. Икона није славска, 

будући да породица Ћуп у Козарцу сусједној парохији Омарска (Омашка) сла-

ви Светог Јована.
41

 

Икона Светог Петра са двије житијске сцене је солидан зографски рад. 

Сматрало се да је зографско сликарство ретроградна имитација византијске 

уметности, али треба имати на уму да је зографија имала значајно мјесто у кон-

струкцији националне културе.
42

 Стилски сродне овој из Козарца су и иконе са 

старог иконостаса у цркви у Доњим Вијачанима. Вијачанска црква је подигнута 

и освећена 1889. године, па би тако њен иконостас био истовремен са иконом 

из Козарца, а могло би да се говори и о раду истог мајстора. Веома сличне 

стилске одлике има и иконостас у Ножичком, премда је он неких 11–12 година 

млађи од вијачанског,
43

 а сродно зографско сликарство може да се види у мно-

гим црквама на простору данашње Бањалучке епархије – на старом иконостасу 

из манастира Липља, насталом послије 1879, а прије 1892. године, на иконама 

из старе цркве у Густовари, рађеним свакако прије 1905. године, када је сагра-

ђена садашња црква. 

Остале иконе у цркви у Козарцу су серијски радови, набављене вјеро-

ватно из новосадских радионица које су снабдијевале православне цркве на 

широком простору Хабзбуршке монархије. Све иконе су рађене у духу академ-

ског сликарства и углавном су невеликих сликарских вриједности. Најстарије 

иконе имају натпис који свједочи да су цркви придарене 1892. године. Та годи-

на забиљежена је на престоним и на иконама на царским дверима, које су, као и 

икона Светог Георгија са јужног зида наоса, насликане на лиму. Сродност 

                                                 
41

 Исто, 137. 
42

 Термином зографско сликарство означава се рад мајстора који су, током 18. и 19. вијека на 

простору Балкана, остали вјерни византијској традицији, односно нису прихватили нове ака-

демске моделе црквеног сликарства, N. Makuljević, The ''Zograph'' Model of Orthodox Painting in 

Southeast Europe 1830–1870, Balcanica XXXIV, Beograd 2004, 383–431. 
43

 Земаљска влада даровала је 1902. године новосазиданој цркви у Ножичком сасуди и 500 кру-

на за дизање иконостаса, Источник, год. XVI, бр. XVI, Сарајево 1902, 402. 
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њихових сликарских одлика је очита и свједочи да су купљене код истог доба-

вљача и да им је и аутор био исти сликар, сасвим скромног талента. Нешто 

више сликарских знања уочава се на осталим иконама у Козарцу, конфекциј-

ским производима рађеним према поједностављеним шаблонима у духу ака-

демског сликарства 19. вијека. Очито је да, након градње прилично монумен-

талне цркве, парохија у Козарцу није узмогла да прикупи средства за израду 

цијелог иконостаса. Због чега Козарчани нису могли да, као вјерници у другим 

парохијама овог краја, прикупљају прилоге за комплетан иконостас, питање је 

на које за сада не постоји одговор. На који начин су парохијани набављали 

појединачне иконе, то се већ може претпоставити. 

Приличан број цркава из аустроугарског периода на подручју данашње 

Епархије бањалучке има иконостасе израђене у новосадској трговини Николе 

Ивковића – да се овдје помену само они који су поручени на самом почетку 20. 

вијека – Кобаш 1902, Бранешци 1904, Србац 1905. Оснивање трговине Николе 

Ивковића датује се у 1897. годину, дакле пет година након што су за иконостас 

у Козарцу купљене прве иконе. Старији брат Николе Ивковића, Ђорђе, трговао 

је књигама, иконама и сасудима већ од 1880. године, а познато је да се 1889. 

обраћао писмом Земаљској влади у Сарајеву тражећи дозволу да путује по 

Босни и Херцеговини да за иконе православних светаца "об којих мустре уза се 

носи" прима поруџбине, а за шта има препоруку митрополита Ђорђа Николаје-

вића.
44

 Није познато да ли је Земаљска влада издала тражену дозволу, али 

чињеница да се не само у Козарцу, већ и у многим другим црквама у Босни, 

послије 1890. године среће много икона које су истовјетне онима из потоњег 

продајног каталога радионице Ивковић, упућује на закључак да је Ђорђе Ивко-

вић у посљедњој деценији 19. вијека своје тржиште, које је раније обухватало 

Бачку, Срем, Барању, Славонију, Хрватску, Далмацију, Боку, Црну Гору, про-

ширио и на Босну и Херцеговину. На претпоставку да су управо иконе које је 

продавао Ђорђе Ивковић, као робу свог тадашњег послодавца Луке Јоцића, а 

који је њихову израду погађао са "сликарима у Ческој", доспјеле и у Козарац, 

наводи чињеница да су у Ивковићевом асортиману биле и цјеливајуће и "иконе 

на платну и на блеху", управо онакве какве се виде на иконостасу цркве у 

Козарцу. У претпоставку се уклапа и цијена поменутих икона, која се кретала 

отприлике од 3 до 15 форинти.
45

 

                                                 
44

 Ј. Ђ. Бањац, Радионица и трговина црквених утвари Николе Ивковића у Новом Саду, доктор-

ска дисертација, Београд 2013, 22, 27, 49. 
45

 Исто, 24–27, 196. Не треба, међутим, искључити ни могућност да су иконе за Козарац наба-

вљане из новосадске књижаре Браћа М. Поповић, за коју је од 1881. године радио Ђ. Ивковић. 

Код браће Поповића у Новом Саду набављен је 1890. године иконостас са позлатом са 40 икона 

на платну за цркву у Благају на Купресу, п. Л. Л. Н, Свечаност освећења нове благајске цркве у 

протопрезвитерату бугојанском, Босанско-херцеговачки источник, год. IV, бр. IX–X, Сарајево 

1890, 384–385. Исте 1890. године код браће Поповића набављена је црквена застава за цркву у 

Равницама, Босанско-херцеговачки источник, год. IV, бр. XI, Сарајево 1890, 429. 
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За разлику од архитектуре Храма Светих апостола Петра и Павла у 

Козарцу, која представља изузетно, готово јединствено рјешење међу право-

славним сакралним грађевинама аустроугарског раздобља, чији иконостас је 

крајње скроман и посједује искључиво документарну вриједност. Зашто паро-

хија која је средином девете деценије 19. вијека подигла велику и репрезента-

тивну цркву није могла да јој обезбиједи одговарајући иконостас, питање је на 

које ће се моћи одговорити тек уколико се пронађу нова историјска свједочан-

ства. 

Нажалост, од када је у истој порти почетком 21. вијека саграђена нова 

црква, у храму освећеном 1887. године служи се само на празник Светих апо-

стола Петра и Павла. Грађевина је оронула, оштећених фасада, са мањим кон-

структивним пукотинама и влагом у сјевероисточном дијелу свода.  

 

 

Ljiljana Sevo  

 

Summary 

 

 Origins, Architecture and Icons 

 of the Orthodox Church of the Holy Apostles Peter and Paul in Kozarac 

 

The Serbian Orthodox Church of the Holy Apostles Peter and Paul in Koza-

rac was built in 1887, while its priest was Gavro Stojanovic. Simo Stojanovic, educa-

tor and father of national hero Mladen Stojanovic and famous sculptor Sreten Stoja-

novic, was a priest in Kozarac from 1900 until 1911. 

The church is of representative appearance and rather large in its size: it is 18 

meters long, 10 meters wide and 10 meters high up to the roof ridge. Four pillars 

divide its interior into three naves. A central nave is topped with a barrel vault, and 

side naves have flat ceilings. Two bell towers at the western facade represent an 

architectural peculiarity. The only other Orthodox church of the Austro-Hungarian 

era in Bosnia and Herzegovina with two bell towers is a church in Brodac, built in 

1884. Facade plaster finishing imitates building with stones, and the cornices are 

decorated with the rows of small blind arcades. Money for construction was provided 

by the citizens, from donation of the then government and donations collected thro-

ughout Bosnia and Herzegovina which was a usual habit of the time. Apart from the 

roof shape of the bell towers, the building fully complies with a typical project for 

the Greek-Catholic churches, designed by J. Kellner and Hans Niemeczek in 1884 at 

the construction department of the state government in Sarajevo. As the same engine-

ers designed also a typical project for the Orthodox churches in the very same year, it 

is not clear why the Government sent to the Kozarac parish a project for a Greek-

Catholic temple. As a conflict between then Metropolitan, Savo Kosanovic, and 



ЉИЉАНА ШЕВО, Постанак, архитектура и иконе православне Цркве Светих апостола... 

63 

 

Austro-Hungarian authorities, which lasted from spring 1884 until fall 1885, ended 

with irrevocable Kosanovic's resignation, it is very likely that project for the church 

in Kozarac did not pass through regular procedure, which would imply that Metropo-

litan reviews a project and approves it. Still, front with two bell towers, three-nave 

nave and five-sided altar, by which a typical project for the Greek-Catholic churches 

differs from typical project for the Orthodox churches, do not represent liturgical 

issue nor it would be a reason for either Metropolitan or a priest to refuse project 

donated by the Government. 

Iconostasis of the Holy Apostles Peter and Paul church is a simple wooden 

partition with three doors. Icons, from mass production of some of the Novi Sad wor-

kshops (Popovic brothers or Djordje Ivkovic), in the style of a simplified academi-

cism, were donated by the parishioners, and according to the inscriptions dated from 

1892 to 1912. They are primarily of documentary value. As it is a practice in poor 

rural areas, parishioners donated to the church mainly the icons of their St Patrons. 

The altar icon of St Peter with two scenes from his life, of a good painting quality, 

according to the inscription on the back side of the icon, was donated by priest Gavro 

Stojanovic in 1890. As to the question why the parish which built big and representa-

tive church at the middle of the ninth decade in the XIX century could not provide 

equally representative iconostasis, answer could only be given if and when some new 

historical evidences are found out. 

Since beginning of the XXI century, when new church was built in the same 

churchyard, the old temple has been used only for St Peter's day service. The church 

is dilapidated, with damaged facade, small construction crevices and damp in the 

north-eastern part of the vault. 
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OBNOVA MANASTIRSKE CRKVE U DOBRUNU (1886) 
 

 

Apstrakt: U radu su predstavljeni rezultati istraživanja restauracije dobrunske 

srednjovjekovne manastirske crkve u 19. vijeku. Crkva u Dobrunu je dragocjena 

sakralna građevina velikog istorijskog i arhitektonskog značaja. Studija je bazirana 

na interpretaciji istorijskih izvora i sugeriše moguće odgovore na pitanja hronologije 

crkve. Prema njima, crkva datira iz sredine 14. vijeka (1340–1343). Tokom vijekova 

dešavale su se različita oštećenja i crkva nije opstala u originalnoj formi i konceptu. 

Pretrpjela je brojne promjene, a gornje dijelove, oštećene 1875, restaurirao je Josip 

Vancaš, najznačajniji arhitekt austrougarskog perioda u Bosni i Hercegovini. 

Stil stare građevine pripada vizantijskoj umjetnosti, najznačajnijem kultur-

nom fenomenu evropske istorije. Trajala je duže nego ijedan drugi stil, pokrivajući 

ogroman geografski prostor. Srpska srednjovjekovna umjetnost predstavlja sintezu 

vizantijskog koncepta i romaničkih dekorativnih formi. 

U skladu s evropskom teorijom i praksom zaštite spomenika kulture u 19. vi-

jeku, kao i u skladu s vlastitim stavovima i uvjerenjima, Vancaš je obnovio veliku 

kulturno-istorijsku vrijednost crkve. Njegova obnova se temelji na harmoniji postoje-

će vizantijske prostorne koncepcije i romaničke arhitektonske plastike. 

 

Ključne riječi: Dobrun, crkva, obnova, Josip Vancaš, austrougarski period. 

 

 

Uvod 

 

Crkva Uspenja Presvete Bogorodice u sklopu je istoimenog manastirskog 

kompleksa u Dobrunu kod Višegrada. Riječ je o kulturno-istorijskom spomeniku naj-

višeg značaja, koji je kroz istoriju doživio mnoga razaranja i obnove. Na osnovu rele-

vantnih pisanih izvora, dat je pregled najznačajnijih istorijskih podataka o Dobrunu i 

crkvi i izvršena njena arhitektonsko-stilska analiza, s posebnim akcentom na restau-

raciji 1886. godine, prema projektu arhitekte Josipa Vancaša. 

 

Iz istorije Dobruna 

 

Tačno vrijeme nastanka grada Dobruna nije poznato, ali se zna da je u sastavu 

srpske države postojao kao podgrađe Podobrun prije sredine 14. vijeka (Kovačević-
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Kojić, 1978:100). Datacijom fresaka u dobrunskoj manastirskoj crkvi (Kajmaković, 

1965), utvrđeno je da je njen ktitor župan Pribil u doba kralja i cara Stefana Dušana 

(1331–1355), između 1340–1343. godine podigao manastir sa crkvom, kao gospodar 

Dobruna gdje je u tvrđavi sagradio i županski dvor. 

Nakon smrti cara Dušana (1355) i raspada srpskog carstva, u nastaloj borbi 

srpskih plemića za posjede, srpski knez Lazar Hrebeljanovic je, u savezništvu sa 

bosanskim banom Stjepanom Tvrtkom I Kotromanićem
1
, 1373. godine podijelio teri-

toriju župana Nikole Altomanovića i Dobrun je pripao Bosni. U građi Dubrovačkog 

arhiva, Dobrun se spominje 1407. godine kao feudalni posjed porodice Pavlovića
2
, 

koja je sa Sandaljem Hranićem Kosačom (1370–1435) dijelila posjede u istočnoj 

Bosni. Grad je sadržavao stambene i ekonomske zgrade.  

Privredno aktivno podgrađe ispod utvrđenja, Podobrun se prvi put pominje 

1421. godine (Kovačević-Kojić, 1978:106). Podgrađa su najstarija srednjovjekovna 

gradska naselja, koja su se gotovo redovno formirala ispod feudalnih gradova, čije su 

moćne kule, u manjoj ili većoj mjeri sačuvane do danas, bile u funkciji zaštite i od-

brane, ali i statusni simboli izdvajanja i prostorno-vizuelne dominacije vladara ili 

feudalaca. Nazivi podgrađa ukazuju na položaj i mjesto postanka – Podobrun, Podvi-

šegrad i sl. Veličinom su ovi tipično srednovjekovni bosanski gradovi bili u okvirima 

prosjeka tadašnjih balkanskih gradova, iako nastaju znatno kasnije. U srednovjekov-

noj Bosni, gdje su zemljoradnja i stočarstvo vijekovima bile osnovne privredne dje-

latnosti, proces nastajanja podgrađa sa drugačijom privrednom strukturom naročito je 

bio intenzivan u srednjoj Bosni i srednjem Podrinju u drugoj polovini 14. i tokom 

prve polovine 15. vijeka, a u gornjem Podrinju od dvadesetih godina 15. vijeka, na 

posjedu Kosača i Pavlovića.  

Podgrađe Dobrun se u dubrovačkim arhivama imenuje kao Sotto Dobrun i lo-

cus Dobrun, gdje se loco koristi u značenju mjesto, što je bio pojam za naselje u cje-

lini, obuhvatajući podgrađa i otvorene trgove kao razvijenije ekonomske centre, ali i 

sela (Kovačević-Kojić, 1978: 141–142). U knjigama zaduženja u Dubrovniku, u go-

dinama 1426. i 1429. nalazimo trgovce iz Podobruna s manjim obimom poslova 

(Kovačević-Kojić, 1978:171), među kojima 1426. i trgovca Radivoja Mikojevića iz 

Podobruna (Kovačević-Kojić, 1978: 188). 

Uspon ovih gradskih naselja se može pratiti sve do sredine 15. vijeka, kada ih 

je bilo sedamdeset, od kojih su neke Turci uzeli za svoje administrativne centre. Tada 

se za podgrađa koristi mađarski naziv varoš, koji će se i sasvim odomaćiti nakon 

turskih osvajanja, kada je zatečen veliki broj naselja ovog tipa.  

Nakon zaposjedanja 1463. godine, Turci su izvršili privremenu podjelu 

Bosanskog kraljevstva, koje su pretvorili u jedan sandžak, u čijem su sastavu, uz 

ranije vilajete (Saray-ovasi i Višegrad), uključeni i vilajeti u središnjem dijelu Raške 

(kasnije Novopazarske oblasti). Zadržavajući zatečenu podjele Bosne (Kraljeva zem-

                                                 
1
 Od 1377. do 1391. Tvrtko je prvi kralj Bosne.  

2
 U posjedu ove porodice bili su tada još i gradovi Borač i Višegrad (Kojić, 1978: 94). 
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lja, zemlja Hercega Stjepana Kosače, oblast Pavlovića i oblast Kovačevića), izvršena 

je administrativna podjela sandžaka na pet vilajeta, pri čemu je zemlji Pavlovića vra-

ćen raniji vilajet Višegrad
3
, formirajući tako Vilayet-i Pavli, odnosno ''Zemlju Pavlo-

vića'', podijeljenu na jedanaest nahija, među kojima su bili Višegrad i Dobrun (Šaba-

nović, 1982:115–117). Višegrad je bio sjedište istoimene nahije, vilajeta Pavli i kadi-

luka ''Zemlje Pavlovića i Kovačevića'' (Šabanović, 1982:131). Nahija Dobrun se spo-

minje i u prvom popisu iz 1468/9. godine, kada je grad Dobrun imao ispod stotinu 

domaćinstava, a Višegrad 158 domaćinstava
 
(Kovačević-Kojić, 1978:226). U popisu 

tvrđava, 1469. godine u Vilajetu Pavli bili su Dobrun, Borač i Višegrad (Šabanović, 

1982:120). Svoju posadu Turci su u tvrđavu Dobrun postavili prije godine popisa, a 

zna se da je tu bila i 1516. godine (Šabanović, 1982:131). 

Nakon završetka Velikog turskog rata, potpisivanjem Karlovačkog mira 

1699. godine, Osmanlijsko carstvo je bitno oslabljeno, a smanjena je i teritorija 

Bosanskog pašaluka, koji je novom administrativnom podjelom na početku 18. vije-

ka imao pet sandžaka – Bosanski, Hercegovački, Zvornički, Kliški i Bihaćki. U 

sastavu Bosanskog sandžaka bilo je 16 kadiluka, među kojima i Višegrad, sa nahija-

ma Višegrad, Dobrun, Kamenica (Pribić), Banja, Priboj (Šabanović, 1982:230). 

Pisani dokumenti i ostaci materijalne kulture svjedoče o stepenu razvoja i 

značaju Dobruna, koji je u srednjem vijeku bio ''omiljeno boravište, prvo srpskih pa 

zatim bosanskih feudalaca'' (Kovačević-Kojić, 1978:100), a vojni i administrativni 

značaj imao je i u tursko vrijeme. S dolaskom Austrougarske, Dobrun dobija i stra-

teški značaj zbog svog položaja na istočnoj granici Monarhije. Godine 1906. puštena 

je u saobraćaj tzv. Istočna pruga (''Bosnische Ostbahn'' ili ''Sarajevo–Ostgrenze''). 

Dionica uskotračne pruge (760 mm) od Sarajeva do Dobruna puštena je u promet 4. 

jula, a pruga Dobrun–Vardište 1. avgusta 1906. godine (Izvještaj o upravi Bosne i 

Hercegovine, 1907:179.). Pruga je imala i nesumnjiv privredni značaj, a prolazila je 

neposredno pored manastirskog kompleksa, obezbjeđujući mu dobru saobraćajnu 

povezanost, posebno sa sjedištem Dabrobosanske mitropolije u Sarajevu. 

 

Istorija crkve  
 

Srpskopravoslavni manastir Uspenja Presvete Bogorodice (poznat još kao 

manastir Dobrun i manastir Kruševo) pripada Dabrobosanskoj mitropoliji. U pogledu 

datacije osnivanja i izgradnje crkve postoje značajne razlike kod autora. Prema arhie-

piskopu sarajevskom i mitropolitu dabrobosanskom Savi Kosanoviću,
4
 manastir Do-

                                                 
3
 Višegrad je kao mjesto poznat od 1449. a 1462. postojao je kao Višegradski kadiluk (Šabanović, 

1982: 130). 
4
 Sava Kosanović (1839–1903) je bio prvi Srbin mitropolita dabrobosanski, nakon zaključenja Kon-

vencije o privremenom regulisanju odnosa pravoslavne Crkve u Bosni i Hercegovini između Austrou-

garske i Carigradske patrijaršije 28. marta 1880. godine. Konvencijom je Srpskopravoslavna crkva u 

Bosni i Hercegovini ušla u sferu suvereniteta Austrougarske, jer je caru pripalo pravo postavljanja i 

smjenjivanja episkopa, uz formalnu saglasnost carigradskog patrijarha. Na tronu je naslijedio mitropo-
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brun potiče još iz 9. vijeka (Kosanović, 1871:121). Tome u prilog ide i razglednica 

crkve iz austrougarskog perioda, na kojoj je i opis slike: ''Sarajevo – Ostgrenze. Ren-

ovierte aus dem 9 ten Jahrhundert stammende Kirche bei Dobrunj''.
5
 (Sl. 6) 

Autor projekta obnove dobrunske ckve, arhitekt Josip Vancaš, međutim, 

crkvu datira tri vijeka kasnije. U jednom svom objavljenom stručnom članku navodi: 

''Iz kojega je vremena ova crkva, nisam mogao saznati, no kako je građevna ruševina 

ove crkve, koju nađoh god. 1886, bila u bizantskom slogu a i djelomično bizantski 

islikana, to bi ova crkva mogla spadati u XII stoljeće'' (Vancaš, 1928:356). 

Ima i mišljenja da je manastir sa crkvom podignut u 13. vijeku (Davidović, 

1991:24), nakon što je Srpskopravoslavna crkva 1219. godine dobila autokefalnost. 

Dabrobosansku, tada Dabarsku eparhiju, sa sjedištem u Banji kod Priboja na Limu, 

osnovao je sv. Sava 1220. godine i ustanovio deset episkopija i arhiepiskopiju sa sje-

dištem u Žiči (Janković, 1985:18). Iste godine je za prvog episkopa dabarskog posta-

vljen Hristifor (Davidović, 1991:23). 
Dominantno je, ipak, mišljenje da je manastir, sa skromnom jednobrodnom 

zasvedenom kamenom crkvom, sagrađen u 14. vijeku, ali i ovdje s razlikama u godi-

nama. Tako je istoričar umjetnosti Milan Kašanin iznio tvrdnju da manastir Dobrun 

potiče iz 1370. godine (Kašanin, 1928:28). S obzirom na to da je jedna od fresaka s 

prikazima savremenika ktitora crkve i freska s likom kralja Dušana (1331–1346), 

kraljicom Jelenom i mladim sinom Urošem, a da je car Dušan preminuo 20. decem-

bra 1355. godine,
6
 ne bismo mogli uzeti kao vjerodostojan ovaj podatak, kao ni tvrd-

nju istoričara arhitekture Aleksandra Deroka, koji period župana Pribila datira u pe-

riod 1360–70. godine (Deroko, 1985). 

Kao najvjerodostojniju možemo uzeti 1340–43. godinu, kada je, u doba kralja 

Dušana, ktitor manastira župan Pribil bio na dužnosti čuvara tog dijela zapadne gra-

nice srpske države
7
. Nakon što se župan Pribil zamonašio, nasljeđuju ga sinovi Ste-

                                                                                                                                          
lita Antima, zadnjeg u nizu mitropolita koji su nakon ukidanja Pećke patrijaršije i zadnjeg Srbina 

mitropolita dabrobosanskog Serafima (1766–1767), bili uglavnom Grci i Bugari, tzv ''fanarioti'', koje 

narod zbog njihove gramzivosti, a i same činjenice da su stranci, nije volio. (Više u: Božić, 2015: 

129–148)  

S velikim ugledom u srpskom narodu zbog svog vjerskog, dobrotvornog, književnog i nacionalnog 

rada, u kratkom periodu upravljanja Dabrobosanskom mitropolijom (1880–1885) Sava Kosanović je 

pokazao veliku brigu i zalaganje i u prikupljanju dobrovoljnih priloga, naročito u Rusiji, namijenjenih 

pretežno za obnavljanje srpskih crkava i manastira: Crkva sv. Ilije na Sokocu (1881), manastiri Mošta-

nica i Rmanj (1883) i Dobrun 1884. godine (Vršćanin, 1885; Kaluđerčić, 1934). Njegovim zauzima-

njem kod vlasti, otvorena je 1882. Bogoslovija u Sarajevu (Reljevo) i osnovana mitropolitska Konzi-

storija (1883), uz mitropolita najviša crkvena vlast.  
5
 ''Sarajevo – Istočna granica. Renovirana crkva u Dobrunu iz 9. vijeka'' 

6
 Stefan Uroš IV Dušan Nemanjić, srpski kralj od 1331. godine i car Srba i Grka od 1346. godine do 

smrti 1355. 
7
 Od vremena kralja Milutina (1282–1321) do poraza srpskog plemstva kod Černomena na Marici, 

1371, čime je Turcima otvoren put u Srbiju i Bugarsku, Srbija je imala potpunu prevlast na Balkanu. 
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fan i Petar, koji je između 1343. i 1353. godine (Kajmaković, 1971:102) uz zapadnu 

stranu crkve dozidao i živopisao spoljnu pripratu i riznicu uz oltarski prostor na sje-

vernoj strani crkve (Kajmaković, 1965:260). 

Enterijer cijele crkve i niša ulaznog portala bili su živopisani. Prema mišlje-

nju istoričara umjetnosti Zdravka Kajmakovića, koji je izvršio dataciju živopisa, a 

time i same dobrunske crkve, to su najstarije sačuvane freske u Bosni i Hercegovini 

(Kajmaković, 1971:101; 1965:251), čiji su živopisci bili vrsni zografi iz južne Srbije. 

Uz freske svetitelja, tu je još i osam portreta istorijskih ličnosti, među kojima porodi-

ca kralja Dušana (Sl. 1), ktitor župan Pribil, koji drži model crkve, sa sinovima Pet-

rom i Stefanom (Sl.2) i Pribilov tast, protovestijar Stana. Dobrunske freske Kajmako-

vić svrstava u provincijski stil slikarstva Dušanovog doba (Kajmaković, 1965:260). 

Freske s prikazom svetitelja – Hrist na prijestolu, Bogorodica, Sv. Sava, Sv. Petka, 

Sv. Kliment Ohridski, Sv. Erazmo Ohridski, Sv. Petar Koriški i Sv. Nufrije, meko 

modelovanih i naročito skladnih boja su visokog umjetničkog dometa. Protođakon dr 

Pribislav Simić živopis dobrunske crkve po sličnosti upoređuje s onima u karanskoj 

Beloj crkvi (Simić, 1984:233) kod Kosjerića (1340–1345). 

 

Slika 1. Freska u manastirskoj crkvi u Dobrunu: Kralj Dušan i  

kraljica Jelena sa kraljevićem Urošem 

 

Kao žarišta duhovnosti, u brojnim istorijskim neprilikama srpski manastiri i 

crkve su pljačkani, paljeni i razarani, ali bi potom opet bili obnavljani ili nanovo gra-

đeni. Tako su i tokom narednih nemirnih vijekova dobrunski manastir i crkva više 

puta stradali i obnavljani.  

                                                                                                                                          
To je od velikog značaja bilo i za razvoj umjetnosti i graditeljstva, posebno u direktnom kontaktu s 

primorskim gradovima i graditeljima. 
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U prodoru Turaka u ove krajeve Dobrun je 1393. godine teško stradao. Ktitori 

obnovljenog manastira (Petković, 1950:102) bili su despot Stefan Lazarević (1377–

1427)
8
 i njegova majka, kneginja Milica Hrebeljanović – carica Milica (1335–1405). 

Kada su Turci 1462. godine zauzeli Dobrun, grad je razrušen i manastir oštećen, a 

potom i napušten. Obnovljen je u 16. vijeku, a nakon što je krajem 17. vijeka opet 

porušen, obnovljen je tek nakon jednog vijeka. Novo veliko stradanje bilo je nakon 

Hercegovačkog ustanka 1875. godine, kada je uništen oltarski prostor, krov i dio 

naosa crkve. Zapadni zid priprate sa freskama ostao je sačuvan. U ovakvom stanju 

crkva je dočekala obnovu 1886. godine. 

 

 

Slika 2: Freska u manastirskoj crkvi u Dobrunu: 

ktitor Župan Pribil i njegovi sinovi Petar i Stefan 

Nakon stradanja u Prvom svjetskom ratu, manastir Dobrun je obnovljen 1921. 

godine. Tada je prekrečen ktitorski natpis iznad ulaza u narteks, a freske pokrivene 

novim slojem živopisa. 

                                                 
8
 Sin cara Lazara Hrebeljanovića (1329–1389), poznat i kao Stevan Visoki, uz brojne zasluge za srp-

sku književnost i kulturu, bio je mecena, obnovitelj i ktitor niza objekata. Njegova glavna zadužbina 

je manastir Resava, poznata i kao Manasija (1407–1418). 
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Jedno od najvećih razaranja crkve bilo je 20. januara 1945. godine, kada su 

Nijemci prilikom povlačenja aktivirali skladište municije u naosu. Istočni dio crkve 

srušen je do temelja, a zahvaljujući pregradnom zidu, zapadni dio crkve sa freskama 

iz 14. vijeka je ostao sačuvan. Prilozima naroda, dobrunska crkva je obnovljena i 

osvećena novembra 1946. godine.
9
 

 

Arhitektura crkve 

 

Dolaskom austrougarske vlasti (1878) i reorganizacijom svih vjerskih zajed-

nica u Bosni i Hercegovini (Božić, 2015:129–148), pa tako i Srpskopravoslavne 

crkve, nastupio je znatno mirniji period i povoljnije društveno-ekonomske okolnosti.  

Nakon što je 1884. godine mitropolit Sava Kosanović posjetio Dobrun, 

pokrenuo je akciju za obnavljanje crkve i manastira. Sakupljenim prilozima mitropo-

lita, sredstvima naroda dobrunskog kraja i novčanom pomoći barunice Vilhelmine 

Nikolić,
10

 crkva je obnovljena 1886. prema projektu najznačajnijeg bosanskoherce-

govačkog arhitekte austrougarskog perioda Josipa Vancaša (1859–1932).  

 

Slika 2. Osnova crkve u Dobrunu. Arhitektonski snimak 

prije restauracije 1886. godine (Stratimirović, 1891:292) 

 

Za potrebe restauratorskih radova, arhitekt Vancaš je s punom profesional-

nom odgovornošću, svojstvenom mu u pristupu svakom zadatku, prethodno uradio 

arhitektonski snimak postojećeg stanja crkve (Sl. 3). 

Crkva je jednostavnog, sažetog prostornog organizma. Kako je riječ o monaš-

koj zajednici, ograničenih je razmjera, na tipično raški način ekonomična i praktična. 

                                                 
9
 [ http://www.mitropolijadabrobosanska.org/manastirdobrun.html (25.8.2016) ] 

10
 Barunica Vilhelmina je bila supruga barona Fedora Nikolića (1836–1903), prvog civilnog adlatusa - 

upravitelja Bosne i Hercegovine (1882–1886). ''Bio je to jedan od najjačih vojvođanskih veleposjedni-

ka, u rodbinskim vezama s Obrenovićima, a imao je kao pravoslavac privući grčkoistočno žiteljstvo 

Bosne'' (Truhelka, 1942:28). Baron Nikolić, višestruko angažovan na kulturnom polju, bio je i pred-

sjednik Muzejskog društva, osnovanog 1885. godine sa zadatkom da izvrši pripreme za osnivanje 

Zemaljskog muzeja u Sarajevu (1888). O svom trošku baron Nikolić je 1886. sagradio Hram Svetog 

Nikolaja u sarajevskom naselju Reljevo, uz srpskopravoslavnu Bogosloviju, o čemu svjedoči ploča s 

ktitorskim natpisom iznad portala (Božić, J., 2001:100). 

http://www.mitropolijadabrobosanska.org/manastirdobrun.html%20(25.8.2016)
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To je jednobrodna zasvedena građevina, zidana od kamena, u ritmičnom longitudi-

nalnom rasporedu unutrašnjeg prostora, standardnog usmjerenja od ulaza na zapadu 

ka oltarskoj apsidi na istoku. Prostorni plan pokazuje pojednostavljen koncept raških 

crkava, među kojima je crkva manastira Mileševo (12. v.) bila veliki uzor, a naročiti 

umjetnički uticaj je imala nakon krunisanja bosanskog bana Tvrtka I za kralja Srba i 

Bosne, kada je ovdje 1377. premješteno sjedište Dabarske mitropolije (Đurić, 

1975:18). Po uzoru na mileševsku crkvu, redukovanjem prostornog koncepta na naos 

i oltarski prostor i izostavljanjem obostrano postavljenih bočnih kapelica uz oltar i 

pripratu, dobijena je uprošćena kompoziciju hrama karakteristična za prostor sliva 

Drine, koju Đurić izdvaja kao poseban, tzv. drinski graditeljski tip (Đurić, 1975). 

Takva je bila i Crkva Sv. Đorđa u Sopotnici iz 1454. godine (Kajmaković, 

1981:159), zadužbina poznatog ktitora Stefana Vukčića Kosače, uz koju su kasnije 

dograđene pjevnice i pronaos. 

Na zapadnoj strani dobrunske crkve bila je spoljna priprata (egzonarteks ili 

pritvor) sa zvonikom, iz vremena župana Petra, vjerovatno građena pod uticajem 

otvorenih narteksa vizantijske arhitekture. Kroz arhitravno završen portal odavde se 

ulazilo u pripratu (narteks), po dužini podijeljenu na dva jednaka polja (traveja) leze-

nama, koje nose ojačavajući luk svoda. Lezene su međusobno spojene polukružnim 

lukovima, formirajući plitke slijepe romanske arkade kao jedini plastični ukras zido-

va. Unutrašnji portal vodi u središnji molitveni prostor crkve – naos, sa dva ojačava-

juća luka nad lezenama podijeljenim u tri nejednaka traveja, ukupne dužine 7 m, dok 

je unutrašnja širina crkve 5 m. Na oltarski travej se, na način svojstven raškoj stilskoj 

grupi, istočno upolje nastavlja izvučena niska apsida, polukružne osnove spolja i 

iznutra, prečnika širine naosa, nadsvođena polukupolom. Na sjevernoj strani, uz 

glavni korpus crkve, bila je prislonjena dvodijelna pravougla riznica, povezana vrati-

ma s oltarskim travejom.  

Zanimljive su tvrdnje da nije riječ o prigradnji riznice župana Petra, nego da 

je, kao i u slučaju Crkve Sv. Đorđa u Sopotnici kod Goražda, sagrađenoj 1446. godi-

ne (Kosanović, 1871:159), zapravo riječ o zatečenoj grobljanskoj kapeli uz koju je 

prizidana crkva, a da je ova kapela kasnije pretvorena u riznicu (Kašanin, 1928:72). 

Ovu tezu je podržao i Đoko Mazalić: ''Iz priložene osnove ... vidi se, kako je zid Her-

cegove crkve pokrio skoro čitav južni dio bivše kapelice, zahvativši tom prilikom i 

dio svoda, što se lako primijeti kad se u nju uđe. Da je kapelica kasnije prigrađena, 

ne bi se to moglo dogoditi. Držim da je takav slučaj bio i pri gradnji Dobrunske 

crkve. Vidjeli smo da je i ona bila podignuta u bosanskom groblju srednjega vijeka, a 

sudeći po planu njezinog ranijeg izgleda (Stratimirović, Kašanin), bila je i ona prizi-

dana uz manju zgradu, koja je kasnije pretvorena u riznicu'' (Mazalić, 1940:30).  

Ovo je, međutim, demantovao Zdravko Kajmaković nakon izvršenih sondira-

nja crkve u Sopotnici na pet karakterističnih tačaka, među kojima i na spoju kapelice 

i oltarske priprate. Analizom načina zidanja pojedinih dijelova crkve, oblika kamenih 

blokova i strukture maltera, utvrdio je etape gradnje crkve i ustanovio da je kapelica 
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sa sjeverne strane oltarskog prostora kasnije prigrađena uz crkvu (Kajmaković, Z., 

1981:158). To bi, s obzirom na njihove sličnosti, Kašaninovu i Mazalićevu pretpo-

stavku učinilo neodrživom i u slučaju predmetne dobrunske crkve. 

Bez pisanih podataka o načinu gradnje i graditeljima, može se govoriti samo 

o mogućim putevima nastajanja djela i majstorima graditeljima s praksom iz radioni-

ca s obilježjima svojstvenim vizantijskom području. Znatan dio područja bivše Jugo-

slavije bio je u sastavu Vizantije, pa je Justinijanovim osvajanjem dijelova nekadaš-

njeg Zapadnog rimskog carstva polovinom 6. vijeka došlo i do širenja umjetničkih 

oblika iz carigradskig središta, posebno duž čitave jadranske obale. Ovi uticaji ostali 

su i nakon što su ova područja izašla iz vizantijskih političkih okvira. Zanatski dio 

rada u to vrijeme uglavnom nose majstori koji dolaze iz središta gdje vlada romanski 

stil ili su klesari iz lokalnih radionica obrazovani u tadašnjim srpskim primorskim 

gradovima s dugom tradicijom gradnje u kamenu. To je i razlog što se spoljna obrada 

crkava i manastira stilski pomjera ka zapadnoevropskoj arhitekturi. O navedenom 

svjedoči i crkva u Dobrunu, s prostorom i strukturom uspostavljenim u raškoj arhi-

tekturi
11

, a time i njegovim srednjovizantijskim porijeklom. U analizama umjetničke 

geografije ne smiju se zaboraviti ni različiti odnosi prema lokalnoj i regionalnoj 

umjetničkoj predaji. 

 

Vancašev projekat obnove 

 

Iako se kao godina obnove manastirske crkve najčešće uzima 1884, arhitekt 

Josip Vancaš (1859–1932) u svom autorskom tekstu navodi: ''Ona je obnovljena po 

mojim nacrtima u god. 1886'' (Vancaš, 1928:356), S obzirom na to da je Vancaš vrlo 

brižljivo vodio evidenciju svojih mnogobrojnih projekata i o tome objavljivao radove 

u prestižnim stručnim časopisima, kakav je i ''Tehnički list'', možemo već na osnovu 

toga sa sigurnošću prihvatiti da je crkva restaurirana 1886. godine.  

Prvi argument ovome u prilog je da je Vancaš u Bosnu i Hrercegovinu 1883. 

došao iz Beča na poziv zajedničkog ministra finansija Benjamina Kállaya, sa zadat-

kom da uradi projekte palate Zemaljske vlade i katedrale u Sarajevu. Angažovanje 

mladog arhitekte s najboljim preporukama, školovanog kod najboljih profesora na 

bečkoj Politehnici i Akademiji umjetnosti, koji se tek marta 1884. godine doselio u 

Sarajevo, govori o namjeri austrougarske vlasti da i za srpskopravoslavnu crkvu 

obezbijedi vrhunskog projektanta. Nakon što su prihvaćeni idejni projekti, dati u više 

varijantnih rješenja, tokom zime 1883/1884. godine Vancaš je intenzivno radio na 

izvedbenim projektima ova svoja dva prvenca, prioritetnim i strateški važnim za aus-

trougarske državne interese, kako bi 19. marta 1884. počela gradnja palate Zemaljske 

                                                 
11

 Raška arhitektura podređena je potpuno liturgijskim potrebama, tako da se lezenama raščlanjeni 

zidovi pojavljuju na početku i na kraju razvoja (Studenica, Gradac i Arilje), dok su u ostalim periodi-

ma spomenici sa ravnim unutrašnjim zidovima, kako bi se mogle razviti monumentalne fresko-kom-

pozicije. 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VIII, број 8, 2016 

74 

 

vlade (završena već 1. oktobra 1885), a 25. avgusta iste godine i katedrale (Božić, 

1988:411). Stoga je nerealno da bi, bez obzira na Vancašev enorman radni kapacitet, 

u situaciji potpune posvećenosti ovim projektima, za koje je lično bio zainteresovan i 

veoma angažovan upravitelj zemlje, ministar Kállay, Vancaš objektivno mogao 

uspjeti arhitektonski snimiti staru crkvu, uraditi projekat i da crkva bude obnovljena 

do kraja građevinske sezone 1884. godine.  

Drugi argument u prilog 1886. kao godini obnove je i činjenica da je mitropo-

lit Sava Kosanović u posjeti manastiru Dobrun bio na praznik Svetog cara Konstanti-

na i carice Jelene, 3. juna 1884. godine, kada je i donio odluku o obnavljanju mana-

stira, nakon čega je tek otpočelo sakupljanje dobrovoljnih priloga. Zato nije realno da 

je 1884. godine dobrunska crkva mogla biti i obnovljena. Tada je možda mogao biti 

obnovljen samo manastir, a manastirska crkva, kako je Vancaš i napisao, tek dvije 

godine kasnije, nakon što su obezbijeđena sredstva i završeni projekti vladine palate i 

katedrale, glavne preokupacije mladog arhitekte na početku njegove uistinu sjajne 

karijere.  

U odnosu na zatečenu građevinu, restaurirana je samo prvobitna crkva župana 

Pribila, ali ne priprata i riznica župana Petra, što je stanje crkve i danas. 

Kako odlučivanje o obimu radova, u načelu, pripada naručiocu kao nosiocu 

programa prema kojem arhitekt radi projekat uz neobavezujuće sugestije, redukova-

nje korpusa crkve na prostore priprate, naosa i oltara sasvim izvjesno nije mogla biti 

Vancaševa zamisao. Poznajući njegov ukupan opus, kojim dominira sakralno gradi-

teljstvo, dominantno za katoličku crkvu, a posebno Vancašev odnos prema baštini, 

njegov teoretski i praktičan pristup restauraciji spomenika kulture, sa sigurnošću 

možemo tvrditi da je to bio dio zadatog mu projektnog programa, na koji nije imao 

uticaja. 

S obzirom na to da se uklanjanjem ostataka spoljne priprate i riznice značajno 

promijenila prostorna kompozicija crkve, izgubljena njena autentičnost i značaj isto-

rijskog dokumenta srednjovjekovne kulturne istorije Srpskopravoslavne crkve, razlo-

ge za ovakav pristup restauraciji možemo tražiti u lošem materijalnom stanju srpsko-

pravoslavne crkve i naroda. Takođe, u ovim prvim godinama uspostavljanja civilne 

austrougarske vlasti u Bosni i Hercegovini budžet Zemaljske vlade bio je vrlo skro-

man
12

 i u oblasti građenja sredstva su primarno usmjeravana na popravku postojeće i 

izgradnju nove saobraćajne infrastrukture. To je uslovilo manje ambiciozne gradnje i 

samo hitne obnove sakralnih objekata. Izuzetak je bila sarajevska katedrala, koja je 

zbog velikog broja činovnika i doseljenika iz Monarhije bila realna potreba u 

''zemaljskom glavnom gradu'', gdje je postojala samo jedna mala katolička crkva pri-

vremenog karaktera. Izgradnja katedralne crkve reorganizovane katoličke vjerske 

                                                 
12

 Tako su budžetom predviđeni rashodi u prvim, relevantnim godinama bili u: 1881: 13,564.058; 

1882: 14,020.156; 1883: 14,079.618; 1884: 14,712.534; 1885: 15,785.278 i 1886: 16,907.070 kr. 

(Spaho, 1933: 87). 
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zajednice u Bosni i Hercegovini imala je i širi značaj, kao vidljiv izraz misije i nove 

politike austrougarske uprave u zaposjednutoj zemlji.
13

 

Stabilizovanjem političkih i ekonomskih prilika, Zemaljska vlada je subvenci-

onisala vjerske zajednice, a time i izgradnju sakralnih objekata, po proklamovanom 

principu njihove procentualne zastupljenosti. Međutim, u pokretu Srba za vjersko-

prosvjetnu autonomiju crkveno-školskih opština u Bosni i Hercegovini, u Prvom 

memorandumu (1896) Vlada je optužena za neproporcionalno subvencionisanje vjer-

skih zajednica, izgradnju i popravke pravoslavnih crkvenih objekata i favorizovanje 

Katoličke crkve (Bosansko-hercegovački zbornik, 1902:9). U svom odgovoru 

Zemaljska vlada je iznijela podatke da je u periodu 1878–1896. na ime gradnje kato-

licima dodijelila 232.191, muslimanima 135.628, a pravoslavnim 235.305 forinti. 

Kako je u zemlji aproksimativno bilo 20% katolika, 40% muslimana i 40% pravo-

slavnih, proizlazi da veličina subvencije i nije bila srazmjerna broju vjernika svake 

konfesije, jer su katolici dobili dvostruko veću pomoć za izgradnju sakralnih objeka-

ta nego što bi im po tom principu pripadalo, dok su muslimani bili uskraćeni 

(Madžar, 1982:55). Nezadovoljstvo subvencionisanjem vjerskih zajednica dobilo je 

svoj politički izraz u Rezoluciji Bosanskohercegovačkog sabora već na njegovom 

prvom zasjedanju 28. jula 1910. godine. Rezoluciju je Zemaljska vlada uvažila prije-

dlogom budžeta za 1911. godinu (Stenografski izvještaji, 1910: 460–464; 673–675). 

Međutim, već krajem 1913. godine ovaj princip je u novim političkim okolnostima 

napušten (Božić, 2015:136). 

Uz sve pohvale obnovljenoj crkvi, savremenik Đorđe Stratimirović
14

 žali što 

''pri izvedenoj restauraciji biše neke česti stare osnove uklonjene... Od ovih česti baš 

su pritvor i riznica, držimo lokalne osobine toga stila u nas, i stoga od interesa za 

nauku. Na žalost, baš su te dvije česti građevine uklonjene'' (Stratimirović, 

1891:292). Stratimirović u svom tekstu dalje ocjenjuje: ''I ako rado priznajemo da je 

utisak današnjega vanjskog oblika crkve prijatan, to ipak s gledišta arheologije žali-

mo što se obnova izvela u formi koja otstupa od iskonskoga stila'' (Stratimirović, 

1891:291. Ovdje se postavlja pitanje od kojeg ''iskonskoga'' stila, imajući u vidu da je 

crkva doživjela niz obnova nakon oštećenja i rušenja kroz istoriju, a da je u vrijeme 

gradnje slijedila obrasce vizantijske i romaničke arhitekture, sadržane u osobenosti-

ma raške stilske grupe srpske srednjovjekovne monumentalne umjetnosti.  

U obradi romaničkog arhitektonskog plašta očituje se Vancaševa neposredna 

vezanost za srednjoevropske stilske obrasce, kao rezultat njegovog akademskog 

obrazovanja zasnovanog na evropskim istorijskim stilovima na bečkoj Akademiji 

likovnih umjetnosti, ali i duha vremena i kulturne klime, kada se pod utjecajem ro-

                                                 
13

 U velikom požaru koji je 1879. godine zahvatio istorijsku jezgru Sarajeva ova crkvica Sv. Ante na 

Bistriku je izgorjela, pa je kao privremeno rješenje 1881. godine sagrađena mala crkva od drveta i ćer-

piča (Božić, 2015:142). 
14

 Đorđe Stratimirović (1858–1936) je tehničke nauke završio u Beču, a radio je u Zadru, Splitu, Sara-

jevu (Zemaljski muzej) i Kotoru. Bavio se istorijom Bosne i Hercegovine, a naročito arheologijom 

srednjega vijeka. Radove je publikovao u Glasniku Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. 
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mantizma i istoricizma, kao njegove osnovne komponente, formira svijest o nacio-

nalnoj i konfesionalnoj arhitekturi, pa otud i težnja za ispoljavanjem nacionalne i 

konfesionalne osobenosti kroz stilsko diferenciranje. Tako se Katolička crkva okreće 

zapadnoevropskim, a Srpskopravoslavna vizantijskim i srpskim srednjovjekovnim 

stilskim obrascima, kao dokazima i afirmacijom svog konfesionalnog subjekta. Kako 

je crkva u Dobrunu građena u vrijeme raškog stila i jakih vizantijskih uticaja, ali i 

zrele romanike na zapadu, to je Vancašu bilo polazište za stilsko opredjeljenje u res-

tauraciji crkve.  

S obzirom na hronološko-stilsku pripadnost crkve, izostankom spoljne pripra-

te i riznice Vancaš uspostavlja harmoničnu podjelu zida na tipično romanički način, 

raščlanjivanjem vijencima u vertikalnom i pilastarima u horizontalnom smjeru. Ova-

kvom ritmizacijom stvara decentnu drugostepenu plastiku zidnih polja kao projekciju 

unutrašnjeg konstruktivno-prostornog sklopa, iako ne i sasvim dosljedno (Sl. 3 i 5), 

Čvrstinu snažnog i sažetog organizma crkve naglašavaju ugaone lezene kao 

rubni stupovi, koji krovni vijenac na podužnim fasadama nadvisuju završecima u for-

mi tipično srednovjekovnih niskih četvorougaonih tornjića. Akcentiranjem uglova, 

na ulaznoj fasadi se uspostavlja monumentalizirajuće piramidalno stepenovanje ku-

busa koje kulminira novoprojektovanim niskim zvonikom nad ulaznim zidom pripra-

te. Fasadnu plastiku ovog skladno proporcionisanog sažetog gabarita, kroz tri visin-

ske zone definišu profilisani završetak sokla, kordon vijenac koji povezuje klupice 

prozora i krovni vijenac podržan nizovima slijepih arkadica. Ravnotežu raščlanjiva-

nja zidnog platna u horizontalnom smjeru Vancaš ostvaruje podjelom podužnih zido-

va crkve plitkim lezenama. U ovoj simbiozi zapadnih i istočnih elemenata je domi-

nantna romanička crta u spoljnoj plastici fasada. 

Uklanjanjem spoljne priprate, najvjerovatnije samo njenih ostataka, posebnu 

pažnju trebalo je posvetiti reprezentativnoj obradi ulazne, zapadne fasade crkve. Ina-

če, dva su dijela crkve koji posebno zaokupljaju graditelje – svetište i pročelje. Os-

novna traženja su ista, ali su rješenja različita. Zid nije samo ljuska, nego, na tipično 

romanički način, bitna stilska odrednica ukupnog izgleda građevine i izraz težnje da 

se estetiziraju materijalni i simbolični elementi i potvrde egzistencije jedne kulture i 

jednog doba. Na ulaznom pročelju je romanički veliki pročelni luk, zidan radijalnim 

spojnicama kamena, naglašavajući simetričnost primarne i sekundarne arhitektonske 

plastike zapadne fasade, gdje je arhitravno završeni ulazni portal s profilovanim vi-

jencem i okvirom smješten u duboku polukružnu nišu s arhivoltom. Ovo je u sna-

žnom kontrastu s ravnim, tipično romaničkim ulaznim pročeljem, završenim nizovi-

ma slijepih arkadica na stepenasto izvedenim konzolama, koje poduhvataju profilisa-

ni krovni vijenac zabata, akcentirajući centralnu dominantu malenog zvonika. 

Vancaševa intervencija u zidnu masu bila je rastvaranje podužnih zidova sa 

još po jednim lučno završenim prozorom u zapadnom traveju naosa, čime je omogu-

ćio bolju osvijetljenost, što je i karakteristika crkava raške škole. Na fasadi je to re-

zultovalo vizuelnim obogaćivanjem parovima jednostavnih, uskih, visokih, polukru-
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žno završenih, u zid duboko usječenih prozorskih otvora, kontrastirajući glatkoj pov-

ršini zidne opne. Ukras oko prozorskih otvora, povezanih u dnu uskim profilisanim 

vijencem, koji teče fasadama, jednostavan je i sveden na polukružnu profilaciju ivice 

prozorskog otvora i konstruktivno obrađen okvir od kamenih blokova s radijalnim 

spojnicima luka. Podužne zidove je u horizontalnom smjeru podijelio plitkim pila-

strima, koji nagovještavaju prirodu unutrašnje noseće strukture lukova i svodova, ali 

ne izražava cio unutrašnji ritam građevine. Tako prvi pilaster odgovara zidu s ula-

znim portalom, srednji je projekcija zida između priprate i naosa i treći pilaster u 

osovini unutrašnjeg polustuba između drugog i trećeg traveja naosa. Pilastri su obli-

kovani pojednostavljenom profilacijom u zoni baze i kapitela, koji poduhvata visok 

profilisan krovni vijenac poduhvaćen slijepim arkadama na stepenasto zasječenim 

konzolama, kao dekorativna plastična traka u poljima između pilastera.  

 

Slika 4: Crkva u Dobrunu neposredno nakon obnove, neomalterisana, 

s vidljivom strukturom kamenog zida (Stratimirović, 1891:290) 

 

Jednostavan, čvrst, zatvoren organizam dobrunske crkve, projektovan u mani-

ru zrele romanike, još je jedna potvrda Vancaševe erudicije i raznostranih mogućno-

sti. Njegov opus od preko 250 projekata i realizacija, kvalitetom najimpresivniji u 

vrijeme austrougarske uprave u nas, karakteriše tematski izbor primjene različitih 

stilskih oblika romantičnog istoricizma. Uz to, afirmacijom novih stilskih orijentacija 

(secesija, ''bosanski slog'') Vancaš se izdigao iznad svojih savremenika među bosan-

skohercegovačkim graditeljima.  
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Posvećen svom teoretskom i praktičnom radu na zaštiti i obnovi spomenika 

kulture
15

 i priznati autoritet na području izgradnje crkvenih objekata, Vancaš je autor 

projekata restauracije i najznačajnijih franjevačkih samostana u BiH – Kreševo, Foj-

nica, Kraljeva Sutjeska i Gorica u Livnu – kao i projekta fasade gotičke crkve u Buji, 

nedaleko od Udina (i tada u Italiji, 1893), za koji je na Svjetskoj izložbi u Budimpeš-

ti, 1896. godine, uz još šest izloženih svojih projekata, odlikovan državnom srebrnom 

medaljom. Po narudžbi Kraljevske hrvatsko-slavonsko-dalmatinske Zemaljske vlade 

u Zagrebu, na mjestu jednostavnog zvonika uz katedralu u Senju, radi projekat slo-

bodnostojećeg zvonika-kampanile u italijanskoj renesansi, a 1914. i projekat restau-

racije crkve, zapravo njene ulazne fasade, s manjim intervencijama u enterijeru 

(Božić, 2006). 

 

Slika 5: Obnovljena manastirska crkva u Dobrunu sa vidljivom kamenom  

strukturom još samo zapadnog zida (http://i61.tinypic.com/fy0qo2.jpg) 

 

U odnosu na fotografiju neposredno nakon restauracije (Stratimirović, 

1891:290), uočavamo da je neomalterisana crkva (Sl. 4), odmjerene dekorativne 

kamene plastike, koja pojačava izražajnost osnovnih arhitektonskih masa, bila umjet-

nički ekspresivnija i monumentalnija, što ju je dodatno približavalo uzorima i uticaji-

ma romanike u Italiji i Primorju. S dobrim poznavanjem stilova prošlosti, pa tako i 

romanike i vizantijske arhitekture, Vancaš uspijeva da prevlada objektivno male di-

                                                 
15

 Izuzetno obiman, raznovrstan i nadasve uspješan Vancašev stručni rad dobio je puno priznanje i 

potvrdu njegovim izborom za dopisnog člana Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti u nje-

nom Umjetničkom odjeljenju 1929. godine. U obrazloženju prijedloga, arh. Martin Pilar je naveo i: 

''Vancašev vanredno obilni rad na polju umjetnog graditeljstva u našoj domovini, njegovu visoku 

umjetničku kulturu i naročito njegovo živo zauzimanje i rad za domaću tradicionalnu umjetnost u 

Bosni'' (Pilar, 1930:81).  
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menzije manastirske crkve, dajući joj restauracijom masivnost, utisak snage i stabil-

nosti, svojstven zreloj romanici. Kasnijim malterisanjem i bojenjem crkve ovo je, 

međutim, izgubljeno (Sl. 5). 

 

Zaključak 

 

Manastirska Crkva uspenja presvete Bogorodice značajan je svjedok duhov-

nog i kulturnog života i graditeljstva Srpskopravoslavne crkve u srednjem vijeku. 

Nakon burne istorije rušenja i obnova i zadnjeg oštećenja nastalog u vrijeme Herce-

govačkog ustanka 1875. godine, u novim okolnostima austrougarske političke vlasti, 

arhitekt Josip Vancaš 1886. godine realizuje restauraciju crkve, svodeći je na prvo-

bitni korpus iz vremena župana Pribila. 

Rješenju zadatka koji mu se postavlja restaurator pristupa raspolažući određe-

nim znanjima svog poziva, s većim ili manjim inventarom predložaka, postavljajući i 

pitanja koja prelaze granice neposrednog doživljaja, kao što su vrijeme nastanka dje-

la, prvobitne poruke koje nosi, istorijske razvojne faze i transformacije. Kako je do-

brunska crkva vjeran izraz vizantijskih graditeljskih koncepcija i jakih romaničkih 

uticaja prisutnih u raškoj školi, Vancaš se opredjeljuje za to da spoljnu obradu bazira 

na koncepciji stila romanike. Rezultat je tipično srednjovjekovni koherentni spoj dva 

dominantna umjetnička shvatanja – vizantijskog prostornog koncepta i obrade spo-

ljašnosti sa stilskom pripadnošću romanici, u skladu s tadašnjom tradicijom monu-

mentalne arhitekture u srpskim zemljama pod uticajem primorskih gradova pod vi-

zantijskom vlašću. 

Iako malih razmjera, ovom Vancaševom obnovom manastirska crkva u Do-

brunu je pročišćenim i suzdržano dekorativno obrađenim volumenima dobila na 

monumentalnosti, primjerenoj njenom duhovnom i kulturnoistorijskom značaju.  

 

 

Jelena Bozic 

 

Restoration of the Monastery Church in Dobrun (1886) 

 

Summary 

 

The paper presents the results of the research on restoration of the Dobrun's 

medieval monastery church in the nineteenth century. 

The church in Dobrun is a sacral building of great historical and architectu-

ral significance. This study is based on an interpretation of historical sources and 

suggests possible answers to questions of the church chronology. According to them, 

the church dates from the mid-fourteenth century (1340-1343). 

Over the centuries various kinds of damage occurred and the church did not 

outlast in its original form and concept. It has undergone a number of changes, and 
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the upper part of the building, damaged in 1875, had to be restored in 1886 by Josip 

Vancas, the most important architect during Austro-Hungarian period in Bosnia and 

Herzegovina. 

The style of this ancient building is consistent with the Byzantine art, one of 

the most important cultural phenomena of the European history. With immense geo-

graphical coverage it lasted longer than any other style. The Serbian medieval art 

represents a synthesis of the Byzantine concept and Romanic decorative forms. 

In accordance with the European theory and practice of cultural monuments’ 

protection in XIX century as well as own views and beliefs, Vancas restored great 

cultural and historical value of the church. His restoration is based on harmony of 

the existing Byzantine spatial conception and a Romanesque architectural decora-

tion.  

 

Key words: Dobrun, church, restoration, Josip Vancas, Austro-Hungarian pe-

riod. 
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INDUSTRIJSKA BAŠTINA  

WANNEKOV PAROMLIN U BIJELJINI 

 

 

Apstrakt: U radu se razmatra istorijski, društveni i arhitektonski značaj 

Wannekovog paromlina u Bijeljini, izgrađenog 1888. godine. Ovaj prvi parni mlin u 

Semberiji je na Privremenoj listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.  

Wannekov paromlin je važan dio industrijske baštine. On je materijalna i ne-

materijalna veza s prošlošću i toponim u mentalnoj mapi grada. Kako su vlasnici 

paromlina uvijek željeli ne samo da im mlin bude što efikasniji, već i da izražava 

njihov vlastiti uspjeh i društveni status, arhitektonske karakteristike paromlinova bile 

su uobičajene. 

Mlin je zatvoren 1998. godine i ostao je prazan sve do danas. Autentične di-

jelove ovog spomenika kulture treba sačuvati zbog njegovih istorijskih, društvenih, 

izvornih i urbanističkih vrijednosti. Jedini način smanjenja njegovog progresivnog 

nestajanja je intervenisati konzervacijom, restauracijom i prilagodljivim ponovnim 

korišćenjem. Industrijske objekte je gotovo nemoguće ponovo koristiti u njihovom 

postojećem obliku. Izazov je da se interveniše na takav način da značajne karakteris-

tike mjesta ostanu nepromijenjene u mjeri u kojoj je to praktično moguće. U raz-

matranju promjene namjene mora se postaviti pitanje da li se zgrade mogu prilagoditi 

novoj upotrebi bez značajnog gubitka karaktera. Zasigurno se obnova i prenamjena 

Wannekovog paromlina može postići s najvećom osjetljivošću, kao izvrsna prilika da 

se oživi osjećaj identiteta i ponosa zajednice. 

 

Ključne riječi: industrijska baština, paromlin, Wannek, Bijeljina, austrougar-

ski period. 

 

 

Uvod 

 

Prostor Wannekovog parnog mlina, prvog savremenog industrijskog mlina za 

žitarice u Semberiji i široj okolini, svojom je urbanom lokacijom i mjestom u memo-

riji grada najznačajniji spomenik industrijske arhitekture. Izgrađen je 1888. godine u 

sadašnjem širem centru grada, na prostoru omeđenom ulicama Petrove gore na sje-

veru, Vojvode Putnika na istoku i Srpske dobrovoljačke garde na jugu, s čije je druge 
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strane kompleks vojne kasarne, takođe iz austrougarskog perioda. Kontaktni prostor 

parcele prema Račanskoj ulici na zapadu su stambene zgrade. 

 

Slika 1. Kompleks Wannekovog paromlina (Google map) 

 

Nakon dvogodišnje gradnje, paromlin je u rad pušten u ljeto 1888. godine, a 

sagradio ga je preduzetnik Franz Wannek, jedan od prvih kolonista novog naselja 

Franz Josefsfeld, formiranog od kompaktne grupe Nijemaca u proljeće 1886. godine 

nedaleko od centra Bijeljine, ''na cesti prema srpskoj međi'' (Nova naseobina..., 

1886:4). Ovim prvim parnim mlinom za brašno postavljeni su temelji savremenog 

mlinarstva u gradu i žitnici Semberiji. I u funkcionalno-sociološkom smislu, mlin je 

bio ishodišna tačka modernizacije i razvoja grada i regije. 

S porastom proizvodnje Wannek je 1926. godine modernizovao pogone i 

dogradio četvoroetažni objekat mlina na zapadu, danas najmarkantniji zbog svog 

volumena, arhitektonske ekspresije i očuvanosti vanjskog izgleda. Tokom daljnjih 

istorijsko-političkih i vlasničkih promjena kompleks paromlina je u manjoj mjeri 

transformisan, a u funkciji je bio do 1998. godine, od kada se kompletna proizvodnja 

odvija u savremenom mlinu preduzeća ''Žitopromet'' (Ul. Dimitrija Tucovića 195), u 

čijem je vlasništvu i ovaj spomenički kompleks.
1
  

Sadašnje stanje Wannekovog paromlina karakteriše zapuštenost i u značajnoj 

mjeri devastiranost kompleksa. Zbog posebnog značaja kao spomenika kulture i 

svjedoka početaka industrijalizacije grada i zemlje, Wannekov paromlin je stavljen 

pod privremenu zaštitu Komisije za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine do 

                                                 
1
 ''Žitopromet'' je privatizovan 2002. godine.  
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donošenja konačne odluke o proglašenju nacionalnim spomenikom.
2
 Prilog valor-

izaciji i zaštiti je i ovaj rad. 

 

Istorijski kontekst 

 

Privredne prilike 

 

Proces industrijalizacije, a time i razvoj industrijske arhitekture u Bosni i 

Heregovini, kasnio je u odnosu na ostale evropske zemlje, tako da veoma skromne 

početke bilježimo tek krajem perioda turske uprave. Značajniji uspon nastaje u no-

vim društvenim i političkim prilikama nakon austrougarske okupacije 1878. godine. 

Naslijeđena privredna zaostalost pretežno agrarne zemlje, gdje su većina seljaka bili 

kmetovi, tradicionalni način obrađivanja zemlje i niska produktivnost s malim viško-

vima za tržište, neiskorišćeni privredni potencijali, naturalna privreda, esnafska or-

ganizacija zanata, trgovina s malim profitima, malo unutrašnje tržište, slaba kupovna 

moć stanovništva, loša i nedovoljna saobraćajna infrastruktura, gradovi nerazvijeni, 

slabo urbanizovani i neopremljeni komunalnom infrastrukturom, bili su opšta slika 

zemlje koja je uveliko kasnila s prelaskom od zanatsko-manufakturne na industrijsku 

proizvodnju i savremeniji privredni razvoj. Ekonomskim i socijalnim napretkom 

zemlje Austrougarska je nastojala opravdati Berlinskim kongresom povjereni joj 

mandat upravljanja Bosnom i Hercegovinom, koja je prema koncepciji ministra spol-

jnih poslova, barona Heinricha Haymerlea (1828–1881), učesnika Berlinskog kon-

gresa, trebala postati model i za druge balkanske zemlje (Hauptmann, 1963:13-22). 

Povoljniji uslovi za unapređenje privrede i ukupnog života nastaju nakon 

konsolidacije austrougarske civilne uprave u zemlji. Nakon što je Austrougarska 1. 

januara 1880. uključila Bosnu i Hercegovinu u svoje carinsko područje, otpočeo je 

uvoz industrijskih mašina i opreme, kao osnov industrijalizacije i prodora kapita-

lističkih odnosa u zemlji. Od velikog značaja za razvoj industrije bilo je definisanje 

tarifne
3
 i poreske politike (poreska stopa od samo 3%, u odnosu na 10% u Austriji), 

kao i izgradnja i modernizacija puteva i željeznica (Hrelja, 1961:28). Nagli porast 

stanovništva, a samim tim i povećanje potrošnje, bili su faktori koji su odredili po-

trebu veće proizvodnje, a nju je mogla omogućiti samo savremena privreda i indus-

trijalizacija. Nosilac industrijskog razvoja u zemlji postaje novonastali srednji sloj 

buržoazije, s kojim nastaje i novo građansko društvo. 

Izražene imigracije različitih socijalnih struktura, a najviše činovnika, 

značajno su promijenile demografsku sliku cijele zemlje pa tako i Bijeljine, čije se 

stanovništvo naseljavanjem i prirodnim priraštajem značajno uvećalo. Prema zvanič-

                                                 
2
 Upisan je pod brojem 73 na Privremenoj listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, koju je 

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika usvojila na 15. sjednici, održanoj 14.6.2000. godine. 

[ http://old.kons.gov.ba/main.php?id_struct=165&lang=1 (28.9.2016) ] 
3
 Povoljna željeznička tarifa pogodovala je ugarskoj izvoznoj mlinskoj industriji, na račun domaće. 

http://old.kons.gov.ba/main.php?id_struct=165&lang=1
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nim popisima, broj stanovnika je od 6.090, koliko je evidentirano 1879. godine 

(Ortschafts und Bevölkerung..., 1880), na zadnjem popisu 1910. povećan na 10.061, 

tako da je ukupni priraštaj bio 3.971 stanovnik ili 62% (Rezultati popisa..., 1912). U 

gradu je 1885. godine bio ukupno 591 evidentirani fabrikant, trgovac i zanatlija 

(Ortschafts und Bevölkerung...,1886). Procenat agrarnog stanovništva 1910. godine 

bio je 55,4% (Hadžibegović, 2004:38), dok je u srezu Bijeljina bilo 1.035 samostal-

nih zanatlija (Hadžibegović, 2004:41).
4
  

U Bijeljini i Semberiji, sa velikim, kompaktnim selima i blizinom granice sa 

Srbijom, primjetan je visok procenat seoskih radnji (Hadžibegović, 2004:49), a time i 

jačanje robnonovčanih odnosa i porast kupovne moći stanovištva. Sve izraženije bilo 

je socijalno raslojavanje i izdvajanje savremenih poljoprivrednika (pretežno njemač-

kih kolonista), veleposjednika, trgovaca i fabrikanata, koji akumulirani kapital ulažu 

u daljnje proširenje djelatnosti u industriji, kakav je slučaj s Wannekom i njegovim 

parnim mlinom. 

Prema statističkim podacima o preduzećima, radnjama i ustanovama izvan 

poljoprivrede, 1907. godine u Bosni i Hercegovini je bilo 46.593 državnih i privatnih 

preduzeća i radnji, od čega čak 37.558 ili 84,7% onih u kojima su privređivali samo 

njihovi vlasnici (Izvještaj o upravi...,1909). Među preostalih 6.833 (15,3%) radnji i 

preduzeća s pomoćnim radnicima, svega 231 preduzeće, ili 0,5%, zapošljavalo je 

više od 20 radnika, što ih u ekonomskoj istoriografiji ubraja u industrijska preduzeća. 

Sasvim je izvjesno da je najmanje toliko radnika moralo biti i u Wannekovom paro-

mlinu. To je, s tadašnjom tehnologijom proizvodnje u sličnim mlinovima i radom u 

smjenama, bio minimalni broj zaposlenih (uprava i administracija, glavni mlinar, 

mašinista, radnici).  

U prehrambenoj industriji je do 1918. godine u Bosni i Hercegovini bilo sa-

mo 11 preduzeća (Hrelja, 1961:28)
5
, što Wannekovom paromlinu daje dodatni značaj 

kao jednom od prvih takvih postrojenja. 

Razvoj privrede u Bosni i Hercegovini bio je podređen različitim interesima 

Austrije i Ugarske a ne vlastitim potrebama, što se neposredno odražavalo na 

eksportnu industriju (rudarstvo, metalurgija, drvna, hemijska i duvanska industrija), 

zastupljenoj u 65 preduzeća (53,73%) s 44.380 radnika (85,79%), dok je ostatak 

činilo 56 preduzeća pretežno lokalnog značaja, u kojima je ukupno bilo zaposleno 

7.350 radnika ili 14,21% (Hrelja, 1961:29). Malobrojnoj i finansijski ograničenoj 

domaćoj preduzetničkoj buržoaziji nedostajala je značajnija podrška države. Kako je 

to zbog nesaglasnosti interesa članica Dvojne monarhije izostalo, tehničko-

tehnološke novine su u privredu zemlje sporo uvođene. Tako su mašine u proiz-

vodnom procesu korišćene u samo 6% privatnih radnji i preduzeća. Nešto bolje 

stanje u tom pogledu je bilo u velikim državnim preduzećima, tako da su mašine 

                                                 
4
 Više su imali srezovi Sarajevo (grad) 2.631, Travnik 1.196 i Brčko 1.102 

5
 Industrijskih preduzeća više je bilo u drvnoj industriji (20), ugljenokopima (19), grafičkoj industriji 

(16), uz 11 preduzeća u građevinskoj industriji. 
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korištene u 24 preduzeća od njih ukupno 64, odnosno u 37,5% (Hadžibegović, 

1980:97). Mala zastupljenost mašinske proizvodnje i nizak opšti tehničko-tehno-

loški nivo bosanskohercegovačke privrede bili su posljedica nedostatka kapitala za 

nabavku modernih mašina i druge opreme na jednoj, i jeftine radne snage na drugoj 

strani. Kao važan socijalno-politički argument često se navodila i nepoželjnost 

redukcije radne snage koja prati svako osavremenjivanje proizvodnog. Tako su i 

značajno velike investicije u parne mašine smatrane nerentabilnim u zemlji jeftine 

radne snage.
6
 Tako je u deceniji pred Prvi svjetski rat u Bosnu i Hercegovinu 

uvezeno mašina u vrijednosti od 25 miliona kruna, od čega 18 miliona za parne 

mašine, lokomotive, motore i slično, po tri miliona za poljoprivredne i milion za ši-

vaće mašine. Investiranje stranog kapitala u cijeloj zemlji bilo je veoma ograničeno, 

najprije zbog specifičnog pravnog statusa zemlje, koja je do aneksije 7. oktobra 

1908. godine formalno bila pod suverenitetom turskog sultana, ali i zbog nerazvije-

ne i zastarjele saobraćajne infrastrukture, neprikladne za potrebe savremene kapi-

talističke privrede.  

U privrednoj strukturi Bosne i Hercegovine u ovom periodu sirovine su činile 

dominantan dio izvoza (čak 83%), od čega su 60% bili proizvodi erara i stranih 

kapitalista, dok su uvoz činili gotovi proizvodi, a među njima najviše životne namir-

nice, među kojima žito i brašno. Razlozi za uvoz bili su u zaostaloj poljoprivredi, ali 

i malom dijelu prinosa koji su ostajali kmetu nakon što bi desetinu odvojio na ime 

poreza državi, a trećinu agi.
7
 Nakon podmirenja proizvodnih troškova i naknada za 

rad, ostajalo je toliko malo da se seljacima više isplatilo gajenje stoke. Zbog nedo-

voljnih prinosa i oskudne mogućnosti plasmana i prerade žitarica, potražnja je bila 

veća od ponude, pa je uvoz pšenice i brašna iz Monarhije bio značajan, a sa poveća-

njem stanovništva je neprekidno rastao. 

U Bijeljini, čija se gradska privreda bazirala na zanatstvu i sitnoj trgovini, a u 

poljoprivredi na uzgoju žitarica, u novim uslovima ubrzo dolazi do promjena, zah-

valjujući prvenstveno privatnom kapitalu domaćih ljudi i doseljenika, a među nji-ma 

i Nijemaca u Franz Josefsfeldu i gradu, koji su donijeli savremene načine priv-

ređivanja.  

Mlinarski zanat, jedna od najstarijih privrednih grana, tradicionalno je bio 

razvijen u plodnoj Semberiji. Do izgradnje Wannekovog i kasnije sagrađenih parnih 

mlinova u okolini grada, žito se mljelo u vodenicama na Savi i Drini i u brojnim 

potočarama na manjim vodotocima i jazovima, što je za narasle potrebe stanovništva 

bilo nedovoljno. Osim toga, ovi drveni objekti trebali su čestu obnovu, pa su i nes-

tajali, jer su vodeničari s neznatnim profitom teško dolazili do novca, pošto su banke 

kredite radije usmjeravale za preduzeća i fabrike, pa tako i za industrijske mlinove. U 

                                                 
6
 Ovdje možemo tražiti razloge zašto su u prehrambenoj industriji ostali i vodeni mlinovi, kojih je 

1907. godine bilo ukupno 2.450 u Bosni i Hercegovini. 
7
 Nešto bolja situacija bila je nakon djelimično provedene agrarne reforme 1906, ali je ovo osjetljivo 

socijalno i političko pitanje do kraja ostalo neriješeno. (Više u: Kapidžić, 1973)  
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takvim privrednim okolnostima Franz Wannek je vidio dobru poslovnu priliku da 

izgradi prvi industrijski parni mlin za brašno u Bijeljini.
8
  

Bio je to značajan preokret u prehrambenoj industriji, jer se dobijalo više 

čistijeg brašna. I seljacima je bilo jednostavnije i brže žito mljeti u paromlinu nego 

voziti u udaljene, a nerijetko i teško pristupačne vodenice, gdje se zbog malih ka-

paciteta čekalo i po dva dana, dok se u paromlinu žito moglo odmah mijenjati za 

raznovrsno brašno. Vođeni logikom profita, preduzetnici se opredjeljuju za sredine 

koje su pružale potrebne preduslove – jeftinu radnu snagu i razvijenu proizvodnju 

žitarica, pa se paromlinovi grade što bliže selima s naprednijom poljoprivrednom 

proizvodnjom. Otkupljujući od seljaka sve viškove žita, razvijali su i djelatnost trgo-

vine žitom i brašnom na domaćem tržištu, sa Monarhijom i inostranstvom. Tako su 

Wannekov, kao i ostali industrijski paromlinovi, uz njihovu tehničko-tehnološku 

sposobnost prerade velikih količina, postali značajan generator porasta proizvodnje 

žitarica, koje su postale najznačajnija ratarska kultura u Semberiji. Značajan doprinos 

razvoju mlinarstva doprinijele su i izložbe industrijskih i zanatskih proizvoda, koje 

su se u Monarhiji održavale krajem 19. i početkom 20. vijeka.  

Mlinska industrija tako je postajala sve unosniji i rentabilniji, ali i konkurent-

niji posao, jer nakon Wanneka i domaći Srbi grade paromlinove na periferiji grada. 

Tako je 1895. Jovo Gavrić sagradio paromlin na Brčanskoj cesti (kasnije paromlin 

''Drina'') i na lokaciji ''Mirković'', prema Obarskoj (kasnije ''Mlin Ivković''), a 1908. 

je u Franz Josefsfeldu paromlin sagradio i Georg Mahler (Grabčanović, 1984:11). 

Siguran i povoljan otkup žita unaprijedio je i domaću poljoprivrednu proiz-

vodnju, sa sve većim prinosima na površinama zasijanim žitaricama, a naročito pše-

nicom. To je, zbog malih transportnih troškova dopreme žita, povećavalo profit u 

plasmanu brašna. Povoljna lokacija nedaleko od tadašnjeg zanatsko-trgovačkog 

središta grada, uz cestu koja je vodila ka Franz Josefsfeldu, gdje su bili veliki posje-

di, obrađivani na savremen način, davali visoke prinose, kao i neposredna blizina 

ceste prema Rači bili su vrlo promišljen izbor lokacije, što se i potvrdilo nakon pov-

ezivanja željezničkom prugom Bijeljine s Ugljevikom i Račom. 

Za pogon parne mašine u početku je korišteno ogrevno drvo, a nakon ot-

varanja rudnika mrkog uglja u Ugljeviku 1889. godine
9
 prešlo se na ugalj, koji su u 

dvorište paromlina kiridžije danonoćno dovozile. Za parnu mašinu, kao jedno od 

osnovnih tehničkih obilježja privrede 19. vijeka, efikasnija doprema uglja željezni-

com bila je od izuzetne važnosti, jer je prevoz zapregom bio i spor i skup. Situacija je 

u pogledu transportnih troškova postala znatno povoljnija izgradnjom pruge uskog 

                                                 
8
 Koliko je to bilo značajno govori podatak da je Sarajevski paromlin na valjke osnovan g. 1908. 

(Bosna i Hercegovina u brojkama: 17) 
9
 Nakon geološko-rudarskih istraživanja cijele BiH, otpočetih 1879. godine (BiH na Milenijskoj 

izložbi : 5, koje je sproveo Friedrich Katzer (1861–1925), utemeljivač mineraloške i geološke zbirke 

Zemaljskog muzeja u Sarajevu, sa stručnjacima geološkog zavoda iz Beča, 1889. godine otvoren je 

jamski rudnik Ugljevik kao državno (erarno) preduzeće. 
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kolosijeka (0,60 m) s utovarnom rampom u Ugljeviku, koja je preko Bijeljine išla do 

Rače. Gradnja je počela 1916, a završena 1918. godine. Osam lokomotiva prevozilo 

je ugalj u malim rudarskim vagonima. Tako su se stekli preduslovi za brži razvoj 

privrede, što su bila stalna nastojanja njemačkih kolonista, kako bi svoje proizvode 

mogli plasirati na šire tržište. 

Ugljevički rudnik i izgradnja željezničke pruge bili su važni razvojni faktori 

za brži prodor ukupnog industrijskog načina privređivanja i opšteg osavremenjavanja 

života u Bijeljini i Semberiji. Zbog stalnog povećanja proizvodnje uglja, ova pruga je 

1922. godine proširena na standardni uski kolosijek (0,76 m) i od tada je služila i za 

putnički saobraćaj.  

 

Porodica Wannek 

 

Franz Wannek, jedan od prvih Nijemaca doseljenih u Franz Josefsfeld, bio je 

vrlo agilan preduzimač i uspješan poslovan čovjek. Tako ga nalazimo u Institucio-

nalnom registru Centralne uprave za trgovinski promet sa inostranstvom Ministar-

stva trgovine i industrije Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, osnovane 7. marta 

1919. sa sjedištem u Beogradu i filijalama u Ljubljani, Zagrebu, Splitu i Sarajevu, 

gdje je Wannek i evidentiran. Preminuo je 1931. godine
10

 u Bijeljini, gdje je sahra-

njen u rimokatoličkom groblju, u kripti porodične kapele, sagrađenoj 1932. godine
11

.  

Njegova supruga Marija rođ. Bauer, takođe rimokatoličke vjeroispovijesti,
12

 

preminula je 1942. Imali su šestoro djece – tri sina i tri kćerke. 

Sin Alfred, magistar farmacije, rođen je 16.11.1893. u Bijeljini, gdje je i pre-

minuo 26.11.1944. od tifusa
13

. Drugi sin, Franz, bio je oženjen Paulom rođ. Woller i 

oboje su sahranjeni u Sremskoj Mitrovici, gdje su nastavila živjeti i njihova djeca, 

Franzis i Inges. Treći sin, Hugo, i njegova supruga Lore, preminuli su 1945. u Bije-

ljini, u svojoj kući nasuprot Gradskog parka, gdje je danas smještena uprava Gradske 

bolnice. Kći Nelly – Kornelia je umrla 1980. godine u Osijeku. Druga kći, Paula 

Wannek – Pavka, živjela je u Mitrovici, a preminula je iste 1980. godine u Osijeku, 

gdje je provela nepun zadnji mjesec života. Treća kći bila je Natalie Wannek – Ban-

gler, a njena djeca su Bruno Bangler
14

 i Melitta Maria – časna sestra Bernadette, 

redovnica benediktinskog samostana u Salzburgu. Natalie Wannek-Bangler je 1980. 

                                                 
10

 Podaci o porodici Franza Wanneka su iz rukopisa memoara njegove unuke, č. ss. Bernadette: 

''Meine Erinnerungen an Bijeljina'', Salzburg, 27. April 2016. (Uvid u rukopis ljubaznošću župnika u 

Bijeljini, vlč. Marko Zubak). Nakon što je u posljednjem ratu kripta devastirana, zazidana je i 

nepristupačna, zbog čega su ova sjećanja unuke Franza Wanneka sada jedini dostupan izvor. 
11

 Iznad ulaza ove skladno oblikovane kapele je natpis: ''ISHS. Vjerujemo u uskrsnuće mrtvih. 1932.'' 
12

 Podatak iz Matice umrlih Rimokatoličkog župnog ureda Bijeljina 
13

 Podatak iz Matice umrlih Rimokatoličkog župnog ureda Bijeljina 
14

 U memoarima č. ss. Bernadette je navedeno da je, nakon 70 godina, Bijeljinu posjetio 2012. godine, 

što bi značilo da se iselio u organizovanom talasu 1942.  
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godine izdvojila 30.000 šilinga za restauraciju porodične kripte, ali je to urađeno tek 

2010. godine, o čemu svjedoči natpisna ploča na ulaznoj fasadi kapele.
15

 

 

Naselje kolonista Franz Josefsfeld 

 

Nijemci iz južne i jugozapadne Njemačke kolonizirani krajem 18. i u 19. vi-

jeku u Banat, Bačku i Baranju, pred mađarskim nacionalizmom i u strahu od prisilne 

asimilacije, nakon Austro-Ugarske nagodbe 1867. godine u većem broju iseljavaju u 

Hrvatsku, a s dolaskom Austrougarske i u Bosnu i Hercegovinu. 

Cilj organizovane, sistematski provođene kolonizacije stranaca bio je una-

pređenje poljoprivredne proizvodnje i privrede Bosne i Hercegovine u cjelini 

(Hauptmann: 1965), ali i da se naseljavanjem vlastima lojalnih i pouzdanih stanovni-

ka ojača njemački nacionalni element u krajevima s dominatnim srpskim stanovniš-

tvom – Krajina, Posavina, Podrinje (Kraljačić, 1989:115). Interes za naseljavanje bio 

je od početka veliki, pa su na inicijativu Zemaljske vlade iz 1879. godine, već u julu 

1880. donesene Odredbe o kolonizaciji u Bosni i Hercegovini, kojim je doseljenici-

ma dodjeljivana zemlja, besplatno građa za stambene i privredne objekte i ogrevno 

drvo u prvoj godini nakon naseljavanja. Njihova obaveza bila je da imaju 600 forinti 

gotovine, kako bi mogli preživjeti dok gazdinstvo ne organizuje proizvodnju. Grupe 

od po 50 doseljenih porodica oslobađane su poreza 10 godina, a manje grupe pet 

godina.
16

 Tako je 1886. formirana i kolonija Franz Josefsfeld u Kotaru Bijeljina 

(Hauptmann, 1965:115) ili u narodu, a i danas zvanično, Novo Selo,
17

 na zemljištu 

koje je Zemaljska vlada otkupila od bijeljinskih muslimana. Naseljena je 61 porodica 

sa 367 stanovnika iz Franzfelda kod Pančeva, tada u južnoj Ugarskoj (Nova naseo-

bina... 1886:4), gdje su došli iz Wűrtemberga u jugozapadnoj Njemačkoj
18

. Osim 

uzornih savremenih poljoprivrednih gazdinstava, koja su mehanizovanom obradom 

zemlje ostvarivali višestruko bolje prinose u odnosu na domicilne seljake, privredu 

naselja činile su zanatske i trgovačke radnje, te Leitenbergerova pilana s fabrikom 

furnira i Dewaldova ciglana, čiji je materijal korišten i u izgradnji Wannekovog 

paromlina.  

Zbog porasta interesovanja za naseljavanje u Bosnu i Hercegovinu, Zajednič-

ko ministarstvo finansija je, nakon izrade katastra, 1893. godine izdalo Zemaljskoj 

vladi u Sarajevu Uputstvo o sprovođenju interne i eksterne kolonizacije (Kraljačić, 

1989:117). Za eksternu kolonizaciju, koja nas ovdje posebno i zanima, predviđena su 

bila dva tipa naseljavanja: manje grupe od po 5 do 10 porodica i formiranje zasebnih, 

velikih naseobina doseljenika od 50 porodica. Propisani uslovi definisali su veličinu 

                                                 
15

 ''Bogu na slavu. Na spasenje duša. Obnovljeno A. D. 2010'' 
16

 ABH, ZMF, 3803/1880. U: Kraljačić, 1989:113.  
17

 Krajem 2014. godine očuvani graditeljski kompleks Novog Sela dobio je status nacionalnog 

spomenika kulture Bosne i Hercegovine i na listi je ugroženih spomenika. 
18

 U Pančevo i okolinu se naseljavaju nakon oslobođenja od Turaka 1716. godine. 
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parcele od maksimalno 10–12 ha, koju su kolonisti dobijali u zakup na deset godina 

za 50 krajcara godišnje po hektaru, što su počinjali plaćati tek od četvrte godine. 

Ukoliko su se doseljeničke porodice pokazale sposobne, vrijedne i besprijekorne u 

moralnom i političkom pogledu, zemlja im je dodjeljivana u trajno vlasništvo, pod 

uslovom da prihvate bosanskohercegovačko državljanstvo. Ako ove kriterijume ne bi 

zadovoljili, zakup im je produžavan za narednih 10 godina (Kraljačić, 1989:117). 

Ova napredna kolonija podunavskih Nijemaca
19

 dala je vrijedan doprinos uzornom 

razvoju poljoprivredne proizvodnje (pšenica, kukuruz i šećerna repa) i organizo-

vanjem, uz finansijsku podršku Zemaljske vlade, naprednih kurseva za poljoprivred-

nike (Heimsfelsen, 1911:33).
. 
Značajno su uticali i na razvoj savremenog stočarstva 

(naročito konjarstva i govedarstva), zanatstva i industrije. Organizovana i sistematski 

provođena, kolonizacija je krajem 1905. godine posve obustavljena (Kraljačić, 

1986:513) jer su već bili ispunjeni ciljevi vlasti, a i otpor domaćeg stanovništva pre-

ma ''kuferašima'' postajao je sve veći. 

Po odluci komande njemačke vojske, stanovništvo Franz Josefselda, njih 

2000, iseljeno je 1942. godine u Lođ (danas Poljska), ostavljajući svu pokretnu i 

nepokretnu imovinu.
20

 

 

Kompleks paromlina 

 

Na pravougloj parceli površine oko 1,2 ha u periodu 1886–1888. građen je 

kompleks Wannekovog paromlina kao integrisan procesni sklop, s proizvodnim i 

skladišnim blokom, mašinskim prostorom sa kotlovnicom i dimnjakom, upravnom i  

pomoćnim zgradama. Nakon modernizacije i dogradnje 1926. godine, dobio je izgled 

koji je donedavno imao.  

Proizvodni proces u paromlinu bio je jednostavan. Nakon što čelični valjci 

zdrobe prosijana i očišćena zrna tačno određene vlage, masivni kameni valjak melje 

žito, koje se onda nizom mašina usitnjava do brašna raznih tipova visokog kvaliteta, 

traženog u Monarhiji i drugim zemljama izvoza. Bolji kvalitet dobijao se mljevenjem 

manjom brzinom, kako se brašno ne bi pregrijalo i izgubilo mirise i okuse, pa je 

dnevni kapacitet ovakvih paromlinova bio sedam do deset tona brašna. Nakon svake 

faze brašno je moralo odležati u posebnim komorama. U ovom tehnološkom redosli-

jedu bile su i mašine za faze ovlaživanja i sušenja, odvajanje mekinja i poliranje, 

sanduci i sistemi za prosijavanje kroz gusto tkanje mlinske svile. Sve faze je 

opsluživao transporter s kožnim remenjem koji su pokretale koloture. Sistemom ko-

lotura pokretan je i lift kojim se brašno s najvišeg nivoa spuštalo u prizemlje, gdje su 

od seljaka preuzimane nove količine žita za mljevenje. Za vertikalni transport žita i 

                                                 
19

 Domaće stanovništvo ih je nazivalo Švabama (Schwaben), a mnogi njemački autori ih nazivaju 

Podunavskim Švabama – Donauschwaben. 
20

 Nakon Drugog svjetskog rata na plodnim imanjima osnovano je poljoprivredno dobro, a preostali 

stanovnici život su nastavili u Bijeljini. 
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brašna kroz pogon korišten je i sistem gravitacije. Sve je opsluživala ekipa mlinara, 

predvođena glavnim mlinarom koji je nadgledao cjelokupan proizvodni proces, od 

vaganja žitarica do miješanja brašna u određene tipove. Mlinska oprema uvezena je 

od firme Ganz és Tár iz Budimpešte, čiji su stručnjaci i vršili montažu. 

Građevine proizvodnog sklopa pravougle tlocrtne osnove postavljene su na 

obodu prostrane parcele, formirajući dugačak ulični front, tako da je građevinska li-

nija i regulaciona. Pogonski i skladišni prostori prigrađeni su uz njih u dubinu par-

cele. Odlikuju se strogom jednostavnošću i funkcionalnošću, u svemu po ugledu na 

evropske industrijske objekte tog doba. Konstruktivni sistem čine masivni nosivi 

vanjski zidovi od pune opeke i drvena međuspratna konstrukcija. U podrumu je bilo 

podno skladište izgrađeno na veoma savremen način, od betona glatkih površina, a 

betonske su i nosive grede u prizemlju. Radni prostor je osvijetljen velikim pro-

zorima, tipičnim za industrijske objekte toga doba, riješenim kao metalna rešetkasta 

konstrukcija s ispunom od jednostrukog stakla. Drvena dvoslivna krovišta imala su 

pokrov od ravnog glinenog crijepa (''biber'' crijep). Kako je riječ o utilitarnim inže-

njerskim objektima, racionalnost i funkcionalnost objekata za proizvodnju i skladi-

štenje bili su primarno postavljen imperativ. 

Proširenje kompleksa izvedeno je 1926. godine dogradnjom sa zapadne stra-

ne, savremenije, više građevine mlina, kompaktnog tlocrta, na kojoj su, kao i na osta-

lim tada izgrađenim objektima prislonjenim uz postojeće na dvorišnoj strani, primi-

jenjeni armirano-betonski horizontalni serklaži u zidovima od pune opeke.  

Iako je paromlin primarno građevinska konstrukcija, utilitarna i efikasna, 

arhitektonskim oblikovanjem trebalo je dodatno izraziti privredni uspjeh i društveni 

status vlasnika. Načini gradnje i dekorativni elementi arhitektonskih oblika objekata 

mlina, uobičajeno su bili prisutni i kod stambene i javne arhitekture u evropskom 

kontekstu ovoga doba. Tako prve zgrade mlina, sagrađene 1888. godine, pokazuju 

stilske karakteristike vladajućeg istoricizma tipičnom podjelom horizontalnim vijen-

cima na zone prizemlja, sprata i potkrovne etaže.  

U dekorativnoj obradi kompaktnog korpusa glavnog objekta na zapadu iz 

1926. godine su secesijski stilski elementi. Do danas sačuvana samo ulična fasada, 

razvedena je dekorativnim elementima kolosalnih pilastara koji povezuju sve etaže, 

artikulišući površinu zida vertikalno usmjerenom pravouglom mrežom prostornih 

okvira s prozorima naglašenih doprozornika, što su sve obilježja secesije, kao i deko-

rativni završeci u najvišoj fasadnoj zoni. Svedena dekorativna plastika i čisti oblici u 

funkciji su izražavanja građevinske strukture objekta. Zgrada ima tri cijele visoke 

etaže, dok je potkrovni prostor vidljiv na slobodnom zabatnom zidu, gdje je stajao i 

natpis u dva reda: ''ВАНЕК
ОВ

 ПАРОМЛИН'' i ''WANNEK
OV

 PAROMLIN''.  

Uz najvišu zgradu prislonjena je vertikala pogona, završena u formi kule ras-

tvorene na svim stranama grupama od po tri prozora, ispod kojih je bio izdaleka vid-

ljiv natpis ''Wannekov paromlin''. Danas je bez najvišeg dijela, pa se doima samo kao 

moćan rizalitni istak. Visoki dimnjak, markantan simbol industrijske revolucije, 
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nažalost je u potpunosti srušen. Fabrički dimnjak uvijek je atraktivni kompozicijski 

element kompleksa, a svojom vitkom vertikalom bio je jedini vizuelni pandan sak-

ralnim objektima na horizontu ovog tada tipično ravničarskog grada niske spratnosti. 

 
 

 

Slika 2. Kompleks Wannekovog paromlina nakon dogradnje 1926. 

 

Znatno bogatiji repertoar dekorativnih elemenata primijenjen je na zgradi up-

rave i administracije, koja nosi oznake neobarokne stilske arhitekture 19. vijeka. 

Svojom dužom stranom je na regulacionoj liniji, s ulazom nasuprot ulazu u paromlin. 

Kolskim i pješačkim kapijama uspostavlja se kontinuitet uličnog fronta. Tlocrtna 

šema pokazuje tipične odlike zgrada koridorskog tipa, sa širokim, dugačkim hod-

nikom kroz sredinu zgrade. Iz hodnika je ulaz u dvije prostorije prema ulici, od kojih 
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je zapadna naglašeno prostrana. Ispod njih je podrumski prostor izveden u betonu, s 

ulazom izvana, kroz željezna vrata na zabatnom zidu pored drvene verande. Sa strane 

središnjeg koridora prema dvorištu nižu se tri velike prostorije, svaka s ulazom iz 

hodnika. Na istočnom kraju zgrade je kratki hodnik za ulaz iz dvorišta, iz kojega je 

pristup u nusprostorije i stepenice za potkrovlje.  

 

Slika 3. Ulična fasada paromlina danas. U prvom planu je zgrada iz 1926. 
 

Posebna vrijednost ove zgrade je naglašeno bogata, danas jedino očuvana 

ulična fasada, koja je i najreprezentativnija u gradu. Njen središnji rizalit je rastvoren 

trodijelnim prozorom, dok su na povučenim krilima ove simetrične kompozicije 

dvodijelni prozori s takođe profilisanim okvirima. Polja iznad prozora nose povijeni 

barokni timpanon, ispod kojeg su plastični biljni ukrasi, aplicirani i u poljima ploča 

parapeta. Pravougli prozorski otvori konstruktivno su riješeni plitkim segmentnim 

rasteretnim lukom, zidanim radijalno postavljenim opekama, što je uočljivo na osta-

lim fasadama, na kojima više nema maltera. Fasada je vertikalno uokvirena naglaše-

nom rustikom, koja imitira ojačavajuće ugaone kamene kvadre rizalita i vanjskih ivi-

ca zida. Zona sokla i podruma odvojena je profilisanim vijencem, dok je gornja zona 

fasade zaključena istaknutim potkrovnim vijencem na floralno ornamentisanim kon-

zolama, ispod kojih su u širini srednjeg rizalita medaljoni s vegetabilnim motivima. 

Zanimljivo je da je unutrašnja, slobodna površina fasade obložena pločicama od ter-

akote u sitni mrežasti raster u dezenu veza opeke sa preklopom za polovinu dužine. 

Veoma atraktivnom dekorativnom verandom u alpskom stilu akcentiran je 

ovaj pretprostor glavnog ulaza. Drvena građa složena je u ornament bogate plastike,  

profinjenih konstruktivnih elemenata i dekorativnih detalja, a naročito u polje istak-

nutog zabata, nošenog elegantno povijenim konzolama. Vrijedni elementi enterijera 
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su ornamentalno složene keramičke pločice podova u oba hodnika i na zidovima sa-

nitarnih prostorija, kao i unutrašnja stolarija.  

  

Slika 4. Upravna zgrada danas. 

Ulična fasada (lijevo) i ulazna drvena veranda (desno) 

 

Značaj i perspektive paromlina  

 

Industrijska baština daleko prelazi arhitektonsko-urbanistički značaj i lokalni 

okvir, jer najneposrednije svjedoči o privredno-ekonomskom razvoju regije i cijele 

zemlje. Proces industrijske revolucije i tehnološki i privredni napredak koji je usli-

jedio ubrzali su društvene pomjene i doveli do stvaranja građanskog društva, što je 

ostavilo traga u urbanizaciji prostora. Otuda naglašeno velika istorijska, dokumentar-

na i graditeljska vrijednost Wannekovog paromlina, u čijim je ostacima sadržana me-

morija rane faze industrijskog razvoja na putu opšte modernizacije ukupnog života. 

Ovaj simbol industrijskog napretka danas je devastirani kompleks u središtu 

grada, dijelom zarastao u drveću. Ne samo da nema autentične pogonske opreme i 

inventara, već je unutrašnjost urušena gotovo do neprepoznatljivosti drvenih kon-

struktivnih elemenata. Od zgrada paromlina ostale su samo zidne kulise. 

Stanje očuvanosti industrijske arhitekture općenito je problem unutar doktrine 

zaštite graditeljskog nasljeđa, koji zahtijeva interdisciplinarnu valorizaciju i koncept 

obnove. Valorizovanjem socioloških, tehnološko-tehničkih te prostorno oblikovnih 

obilježja i uvažavanjem realnih potreba u kontekstu razvoja grada naročitim senzi-

bilitetom, moguće je i potrebno stvoriti novi atraktivan javni gradski prostor. 

Potrebno je temeljito istražiti mogućnosti konsolidacijie i osmišljene prenam-

jene ovog urbanistički vrijednog prostora, kako bi očuvanjem i prezentacijom ovog 

značajnog dijela istorije uspostavili potrebnu vezu između prošlosti, sadašnjosti i 

budućnosti. Poželjni su javni sadržaji koji će osigurati i ekonomsku isplativost, što 

svakako ne može biti dominantna težnja pri obnovi čiji je osnovni cilj očuvati ambi-

jentalnu i simboličku vrijednost kompleksa i formirati novu socijalnu žarišnu tačku 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VIII, број 8, 2016 

96 

 

grada. Dakle, transformacija ovog područja treba se jednako bazirati na očuvanju 

spomeničkih vrijednosti kompleksa i iskorištavanju svih raspoloživih arhitektonskih i 

urbanističkih potencijala kompleksa. 

  

Slika 5. Stanje konstrukcije i ulične fasade objekta mlina iz 1888. 

 

Graditeljsko nasljeđe industrijske epohe, koje imenujemo sintagmom "indus-

trijska arheologija", dio je evropskog mainstreama njihove reciklaže u najelitnije 

multifunkcionalne prostore s kulturnim, zabavnim, ugostiteljskim i sličnim savreme-

nim sadržajima. Uspješni primjeri prenamjene, poput liverpulskih lučkih skladišta, 

željezničke stanice d’Orsey u Parizu, napuštene čeličane Tiessen Bornemitze u Nje-

mačkoj, Tate galerije u Londonu, poželjni su obrasci savremene konzervatorske 

prakse. Remodelacija ovakvih struktura bazira se više na njihovoj univerzalnoj vri-

jednosti, kao dokaza industrijskog i društvenog razvoja, nego na njihovom pojedi-

načnom spomeničkom značaju, kako je i navedeno u Nizhny Tagil povelji za indu-

strijsko nasljeđe Međunarodnog odbora za čuvanje industrijske baštine TICCIH (The 

International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage)
21

, donesenoj 

2003. godine.  

                                                 
21

 TICClH je od strane Međunarodnog savjeta za spomenike i mjesta (ICOMOS) određen kao kon-

sultant u pitanjima vezanim za proučavanje i očuvanje industrijske baštine, kao i za prijedloge naj-

značajnijih među njima za Listu svjetske kulturne baštine (UNESCO). 
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Slika 6. Stanje objekata dograđenih 1927. Pogled iz ekonomskog dvorišta. 

 

Među najvažnijim stavovima Povelje je da industrijsku baština treba posmat-

rati kao sastavni dio kulturne baštine u cjelini. U tom smislu se javni interes i 

naklonost za industrijsku baštinu, uz uvažavanje njenih istorijskih, tehnoloških, druš-

tvenih, arhitektonskih i naučnih vrijednosti, smatraju najsigurnijim načinom očuvan-

ja. Mjesta koja su u opasnosti treba identifikovati, kako bi se smanjili rizici i olakšali 

prikladni programi za restauraciju i ponovno korištenje. Ipak, Povelja propisuje da 

pravna zaštita treba uzeti u obzir posebnu prirodu industrijskog nasljeđa, kao i da 

programi očuvanja industrijskog nasljeđa trebaju biti integrisani u razvojne ekonom-

ske politike i u regionalno i nacionalno planiranje. Očuvanje industrijske baštine 

zavisi od očuvanja njene funkcionalne cjelovitosti, koju treba nastojati zadržati koli-

ko god je to moguće. Rekonstrukcija se, prema Nizhny Tagil povelji, može razmatra-

ti samo izuzetno i to ukoliko se time uspostavlja integritet spomeničkog ansambla ili 

u slučaju nasilnog rušenja njegovog pretežnog dijela. Generalno, nisu dozvoljene in-

tervencije koje bi pravile kompromis s istorijskim integritetom i autentičnošću kon-

strukcije industrijskih objekata, što je i temeljni princip za sve objekte graditeljskog 

nasljeđa. 

Kako je, kao i kod Wannekovog paromlina, riječ o velikim kompleksima na 

skupim gradskim prostorima, ove tzv. brownfield investicije kao kreativni, pod-

sticajni faktor procesa urbane reciklaže u urbanističkom i ekonomskom sistemu 

obnove gradova, traže interdisciplinarni pristup i značajna finansijska ulaganja, zbog 

čega se najčešće realizuju u javnoprivatnom partnerstvu. Zato je nužno podizanje 

nivoa svijesti javnosti o značaju, vrijednostima i potrebi zaštite industrijske baštine 

kao dijela evropskog kulturnog identiteta, koji konzervacijom, restauracijom i prena-

mjenom može odgovoriti na realne savremene potrebe grada.  

Aktiviranje i rehabilitaciju ovog zapuštenog gradskog prostora u moderno i 

atraktivno žarište nužno je provoditi cjelovito, kroz tri standardne konzervatorske 

faze – analizu, valorizaciju i iz toga izvedene propisane zaštitne mjere. To će u ovom 
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slučaju značiti provođenje mjera sanacije i konsolidacije, konzervaciju i restauraciju 

vrijednih izvornih graditeljskih karakteristika, mogućnosti prilagođavanja objekata 

niže arhitektonske vrijednosti prema preciznim konzervatorskim uslovima, zatim 

uklanjanje objekata bez spomeničkih vrijednosti i zamjensku gradnju. Kroz transpar-

entan proces, utemeljen na savremenoj doktrini zaštite industrijskih objekata, mogu-

će je osigurati očuvanje i optimalnu prezentaciju Wannekovog paromlina, koji svo-

jim smještajem, volumenom i oblikovanjem vjerno dokumentuje značajan period u 

razvoju grada, određujući njegovu istorijsku urbanu matricu kao nezaobilazan dio 

toponimije, percepcije i memorije.  

 

Zaključak 

 

Po vremenu nastanka, prepoznatljivoj prostornoj organizaciji proistekloj iz 

prirode tehnološkog procesa, kao i po primjerenom arhitektonskom oblikovanju, is-

torijska cjelina kompleksa Wannekovog paromlina ima istaknuto mjesto u indus-

trijskoj arheologiji grada i zemlje, što mu, bez sumnje, daje svojstva kulturnog dobra 

značajne istorijske, dokumentarne, arhitektonsko-urbanističke i socijalne vrijednosti. 

Cilj ovog rada je da se ukaže na materijalne i nematerijalne vrijednosti Wannekovog 

paromlina, nasuprot kojima danas imamo njegovo potpuno zanemarivanje i rapidnu 

destrukciju. Otuda i bojazan da ovaj kompleks neće moći još dugo čekati neophodnu 

sanaciju i revitalizaciju. 

 

 

Jelena Bozic 

 

Industrial Heritage: Wannek's Steal Mill in Bijeljina 

 

Summary 

 

This paper discusses historical, social and architectural significance of the 

Wannek's steam mill, built in 1888. This first steam mill in Bijeljina is on 

the Provisional List of National Monuments of Bosnia and Herzegovina. Wannek's 

mill is an important part of industrial heritage. It is a tangible and intangible link to 

the past and the toponym in the city mental map. As mill owners did not only want 

their mill to be more efficient, but also to reflect their individual success and social 

status, architectural features of mills were common.  

Mill is closed in 1998 and has remained empty ever since. Valuable parts of 

this heritage are to be preserved for its historic, social, intrinsic and urban value. The 

only way of curtailing its progressive loss is to intervene through conservation, resto-

ration and adaptive reuse. Industrial buildings are virtually impossible to reuse in 

their existing form. The challenge is to intervene in such a way that a site’s signifi-
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cant features remain unchanged insofar as is practically possible. In considering a 

change of use, one must ask whether the building or structure can accommodate the 

new use without a significant loss of character. Surely, rehabilitation and reuse of the 

Wannek's steam mill can be achieved with the utmost sensitivity as a great oppor-

tunity for revived community's sense of identity and pride.  

 

Key words: industrial heritage, steal mill, Wannek, Bijeljina, Austro-

Hungarian period, restoration, reuse. 
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ПРОШЛОСТ И САДАШЊОСТ – НАРОДНИ ОБИЧАЈИ 

ИЗ БОСАНСКОГ ПЕТРОВЦА И ОКОЛИНЕ 
 

 

Апстракт: Аутор у раду описује дио народних обичаја Срба и мусли-

мана из Босанског Петровца и околине. Сурова прошлост и још суровија потро-

шачко-индустријска садашњост довели су до трајног заборава појединих оби-

чаја у овом крају. За неке од тих обичаја данашња покољења Петровчана могу 

сазнати само из књига или, у мањој мјери. из причања старијих становника. 

Обичаји који су се сачували до данас у великој мјери су измијењени и прилаго-

ђени новом времену. 

 

Кључне ријечи: Босански Петровац, Срби, муслимани, народни обичаји. 

 

 

Данашње потрошачко друштво
1
 је почело производити своју масовну 

потрошачку културу, која се може знатно лакше користити од стварне културе: 

стрипови, шунд литература, криминалистички филмови, различите забавне 

ревије, спортски спектакли и сл. Многи људи су почели да иду за материјалним 

добрима, губећи из вида да је духовна конфекција висока цијена за једнострани 

развој. Неријетко се, и код нас, појављују статусни симболи по којима се људи 

процјењују: шта посједују, какву кућу и аутомобил имају, како се облаче, с ким 

се друже, док се мање процјењује да ли живе са осјећањем за узајамност и 

солидарност, или, да ли живе садржајним и човјечним животом.
2
 Све ово дове-

ло је до губљења осјећаја за народне обичаје и традицију. Данашња популација 

све чешће за информацијама посеже путем интернета, док се научна књига из 

широких народних маса постепено губи. Исту судбину доживјели су народни 

обичаји и традиција, док је мањи број истих претрпио велике измјене и прила-

гођавање савременим друштвеним токовима. 

                                                 
1
 Потрошачко друштво се дефинише као онај степен економског и друштвеног развоја када 

ниво потрошње превазиђе онај ниво на ком се задовољавају минималне животне потребе. То 

друштво тада карактерише масовна потрошња којој су подређени сви други економски проце-

си и која битно утиче на вредносни систем, систем друштвених и појединачних циљева и на 

друштвене основе у целини. Savremena administracija, Politička enciklopedija, Beograd 1975, 799. 
2
 Милан Турјачанин, Социологија, Бања Лука 1998, 171. 
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Ништа боље нису прошли ни обичаји српског народа у Босанском 

Петровцу и околини. Од турског јарма, преко аустроугарске окупације, уста-

шког покоља, до посљедњег егзодуса Срба, изазваног муслиманско-хрватском 

агресијом на западно-крајишке општине,
3
 многи обичаји су једноставно ишче-

знули, нема им трага у књигама. А како и не би, ако знамо да су нестајала мате-

ријална добра, а не ли културна. Према Мирославу В. Драшкићу, народна 

ношња је најбољи примјер за наведено: Нарочито тешко је било испитати 

Подгрмеч и Кнежпоље, читаво Поуње, долину Сане, Петровачко поље и Брав-

ско. Тамо је послије окупације Босне 1878. од стране Аустроугарске отпочело 

интензивно насељавање Личана и унутрашње сељакање становништва што 

је, уз продор капиталистичког економског система, утицало на рано нестаја-

ње народне ношње.
4
 

У Босни и Херцеговини су Ђурђевдан славили муслимани као и Срби, 

исти дан, а исто је важило и за Светог Илију. За Светог Илију честа је била 

изрека: до подне Илија, а од подне Алија.
5
 Уочи Светог Георгија био је обичај 

да дјевојка муслиманка која жели да привуче пажњу одређеног момка, женика, 

у вријеме отпочивања Сунца изађе у авлију,
6
 стане уз тарабу,

7
 тако да лицем 

буде окренута ка западу, чекајући да Сунце почне залазити. Када Сунце буде 

готово зашло, дјевојка би почела да изговара басну: Ој баснице, по богу 

сестрице, ти не запињи за ме, ни за моје скуте ни рукаве, ни за земљу ни за 

небо, ни за гору ни за воду, ни за моју кућну подумијенту, већ за Мехмедов
8
 ум и 

памет. Сутрадан је дјевојка, устајући прије изласка Сунца, поново стајала код 

тарабе, овај пут окренута лицем ка истоку, изговарајући ријечи приликом изла-

ска Сунца: Ђурђев-данче, мој лијепи данче, помози ми молим ти се, окренути 

мога предрагог и прелијепог Мехмеда. Чим би ове ријечи изговорила, дјевојка 

би, не обазирући се, побјегла у кућу.
9
 

Петар Мирковић је записао молитву коју би дјевојка Српкиња, у жељи 

да привуче момка, женика, почела читати ујутро, прије изласка Сунца на Ђур-

ђевдан, понављајући је четрдесет дана. Молитва се звала Саландар: 

Ја посија саландар, 

По ајату по кревету. 

Није нико саландар, 

Већ је никла постељина; 

                                                 
3
 Мисли се на 1995. годину 

4
 Miroslav V. Draškić, Narodne nošnje severozapadne Bosne, Banja Luka 1962, 8. 

5
 Владимир Ћоровић, Босна и Херцеговина, Бања Лука – Београд 1999, 96. 

6
 Двориште 

7
 Ограда 

8
 Овдје се изговара име момка. Име Мехмед је симболично наведено. 

9
 Коста Ковачевић, О Ђурђеву-дне (Српски нар. обичај дјевојка мухамедове вјере.), Босанска 

вила, година 5, број 8, Сарајево 1889, 119. 
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На постељи млад (делија)
10

 

На постељи клечи 

А од срца јечи. 

К њем' долази Марија, Ангјелија –  

И пита га Марија, Ангјелија: 

''Шта је теби млад (делија)
11

?'' –  

- ''Не питај ме Марија, Ангјелија: 

- Имам драгу (име дјевојке)
12

 

У златне нити унићена, 

У сребрена брда убргјена.” –  

Али му говори Марија, Ангјелија: 

''Чујеш ли ме млад (име момка).
13

 –  

Ако ти не ћеш твоју драгу, 

Из златних нита изнитити, 

Из сребрених брда узбрдити, 

Црви ће те точити –   

Мрави ће те скопчити''. –  

Након што изговори ове ријечи, дјевојка погледа у небо и облаке, брда и 

дубраве, па низ оба длана окренута према себи пирне и три пута изговори сље-

дећи текст: 

''Вило загорко, по Богу сестрице, 

Ти ми доведи драгога; 

Не удри с њим: 

О пањ ни о кладу, 

Ни о баку бајалицу, 

Ни о секу чинилицу, 

Ни о шљиву родилицу, 

Ни о пчелу радилицу,  

Ни о кишу садилицу; –  

Већ о његову ум и памет; 

Удри га у главу и главне жиле, 

У пету и петне жиле, 

У вид и видне жиле, 

У мозак и мождане жиле; 

Не одузми их, вило загорко. 

Црк'о, пук'о, док мени не дош'о, 

Пасом се не пас'о, док мени не докас'о, 

                                                 
10

 Умјесто делија, изговара се име момка. 
11

 Исто 
12

 Изговара се име дјевојке. 
13

 Изговара се име момка. 
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Жлицом не срк'о, док мени не дотрк'о. 

Све му дјевојке жуте жабе, Удовице гњиле кладе; 

А ја му дјевојка сунце жарко, 

Ја му била драга к'о његова глава!
14

 

Овај обичај је био распрострањен, како у Босанском Петровцу тако и у 

петровачким селима. Наравно, он није стриктно везан за Бос. Петровац, већ и 

за друга мјеста у Босанској Крајини и Босни и Херцеговини у то вријеме. Данас 

није познато да ли се нека од млађих петровачких дјевојака бави овим бајали-

цама. 

Стари обичаји, који се у данашње вријеме често спомињу, и на неки 

начин покушавају да се отргну од заборава, јесу обичаји везани за женидбу и 

удају. Данашњи обичај отимања дјевојке приликом женидбе био је присутан и 

у давна времена. И некада, као и данас, отмице су биле по договору, када су 

младић и дјевојка пркосили родитељима, јер су им бранили да ступе у брак. 

Отац је често био огорчен због бјежања кћери, чак се ишло толико далеко да се 

дјевојка читавог живота није смјела приближити родној кући. Било је случајева 

када је младу младожењина родбина протјеривала назад родитељима.
15

 Како је 

погубно било ићи у отмицу дјевојке, у Босанском Петровцу, у вријеме аустроу-

гарске окупационе власти, а слободно ћу рећи и раније, из личног примјера 

описао је Фејзи-бег:
16

 

Прије двије године имао сам срећу, коју си више не бих желио, да видим 

како цура прибјегне. 

Пошао ја с једним мојим пријатељем с послом у Босански Петровац на 

дернек, вашар, а с нама се упути и један од мојих рогјака, да и он осејри, види, 

тај чувени дернек петровачки. Мој је пријатељ био у ближњем роду с неким 

бегом Куленовићем, па је чим смо стигли у Петровац, одмах кренуо кући тога 

бега скупа с мојим рогјаком, јер је мој рогјак, бар како вели, добро познавао с 

бегом, а ваљда је и знао, да бег има кћерку на захвалу, па је за хатор ње постао 

мусафиром њезинога оца, а ја сам отишао у ''бабину кућу'', у хан. Сваки би ми 

дан приповједао, шта му се те ноћи догодило ашикујући. Једном се престра-

шио њезиног бабе, други пут од слуге, трећи пут је нешто клапнуло итд. 

Једне ноћи помоли се мој рогјак сав у зноју и голој води: ''Устај ако Бога 

знаш! Ено цуре, чека на вратима. Ја сам јој задо вјеру, да ћу је ноћас извести, 

па кад бих главом платио!'' 

                                                 
14

 Petar Mirković, Gjurgjev dan, Nada, godina 2, broj 10, Sarajevo 1896, 183–185. 
15

 И данас има сличних случајева протјеривања младе или неприхватања младожење од млади-

них родитеља. Овај други случај је чешћи. Међутим, не иде се толико далеко као некад. Обич-

но се све заврши тако што младенци оду самостално становати, невезано за једну или другу 

породицу, док се страсти не смире. 
16

 Овдје се описује отмица муслиманске дјевојке. Начин, поступак и резултат су били исти и 

код Срба као и код муслимана. Наравно, сваки случај је имао своју посебност. 
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Мени стадоше очи од чуда, а он ме зграби за руку и повуче за собом. Ја 

му почнем разлагати, како је то превећ нагло и опасно, али он не хтједе ни да 

чује. Видив ја, да је све за бадава, што ја зубе тупим, покорим се сили и догје-

мо до бегова двора. Угјемо у авлију. Авлија широка као поље, мјесец бијаше 

зашо за облак па у оној сумрачини чини ми се, што год угледам, да је какав 

људски створ, који ће нас изненада напасти. Иначе је владала мртва тишина. 

У кући не бијаше свјетла, знак, да је све поспало. Ми пријегјемо преко авлије, 

шуљајући се, као да смо дошли на робију. Све ми је капа расла од страха, а зуб 

ударао, као да ме је спопала трострука грозница. 

Кад смо прешли преко авлије, догјемо до једних враташца, која су води-

ла у харем. Цура је за вратима чекала. Чим је мој рогјак зовну, одмах се указа 

завијена, а уз њу, мислим, хизмећарица, или ашчи кадуна. Ја по обичају стару 

дарујем, а она ми утеслими, преда, дјевојку и одмах се брже боље поврати у 

кућу. Ја узмем младу испод руке и поведем је преко авлије до сокачније врата. 

Ми се тако шуљасмо, кад се на један пут указа пред нама некаква крупна 

људескара и мени се учини у оном страху, да је главом небо подбочио. Ја ста-

нем као укопан, а мој рогјак, који игјаше за нама са голим дугијем ножем у 

руци скочи пред ту неман и рече: ''Стојане! Дина ми ти паре ваљати неће!'' 

Стојан не рече ништа, а он му нешта извади и стисне у руку: ''Иди, пробуди 

Суљу и помози ми извести коње из подрума'', – а на то му опет нешта кљукну 

у руку: ''Не бој се, беже, све ће добро бити''. Ја и млада стајасмо као окамење-

ни. Стојан обукао чарапе коњима на ноге, па их води преко авлије. Бит ће, да 

му то није првина. Коњи бијаху упрегнути и ми се брже боље – попесмо на 

кола. Јурили смо: куд је брду – касом, а куд стрмо и раван, туда скоком, док не 

догјосмо, негдје пред зору у Кључ, – шест сахата од Петровца. Ја сам се још 

исти дан вратио у Петровац, а рогјак је ту преданио и дочекао сватове, који 

су ћак из Варцар-Вакуфа ишли пред њега и прексутра дан пјевајући и пушкара-

јући допратили их до њихова двора. 

С почетка се неколико дана љутили младини родитељи, што је отишла 

без њиховог изуна, дозволе, али касније, као што то обично бива, су се измири-

ли.
17

 

Обичаји приликом прошње дјевојке били су слични данашњим, уз мање 

измјене, које су се десиле усљед друштвених и политичких промјена везаних за 

период послије Другог свјетског рата. До овог обичаја више држе становници 

села, док је градско становништво скоро у потпуности заборавило овај обичај.
18

 

Некада је младожењин отац ишао да гледа дјевојку. Том приликом он би са 

собом носио плоску са ракијом. Родитељи дјевојке дочекивали су га са ручком 

или вечером. Он би њима приликом обједа понудио своју ракију. Уколико би 

                                                 
17

 Antun Hangi, Život i običaji muslimana u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1906, 164–166. 
18

 Након повратка Срба Петровчана у родни град, почетком овог миленијума, примјећује се да 

и градско становништво, наравно у мањем проценту, примјењује овај обичај. 
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прихватили понуду, то би значило да прихватају брак њихове кћерке са њего-

вим сином, уколико би одбили, од брака не би било ништа.
19

 Такође, на про-

шњу се носила добра јалова овца – печена, просачки хљеб, колачи, пите, сирац 

и повећа мјешина ракије. За дјевојку се спремало посебно јело. Ишао је непа-

ран број људи, обично два мушкарца и једна жена. Мушкарци су ишли уз спре-

мљена јела и пиће, да добро почасте дјевојчину родбину, а жена би ишла да 

разгледа дјевојчино рухо. Када би се част завршила, просци би приликом пола-

ска питали нове пријатеље колико сватова да поведу и колики мираз да понесу. 

Прије него што крену кући, дјевојка би на сваког просачког коња привезала по 

један пешкир за узде. Данас на прошњу иде већи број људи, такође непаран. 

Поред младожењиног оца, иду његова мајка, брат, сестра, кум, стриц, ујак и 

стари сват.
20

 Наравно, све је већ унапријед договорено и сам чин је формалне 

природе. Просци иду предвече, а из куће испрошене дјевојке излазе накићени 

када Сунце већ увелико изађе. И данас је обичај да просци носе плоске са раки-

јом, коју нуде младиној родбини. 

У прошлости се знало дешавати да младини родитељи уцјењују младо-

жењине родитеље, не дајући да млада крене док ови не исплате уговорену суму 

новца. Ова сума се кретала између 50 и 300
21

 форинти.
22

. Колико је, у то врије-

ме, овај обичај правио проблема, свједочи податак да је морао интервенисати 

тадашњи митрополит дабробосански Паисије Скерлетовић (1779–1794). Он је 

1780. године послао посланицу свештенству, кнезовима и народу, у којој изра-

жава своје противљење против овог рђавог обичаја.
23

 

Најраширенији обичај врачања био је присутан када је у питању меди-

цина. Обољели од неке болести су често вођени код врачара, које су својим 

бајањем и врачањем враћале болесника у нови живот.
24

 Данас се код врачара и 

хоџа воде људи који су имали неку тешку трагедију у животу, те су психички 

растројени, или уколико им је неко нестао у протеклом грађанском рату,
25

 а 

посмртни остаци још увијек нису пронађени. Воде се и дјеца да им бабе салију 

страву. Записи су некада, по народном вјеровању, били најбољи лијек за сваку 

болест. Ово вјеровање било је распрострањено код народа нижег имовинског 

                                                 
19

 Петар Мирковић, Српски сватови у Босан. Крајини, Босанска вила, година 2, број 23, Сараје-

во 1887, 359–360. 
20

 Зависно од договора може ићи и већи број људи, мушкараца и жена. 
21

 Данас зависи од имовинског стања младожење. 
22

 Димитрије Руварац, Посланица дабро-босанског митрополита Паисија бањалучким жупани-

ма, Први шематизам православне српске митрополије Бањалучко-Бихаћке за годину 1901, 

Бања Лука 2001, 239. 
23

 Исто, 240. 
24

 Mehmedalija Husadžić, Šta bajaju babe bajalice, Petrovački list, godina 3, broj 13 i 14, Bosanski 

Petrovac 1984, 13. 
25

 Мисли се на грађански рат у Босни и Херцеговини 1992–1995. године. 
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статуса и са нижим степеном образовања. Вјеровању у записе увелико су при-

доносиле природне несреће, ратна дешавања и неизљечиве болести. 

Бајалице нису биле стране ни када је у питању била љубав. Један такав 

примјер у својим истраживањима петровачких народних обичаја, осамдесетих 

година прошлог вијека, забиљежио је Мехмедалија Хусаџић: ... дјевојка се кре-

ће трагом момкових стопала и говори: ''Ја се не окрећем твојој стопи већ 

окрећем твоју памет за својом памети. Ти пуко, ти црко док мене видиш'', 

или: кад дјевојка посматра момка кроз прстен говори: ''Ја тебе не гледам, ти 

мене гледаш, ја сам теби златна и блага, ти друге не видиш већ мене гледаш, 

друге никад не видиш осим мене. Ти црко, ти пуко, док мене не видиш''.
26
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ХАРИТАТИВНИ РАД 

МИТРОПОЛИТА ПЕТРА ЗИМОЊИЋА 

(Милосрђе и човјекољубље) 
 

 

Апстракт: Изузетним прегалаштвом Свети Петар Зимоњић, митропо-

лит захумско-херцеговачки (1903–1920) и дабробосански (1920–1941), у своje 

вријеме је спроводио у дјело идеал милосрђа и човјекољубивог дјеловања 

Цркве. Његов примјер није интересантан само са историјског аспекта, већ може 

представљати одличан примјер и модел дјеловања у будућности. Истовремено, 

њега можемо навести као примјер онима који приговарају хришћанима недо-

вољну активност и неорганизованост на пољу социјалног служења и социјалне 

помоћи. 

 

Кључне ријечи: митрополит, Свети Петар Зимоњић, харитативни рад, 

човјекољубље, милосрђе, социјално служење, помоћ, Госпић, Јадовно, Шара-

нова јама. 

 

 

У сложеном времену у коме је велика свјетска историја улазила у живот 

малог човјека, појединца, Свети Петар Зимоњић,
1
 као црквени великодостој-

ник, митрополит, народни просвјетитељ и борац за национална права, нашавши 

се на мјестима која су носила велико бреме одговорности, израстао је у људску 

величину достојну славног имена својих предака. Потомак знаменитог војводе 

попа Богдана и чувене херцеговачке породице Зимоњића из Гацка, митрополит 

Петар је живио и радио у неколико епоха које су имале пресудни значај за фор-

мирање српских националних идеја у Босни и Херцеговини, нарочито на прела-

ску између два вијека, али и касније. Посматрање митрополитовог живота и 

рада могуће је једино у времену, у контексту историјских збивања у којима је 

узимао активног учешћа. Изван тих димензија личност митрополитa Зимоњића 

је тешко објашњива и докучива. Све то указује да околности које се везују за 

рад митрополитов, јавно дјеловање у друштву, представљају велики изазов за 

                                                 
1
 Јован, крштено име Петрово, рођен је 24. јуна 1866. године у Грахову. 
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истраживаче, поготово зато што је ова тема недовољно истраживана и што је 

добар дио архивске грађе уништен или намјерно уклоњен односно сакривен. 

Треба ипак рећи да се о личности митрополита Петра дуго послије Дру-

гог свјетског рата није могло потпуније и озбиљније говорити и истраживати. 

Доскорашњи политички систем се рефлектовао и на историографију, па су се, 

најчешће, писали и објављивали радови о политичкој или војној историји. 

Осим тога, надлежне државне и друге институције нису биле довољно заинте-

ресоване за истраживање историјских чињеница везаних за црквено-национал-

на питања, па су зато биле и прилично затворене и резервисане за стављање 

релевантне грађе и документације на увид истраживачима. 

Митрополит Зимоњић је једна духовна и национална величина, човјек 

једног карактеристичног простора, једне у историји српског народа важне 

институције – Православне цркве. Митрополит Петар је радио у различитим 

епохама, у истој држави али под различитим властима и имао посебне односе 

са тим властима. У првом случају радио је практично под окупаторском вла-

шћу, а у другом – у ослобођеној земљи. 

Херцеговина, у коју 1903. године Петар Зимоњић долази на мјесто 

захумско-херцеговачког митрополита као трећи Херцеговац (Леонтије Радуло-

вић, од 1. маја 1888. до 12. октобра 1888. и Серафим Перовић од 16. априла 

1889. до 17. фебруара 1903) на владичанском трону од времена аустроугарске 

окупације БиХ, није била Херцеговина његове младости.
2
 Она се у великој мје-

ри промијенила, а промијениле су се и политичке прилике. Босна и Херцегови-

на је од окупиране постала анектирана земља. 

Наде које су полагане у митрополита Петра биле су разумљиве, јер је 

био освједочено карактеран човјек, бескомпромисно утемељен у етици Право-

славне цркве и остваривању српске националне идеје. Од њега се очекивало да 

прекине ''традицију'', условно речено, по честим наводима наших црквених 

историчара, која је била карактеристична за грчке владике тзв. фанариоте, а о 

којима је остало доста рђавог спомена код народа из тог времена и, наравно, у 

писаним документима.
3
 По својим карактерним цртама митрополит Петар је 

био нешто сасвим друго. Особине племенита човјека, изграђене још у младости 

током школовања, по сјећању његових најближих сарадника остале су исте. И 

                                                 
2
 Источник, Сарајево 1903. 241; С. Вуковић, епископ. Српски јерарси од деветог до двадесетог 

века, Београд 1996, 241. Хиротонија и устоличење новог митрополита била ја на Духовски уто-

рак, 9. јуна (27. маја) 1903. године, у Саборној цркви у Мостару. 
3
 Шематизам српскоправославне митрополије и архидијецезе херцеговачко-захумске за 1890, 

Сарајево 1890, 8; В. Ћоровић, Мостар и његова српска православна општина, Београд 1933, 

42, 46, 52; Ђ. Слијепчевић, Хумско-херцеговачка епархија и епископи (митрополити) од 1219. 

до краја XIX века, у: Епископија захумско-херцеговачка, Београд 2006, стр. 184–194; Ч. М. 

Лучић, Звјезданим стазама тројице Зимоњића, уз нека упоредна разматрања, у: Српска проза 

данас: Богдан, Стеван и Петар Зимоњић – живот и дјело, научни скуп у Гацку, 1999, Билећа 

2000, 272. 
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још више, био је ''око слијепима, рука кљастима, отац и мајка сиротима, утје-

шитељ биједнима и невољнима. Красили су га смиреност и скромност и присан 

однос са људима, без обзира ко су они били по вјери и националном опредјеље-

њу. Његове ријечи позитивно су дјеловале на саговорнике и слушаоце, било у 

Цркви или у другим приликама, народним окупљањима и зборовањима, сијели-

ма и другим свечаностима народа''.
4
 

Црквена штампа је са примјетним одушевљењем истицала како ће суд-

бина српског народа зависити од митрополитовог родољубља. Полагане су 

наде у то ''да он може много допринијети да се народу признају његова права'', 

али, исто тако, да ће митрополит ''очувати и дужну лојалност према владару и 

иновјерној влади, и остати на становишту народа и свештенства''.
5
 Хроничари 

су се слагали да митрополиту Петру није било лако на катедри православног 

епископа у Херцеговини под аустроугарском влашћу. Народу је јасно да ће 

владика, ради виших интереса, морати да попушта пред захтјевима бечког дво-

ра, али то, како се истиче, не може и није смјело бити на штету животних права 

Цркве и народа. ''Он све може дати, али образ, светињу Цркве своје и љубав 

народа свога, он не може, он не смије дати никако, ако је син војводе Зимоњи-

ћа''.
6
 

Свечаном заклетвом на дан хиротоније митрополит се обавезао на вјер-

ност, послушност и поштовање закона. ''Вјерност, послушност и штовање зако-

на'' могли су да значе само једно: вјерност првенствено аустроугарској власти. 

Сви су се слагали у томе да у митрополитовој личности имају поузданог, одго-

ворног, способног и карактерног саговорника, који ће моћи да заштити њихове 

интересе. Међутим, очекивати да се ти интереси у потпуности очувају било је 

немогуће, јер су они најчешће били супротстављени. Бечки двор је од новог 

митрополита очекивао да својим ауторитетом у народу допринесе да тај исти 

народ ради у интересу аустроугарске царевине. Природно, Срби су очекивали 

да ће он имати и могућности и знања да пружи максимум у заштити виталних 

националних интереса свога народа. Свјестан чињенице да он у таквим околно-

стима мора штитити националне интересе свога народа и Цркве, митрополит је 

мудро и дипломатски предводио повјерену му епархију.
7
 Управо ту је дошао до 

изражаја и његов смисао за политику и црквену организацију, што се истичу 

                                                 
4
 Н. Круљ, митрополит, Сјећања на Дабробосанског митрополита Петра Зимоњића, у: Споме-

ница поводом осамдесетогодишњице окупације Босне и Херцеговине (1878–1958), педесетого-

дишњице анексије (1908–1958) и четрдесетогодишњице ослобођења и уједињења (1918–1958), 

Београд 1959, 149–150. 
5
 Нови Митрополит Херцеговачко-захумски Петар Зимоњић, Источник, Сарајево 1903, година 

XVII, бр. 10 и 11, 146–147; Цариградски Гласник, Цариград 23. мај 1903, година IX, бр. 21, 2; 

Нови Митрополит Херцеговачки, Вјесник, Сарајево 1903, година XX, свеска 5, 198–200. 
6
 Хришћански Весник, Београд 1903, 198–200. 

7
 Источник, Сарајево, 1903, година XVII, бр. 10 и 11, стр. 168; Нови Митрополит Херцеговач-

ки, Хришћански Весник, Београд 1903, год. XX, св. 5, стр. 198–200. 
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као његове изражене особине. Истовремено је свој политички и организациони 

таленат ставио у службу јеванђеоске љубави и служења повјереном му народу. 

Зато он у свом обраћању народу, поред своје двије епископске дужности, да 

проповиједа слово Божије и свештенодејствује, посебно истиче ову трећу – да 

духовно управља повјереним народом – као најтежу. То је, према његовим 

ријечима, такво управљање гдје онај који је најстарији, треба да је најмлађи, и 

онај који управља, треба да је свима слуга. 

На основу записаних и од заборава спашених митрополитових бесједа, 

хроничари истичу чињеницу да су оне биле универзалне по својој усмјерено-

сти, да су се тицале свих могућих предмета догматске, моралне, историјске или 

друге природе. Исто тако, нашавши се у троуглу између Земаљске владе, Срп-

ске православне цркве и Васељенске патријаршије, у својим бесједама и свако-

дневним активностима успијевао је да усклади супротстављене интересе. 

Међутим, некада то није било могуће ускладити, што ће се временом показати 

у најдраматичнијем облику. 

Захваљујући њему Црква је на интелектуалном и културолошком нивоу 

остварила значајне резултате. Борба за црквено-школску аутономију
8
 резулти-

рала је отварањем нових школа и обнављањем порушених храмова, а друштве-

ни живот становништва обогаћен је формирањем српских културних и спорт-

ских друштава, као што су ''Српски соко'', ''Обилић'', СПКД ''Просвјета'' и дру-

ги. У формирању ових удружења и асоцијација пресудну улогу је имала Црква, 

а податак да је овај покрет био најинтензивнији управо у Херцеговини, упућује 

на митрополита Зимоњића. Истински је подржао ''соколску идеју, јер је вјеро-

вао да је здрава душа само у здравом тијелу''.
9
 

Послије Сарајевског атентата 1914. године, уочи аустријске објаве рата 

Србији, када су за Србе у БиХ наступили тешки дани, митрополит Петар је 

смогао снаге да остане неустрашиви бранитељ народних и црквених права. 

Имао је храбрости да у мостарској Саборној цркви одржи бесједу и да у прису-

ству аустроугарског генерала и политичких власти критикује државне власти, 

протестујући против прогона Срба. Митрополит је тада рекао да му је несхва-

тљиво да једна цивилизована држава може тако поступати са својим поданици-

ма. Од присутног генерала Јовановића је тражио да државна власт престане с 

прогонима и да заштити Србе; у противном, он ће се обратити цару за интер-

                                                 
8
 М. Папић, Историја српских школа у Босни и Херцеговини, Сарајево 1978, 138. 

9
 Ј. Поповић, Хисторијат српских соколских друштава у Босни и Херцеговини од 1900–1914; 

Споменица II покрајинског слета Сокола Краљевине Југославије у Сарајеву, Сарајево, 1934, 

стр. 28. У Сарајеву је 8. августа 1909. године одржан састанак делегата српских соколских 

организација из БиХ, на коме је одлучено да се оснује централна соколска организација под 

називом Српска соколска жупа босанско-херцеговачка. Сва гимнастичка друштва понијела су 

назив Српски соко. 
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венцију, или ће позвати српски народ на устанак.
10

 Из ових и сличних догађаја 

јасно се види да се митрополит увијек мушки, без страха, залагао за владавину 

права и дијелио судбину свога народа. 

Аустроугарским ултиматумом Србији започело је у БиХ масовно хапше-

ње и интернирање Срба. Посебно се нашао на удару источни дио Херцеговине, 

који је био близу зоне ратних дејстава.
11

 Насиље је увело гробни мир у унутра-

шњости, а из једног мјеста су јављали да се мирно држање Срба ''не има припи-

сивати лојалности српског пучанства, него посљедици – вјешалима''.
12

 Заједно 

са цивилима страдали су и многи свештеници,
13

 а с њима и национално свјесни 

дио интелигенције на чијем раду су почивала културно-просвјетна, спортска и 

омладинска удружења као носиоци просвјетног, културног и друштвеног узди-

зања народа у борби против свеопште заосталости и сиромаштва. 

Усљед општег страдања, велики проблем огледао се у опадању народног 

морала: дешавају се уморства и одбацивање дјеце, а то баца у бригу сваког 

пријатеља народа и Цркве. Митрополит апелује да се ''устане противу тога зла 

свом снагом пастирске ријечи, савјетујући, упућујући, опомињући и пријетећи 

преступницима закона Божијег и црквеног тешким временим и вјечним казна-

ма''.
14

 

Истовремено, да би исказао своју и народну оданост према држави, 

митрополит организује прикупљање одјеће и обуће за српску војску, те моли 

све који су у прилици да помогну и да се прикупљено шаље на фронт. За дома-

ћинства чије су мушке главе отишле на ратиште, а остала нејач, жене и старци, 

у вријеме било каквих пољских радова тражи да се скупљају мобе и да се на 

вријеме пораде пољски послови.
15

 У току Првог свјетског рата Аустроугарска 

је у Херцеговини мобилисала укупно 39.128 војника. Сматра се да је у Првом 

свјетском рату на југословенском простору било 1.900.000 мртвих. У Босни и 

                                                 
10

 Н. Круљ, митрополит, Сјећања на Дабробосанског митрополита Петра Зимоњића, у: Спо-

меница поводом осамдесетогодишњице окупације Босне и Херцеговине (1878–1958), педесето-

годишњице анексије (1908–1958) и четрдесетогодишњице ослобођења и уједињења (1918–

1958), Београд 1959, 149–150; В. Митровић, митрополит, Мученичка смрт митрополита 

Дабробосанског Петра - поводом 40-годишњице, Православље, лист СПЦ, Београд 1982, број 

361; П. Пузовић, Митрополит Дабробосански Петар Зимоњић, Прилози за историју СПЦ 2, 

Ниш 1997, 171–172. 
11

 Д. Бојић, Атентат у Сарајеву као повод за терор и протеривање Срба са простора хабзбур-

шке монархије, у: Српске избеглице у Првом светском рату (1914–1921), Београд 2007, 49. 
12

 М. Екмечић, Историја Југославије, Београд 1973, 177. 
13

 Д. Берић, Први светски рат 1914–1918. мења мостарску ситуацију, у: Срби у Мостару: рас-

праве и огледи, Београд 2001, 211. Документ ''Корјенићи и Зубци – кратак приказ нечовјечног 

затирања Срба у котару требињском године 1914''; АБХ, ПО. К-25а, бр. 736/417. 
14

 Архива Црквене општине у Невесињу бр. 252, од 15/28. новембра 1916. 
15

 Архива Црквене општине у Невесињу бр. 40, од 4. априлa 1916; Исто, бр. 520 од 9, новембра 

1917. 
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Херцеговини је нестало 360.000 људи или 19% народа.
16

 Близу трећина се 

односи на дјецу до десет година старости. 

У недостатку хране, Земаљска влада
17

 преко митрополита апелује да се 

вади коријење папрати и употребљава за исхрану људи и стоке како би се 

уштедјеле залихе кромпира, кукуруза и других намирница. Истовремено, због 

велике оскудице у животним намирницама, а нарочито у брашну, посебно у 

вријеме Часног поста 1917, гладне, и 1918. године, Митрополит одлучује да је 

''нужно народ у епархији Захумско-херцеговачкој, ради поменуте оскудице у 

храни, изнимно разријешити од прописаног поста у све дане осим петка сваке 

седмице, сриједе, четвртка, петка и суботе Страсне седмице, празника Усјеко-

вања (29. августа), празника Воздвиженија часног крста (14. септембра), три 

дана пред Божић и Крстовдана (5. јануара)''.
18

 

Митрополитова широко пројектована и остваривана харитативна актив-

ност, прожета духом православља и остваривана животно реално, ишла је на 

ублажавање недаћа и на пружање помоћи у напредовању. 

Нарочито је упорна била и захтијевала је хитно дјеловање његова акција 

у Херцеговини током Првог свјетског рата на спасавању дјеце од неизбјежног 

помора од глади. ''Вриска и јаук гладне, голе и босе дјеце, којима су убијени 

родитељи'', како је записао Перо Слијепчевић, ''нашла је одзива у митрополиту 

Петру, па је узео на себе бригу, да ту дјецу налази, сакупља и упућује на пре-

храну у Бачку, Барању и Банат, гдје су многа дјеца између 3 и 10 година размје-

штена по домовима и тако спашена од сигурне смрти''. О томе свједочи цркве-

ни историчар др Ђоко Слијепчевић (родом Гачанин): ''Сећам се и ја једног 

момента: из наших, тада погорели крајева, сакупљена су деца за слање на пре-

храну у крајеве који су били под Карловачком Митрополијом. У томе скупу 

било је нас десеторо из мог села Самобора, све комшије братства Зимоњића. 

Обрели смо се једно време у Мостару, иако тада нисмо знали ни где смо ни шта 

бива с нама. Били смо смештени у једној пространој дворани: негде дубоко у 

ноћ дошао је мећу нас један крупан и стасит човек у свештеничком оделу. 

Миловао нас је и делио поклоне и питао из кога смо села. Касније, када је све 

било прошло, рат се завршио и ми се вратили кућама, дознали смо да је то био 

Митрополит Петар''.
19

 

                                                 
16

 Z. Šehić, Prilog istraživanja vojske mostarskog dopunskog okruga u austrougarskoj epohi (1878–

1918), Hercegovina, br. 10, Mostar 1998, 154; Е. Реџић, Југословенски раднички покрет и нацио-

нално питање у Босни и Херцеговини (1918–1941), Сарајево 1983, 26, М. Ерић, К. Хреља, О. 

Козомора, Структурална кретања и промјене у босанскохерцеговачком друштву у посљедњих 

педесет година, Сарајево 1970, 48. 
17

 ЗВ БиХ 1917, 37112. 
18

 Архива Црквене општине у Невесињу бр. 28, од 4/17. марта 1917; Вјесник, Сарајево, 1918, 

година VIII, бр. 2, 20–21; Архива Црквене општине у Невесињу бр. 45, од 13/26. марта 1918. 
19

 Искра, Минхен 1967; П. Пузовић, Митрополит Дабробосански Петар Зимоњић, Прилози за 

историју СПЦ 2, Ниш 1997, 114–115. 
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Митрополит и у септембру 1917. и у фебруару 1918. године тражи да се 

дјеца старости, мушка од 6 до 16, а женска од 6 до 12 година, из Херцеговине и 

источног дијела Босне, гдје се претпостављало да је оскудица у храни највећа, 

шаљу код Срба у Славонију (Срем), Хрватску, Бачку, Банат и Барању. Он апе-

лује: ''Ако савјесно испунимо своју дужност према тој дјеци и живо се заузме-

мо за њихов опстанак, онда нас неће нико моћи укорити, да нијесмо знали упо-

тријебити прилику и у моменту избјећи зло, него ћемо им учинити своју патри-

отску и родољубиву дужност што ћемо жртвовати своје слободне часове на 

корисну будућност свога народа''. На издржавање је одведено преко 1.200 дје-

це.
20

 

За послату дјецу се митрополит Петар увијек живо интересовао. ''Није 

једина брига родитеља'', писао би митрополит, ''да пошаљу дјецу и да их смје-

сте код добрих људи''. Свештенике и црквене одборнике опомиње да утичу на 

родитеље дјеце која су отишла у Хрватску, Славонију и Банат ради прехране, 

да се поведе рачуна о њима, јер ''оскудијевају у одјећи и обући, која се и у тим 

крајевима тешко може набавити, те је потребно, а и право, да се родитељи, 

односно старатељи, оне дјеце, побрину за набавку одјеће и обуће'', као и да се 

''притече у помоћ сиромашним родитељима у овој потреби''.
21

 

Митрополит Петар апелује на свештенство да буду учитељи у свјетов-

ним школама и да буду прави, истински душебрижници, да се стално усаврша-

вају и воде савршенству друге, што је главни циљ свештеничке службе, јер има 

у народу ''и таквих индивидуа које су бациле образ под ноге, те од друштвеног 

лица праве наличје и мјесто лијепих и питомих обичаја наших, у којима се 

огледа народни понос, образ и поштење, хоће да уобичаје угађање ниским тје-

лесним пожудама, као што су радили незнабошци у прехришћанско доба. Ти 

залутали чланови Цркве и народа нашег, који се Бога мало боје, а људи још 

мање стиде, постају опасни као нека кужна болест у друштву, јер могу и друге 

са својим неваљалим животом и радом заразити, нарочито у ово тешко ратно 

вријеме, кад је много кућа остало без домаћина, па с тога и породица таква, а 

особито млађи чланови њезини, без искусног старјешине и васпитача''.
22

 Узрок 

тих појава митрополит је налазио у непросвијећености, нарочито вјерској, 

широких народних маса. 

Када је дошла слобода, митрополит осјећа да мора и даље да опомиње, 

јер појединци раде неваљале ствари. ''Ова велика народна радост није нам оста-

ла непомућена, јер су се у неким крајевима, а нарочито пограничним котарима 

Митрополије захумско-херцеговачке, појавили људи, који власти не слушају, 

закона не поштују, који се Бога не боје нити људи стиде, него пљачкају и оти-

                                                 
20

 Архива Црквене општине у Невесињу бр. 371, од 23. септембра 1917; Вјесник, Сарајево 1918, 

год. VIII, бр. 2, 25–26. 
21

 Архива Црквене општине у Невесињу бр. 119, од 13/26. јула 1918. 
22

 Исто, бр. 37, од 9/22. априла 1918. године 
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мају туђе муком стечено имање а понегдје мећу руку и на личну слободу својих 

сународњака и суграђана, чиме пред Богом тешко гријеше и бацају се блатом 

на народно име и крвљу стечену слободу, и увелико отежавају задатак храбре 

српске војске у овим земљама''. Од свештенства тражи да кроз проповиједи 

опомињу све оне ''који се усуђују да дигну руку на ближњега без разлике којој 

вјероисповиједи тај ближњи припада; а тако и противу онијех, који краду, 

пљачкају и отимају туђе имање, било оно приватно или државно''.
23

 

Како за вријеме рата, исто тако и у поратно вријеме, а поготово када је 

митрополит прешао на нову епархију,
24

 на ратним рушевинама митрополита су 

чекала нова велика искушења и задаци.
25

 Тражи од свештенства да прикупљају 

податке о страдању становништва, опомињући их да се ''запише чиста гола 

                                                 
23

 Исто, број 224, од 12. новембра 1918. 
24

 Устоличен на трон митрополита дабробосанских 26. фебруара 1921. године и био админи-

стратор захумско-херцеговачки до 1926. године. Устоличење новог Дабробосанског Митропо-

лита, Вјесник, Сарајево 1921, год. XII, бр. 3, 1, 33–44. 

Дабарску епархију основао је Свети Сава 1220. године са сједиштем у манастиру Светог Нико-

ле у Бањи код Прибоја на Лиму, а њени епископи су били: Христифор (Крстопор), Јоаникије, 

Методије, Никола I, Јован I, Спиридон, Исаија I, Јован II, Јован III, Исаија II, Гаврило, Јован IV 

и Никола II. 

Падом Српских земаља под турску власт у 15. вијеку, СПЦ у БиХ дошла је под управу Охрид-

ске архиепископије. Обнављањем Пећке патријаршије 1557. године СПЦ у БиХ постала је 

саставни дио Патријаршије. Први дабарски архијереј послије обнављања Пећке патријаршије 

био је Варлам (око 1557) и столовао је у манастиру Бањи. Дабарски митрополит (од сада се 

назива дабро-босански) постао је егзарх Пећког патријарха за Далмацију. Насљедници су 

Симеон, Јосиф и Гаврило Аврамовић (1578–1588), који је пренио епископску столицу из мана-

стира Бање у западну Босну, у манастир Рмањ. Даље се помињу: Петроније (1578–1589), 

Аксентије, Висарион I, Теодор (1601–1619), Макарије, Исаија, Гаврило (Предојевић), Исаија II 

(1640–1655), Лонгин (1656–1666), Христофор (1666–1678), Атанасије Љубојевић (1681–1688), 

Висарион II (1690–1708), Исаија III (1708–1709), Мојсије Петровић (1709–1713), Мелентије 

Умиљеновић (1713-1740), који је пренио сједиште у Сарајево. У Сарајеву су даље: Гаврило 

Михић (1741–1752), Пајсије I Лазаревић (1752–1759), Василије Јовановић (Бркић), Дионисије и 

Серафим (1766–1767). 

Након нитрополита Серафима на трон митрополита дабро-босанских, пошто је 1766. године 

укинута Пећка патријаршија и СПЦ у БиХ дошла под јурисдикцију Цариградске патријаршије, 

долазе Грци. 

Митрополит Данило је био први Грк као дабробосански митрополит од 1769. године, а послије 

њега помињу се Кирило, Пајсије II, Калиник, Евгеније (зворнички митрополит, замјењивао 

Калиника), Венедикт Краљевић, Венијамин, Амвросије, Прокопије, Дионисије (1856–1860), 

Игњатије II, Дионисије II (Илијевић) 1868–1871, Пајсије и посљедњи митрополит Грк у Сараје-

ву био је Антим (1874–1880). 

Послије низа митрополита грчке народности, сарајевски митрополити били су: Сава Косановић 

(1881–1885), Георгије Николајевић (1885–1896), Николај Мандић (1896–1907) и Евгеније Лети-

ца (1907–1920). 
25

 Нови Источник, Сарајево 1936, III, бр. 6 и 7, 191–192; Братство, Сарајево 1934, година X, бр. 

6–7, 96–97; П. Пузовић, Српска православна епархија дабробосанска: Шематизам, Србиње 

(Фоча) 2004, 112. 
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истина''.
26

 Узимајући у обзир да је српски народ у рату имао велике жртве, онда 

није чудо што прве посљератне године није карактерисала интензивна црквена 

изградња. Од укупно 39.128 мобилисаних војника из Херцеговине погинуло је 

или умрло, као припадници аустроугарске војске, њих 4.692. Материјалне ште-

те нанесене Херцеговини у Првом свјетском рату процијењене су на 

441.748.449 круна.
27

  

Митрополитов живот је непрестано служење Господу и ближњем, како 

ријечју тако и дјелом. Сав његов рад на црквеном пољу почива на његовој 

љубави према ближњима. Води рачуна о просвјети,
28

 оснива фонд за помагање 

и лијечење материјално оскудних и обољелих свештеника Епархије дабробо-

санске,
29

 Мировински фонд за свештенике и њихове удовице и сирочад, Шегрт-

ски фонд за подизање и помагање сирочади палих хероја, Дјечији дом, Дјечије 

забавиште, Сиротињску кухињу и помаже гимназијске интернате.
30

 

Двадесет седмог маја (9. јуна) 1938. године митрополит је навршио 35 годи-

на архијерејске службе. Тај јубилеј митрополит није прославио свечано због 

смрти брата Стевана и патријарха Варнаве, али је зато приложио за оснивање 

свештеничког фонда 30.000 динара и уписао се за великог добротвора СПД 

''Слога'' у износу од 10.000 динара.
31

 

За свој пожртвовани рад митрополит је много пута проглашаван цркве-

ним добротвором и ктитором. О милостињи није говорио само кроз проповије-

ди, него је и својим личним примјером, односно својим дјелима, показивао шта 

треба да чини један епископ, али и сваки хришћанин. Постоје многа свједочан-

ства о томе да је лично, својим средствима, помагао дјеци, удовицама свеште-

ника и другима којима је помоћ била пријеко потребна.
32

 

Пред Други свјетски рат види да се над Европом и свијетом надвијају 

мутни облаци, па је у својим проповиједима, а нарочито у посланицама, упозо-

                                                 
26

 Архива црквене општине у Невесињу број 32, од 11/24. фебруара 1919. 
27

 Z. Šehić, Prilog istraživanja vojske mostarskog dopunskog okruga u austrougarskoj epohi (1878–

1918), Hercegovina, br. 10, Mostar 1998, 154; АБХ, Народна влада Народног вијећа СХС за 

Босну и Херцеговину (НВ), кут. 4, през. бр. 14165/1918. 
28

 Водио је рачуна да сва дјеца иду у школу и често је посјећивао часове вјеронауке у основним 

и средњим школама. Дјеца су била одушевљена његовим посјетама и увијек су питала: ''Кад ће 

нам јопе доћи?''. 
29

 Јубилеј, 35-годишњицу архипастирске службе, митрополит није прославио свечано због смр-

ти брата Стевана и патријарха Варнаве, зато је приложио за оснивање овог фонда 30.000 дина-

ра и уписао се за великог добротвора СПД ''Слога'' у износу од 10.000 динара. 
30

 Братство, Сарајево 1933, година IX, број 9, 124. 
31

 П. Маркичевић, Поводом 35-годишњице архијерејске службе Господина Петра Зимоњића, 

Нови Источник, Сарајево 1938, год. V, св. 6, 177–180. 
32

 Гласник СПЦ, Београд 1940, 372; Нови Источник, Сарајево 1940, 56. Помогао је куповину 

звона за цркву Преображења Господњег у Новом Сарајеву, приложио истој 28.600 динара, па је 

тако постао њен велики добротвор и ктитор. Даровао је и икону своје крсне славе, која је урађе-

на на стаклу прозора Саборне цркве у Сарајеву. Био је и добротвор Српском просвјетном дру-

штву ''Просвјета''... 
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равао на ту опасност. У Божићној посланици из 1938. године примјећује (што 

је знак да је пратио и разумијевао свјетска кретања) да су поједини народи, који 

се диче хиљадугодишњом културом, пали у тешка искушења, међусобна трве-

ња и ''крвава гоњења'', која ''по својој суровости и бездушности не заостају иза 

гоњења хришћана у прва три века хришћанства''.
33

 Значи, несумњиво је да 

Зимоњић на тај начин исказује протест против прогона Јевреја у Њемачкој и 

против свега онога што се дешава и представља увод у нови рат. 

У Васкршњој посланица из 1940. године пише да су у рату нестале неке 

државе са историјске сцене, а њихови народи су изгубили своју независност. 

Слобода и држава представљају једну од највећих вриједности за митрополита 

Зимоњића. Рат је открио дивљаштво ''нове цивилизације''. Митрополит суштин-

ски изражава протест против рата који воде народи који се хвале да корачају на 

челу цивилизације. Он се залаже за мир и миротворство. Истовремено се освр-

ће на унутрашњи мир у држави, кога, опет, нема усљед партијских обрачуна и 

свађа. Митрополит дефинише као једну од дужности родољуба, а посебно 

народних вођа, да раде на томе да престане ''жучна борба међу партијама'' и да 

завлада мир у народу.
34

 

Непресушни извор митрополитових ријечи и дјела била је хришћанска 

љубав, која непосредно израста из животом остварене Христове науке, утјеха и 

залог његовог богатог и драгоцјеног искуства. То је његова теологија искуства. 

Очигледно су њему, као умном теологу, својствени били ови облици рада – 

настављање богатства предања и богаћење новим сегментима и садржајима.
35

 

Зато је он очигледан наставак предањскога и аскетског служења ближњима, 

које није строго омеђивао, очигледно идући за примјером милостивога Самар-

јанина из Христове приче (Лк 10, 30–37). 

Његова широко пројектована и остваривана харитативна активност, про-

жета духом православља и остваривана животно реално, ишла је на ублажава-

ње недаћа и на пружање помоћи у напредовању. Нарочито је упорна била и 

захтијевала хитно дјеловање његова акција у Херцеговини у Првом свјетском 

рату на спасавању дјеце од неизбјежног помора од глади. Нажалост, за такву 

акцију у Другом свјетском рату није имао времена. На самоме почетку Другог 

свјетског рата, односно окупације, био је спријечен грубо, нељудски, катастро-

фално. 

Митрополит Петар је ухапшен 12. маја 1941. године и након пет дана 

спроведен у затвор у Загреб, затим у логор Керестинац. Враћен је у загребачку 

полицију 15. јуна, одакле је 27. јула транспортован у Госпић. Тамо је мучен и 

понижаван осам дана. Боравио је на земљи у дворишту госпићке казнионице, а 

сваког дана су га усташе тјерале да носи цјепанице дрва на леђима и батинама 

                                                 
33

 Нови Источник, Сарајево 1938, децембар, бр. 12, 399–402. 
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 Нови Источник, Сарајево 1940, бр. 4, 101–103. 
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присиљавали да чисти двориште и клозете. Послије свег малтретирања ударен 

је мацолом по глави и бачен у Шаранову јаму на Велебиту 5. августа (1941). 

Тако је окончан мученички живот митрополита Зимоњића, 75-годишњег стар-

ца, који je пола вијека проповиједао ''брат je мио које вјере био''.36 

Митрополит Петар је по свему био ''обично – необичан'' човјек, митро-

полит и духовник. ''Обичан'' у свему ономе што људско интелектуално биће 

јесте или би требало да буде – човјек добра срца и добре воље, сентименталан у 

доживљавању проблема, рационалан и правичан у покушају њиховог рјешава-

ња. Обичан је и по томе што је знао за велике амбиције младости и смирење 

зрелих година. У својој генерацији и у свом окружењу био је типичан и по томе 

што је чинио оно што је морао, ангажујући се духовно и национално онда када 

се није могло остати по страни, када је императив времена и дужност интели-

генције да стане на чело сиромашног и страдајућег народа. 
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LATINSKI JEZIK U ŠKOLSTVU BOSNE I HERCEGOVINE  

OD 1918. DO 1941. GODINE 
 

 

Apstrakt: U radu se prati razvojni put latinskog jezika i promatra njegovo 

mjesto i uloga kao nastavnog predmeta u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1941. 

godine. Latinski jezik je sagledan kroz prizmu školstva i prosvjetne politike Kraljevi-

ne SHS (Kraljevine Jugoslavije) u Bosni i Hercegovini. Na osnovu sakupljene arhiv-

ske građe predstavljeni su nastavni planovi i programi za gimnazije iz tog perioda. 

Prema donesenim nastavnim planovima vidljivo je koliki je bio fond časova, koliko 

se godina i u kojim gimnazijskim smjerovima učio latinski jezik. Analizom nastavnih 

programa predstavljeni su nastavni sadržaji koje su učenici trebali da usvoje tokom 

školovanja. Na osnovu toga došlo se do spoznaje u kojoj mjeri i s kolikom pažnjom 

se izučavao ovaj nastavni predmet u bosanskohercegovačkim školama istraživanog 

perioda.  

 

Ključne riječi: školstvo BiH u Kraljevini SHS (Kraljevini Jugoslaviji), gim-

nazije u BiH (državne, konfesionalne), latinski jezik, nastavni planovi i programi za 

latinski jezik. 

 

 

Uvod 

 

Novonastala država Kraljevina SHS, kasnije Kraljevina Jugoslavija, sa uspo-

stavom svoje vlasti čini niz reformi u oblasti školstva i prosvjetne politike. Bosna i 

Hercegovina, koja je postala sastavni dio nove države, donosi koncepciju obrazova-

nja naslijeđenu iz doba Austrougarske monarhije. U početku nova država nastoji da 

kroz obrazovni sistem oživi ideju narodnog i kulturno-političkog jedinstva, te da 

ukloni nasljeđe prethodne vlasti. Ministarstvo prosvete, sa sjedištem u Beogradu, 

direktno je odlučivalo o metodama, sadržajima, ciljevima, nastavnim planovima i 

programima, udžbenicima i svakoj drugoj organizaciji nastavnog procesa. Kroz 

jedinstvene zakone o školama i ujednačavanje nastavnog procesa provodila se unifi-

kacija školstva. Unifikacija je tekla dugo i sporo, donošenjem raznih odluka i odredbi 

vezanih za škole. 
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Veliki problem u sprovođenju jedinstva prosvjetne politike bila je administra-

tivna organizacija školskog sistema naslijeđena iz perioda Austrougarske. Naime, 

postojalo je više ministarstava koja su vodila brigu o školstvu. Tako je Ministarstvo 

prosvete prvobitno svoju dužnost obavljalo preko prosvjetnih organa ranijeg perioda. 

Prosvjetnu politiku u Bosni i Hercegovini prvobitno je sprovodilo Ministarstvo unu-

trašnjih dela (krajem 1918. i početkom 1919. godine), koje je davalo instrukcije prvo 

Narodnoj, a potom Zemaljskoj vladi. Ovlašćenja su vremenom sužavana i ukidana, te 

je Zemaljska vlada radila sa četiri svoja povjerenstva, od ranijih deset, do Vidovdan-

skog ustava 1921. godine, a to su: pravosuđe, unutrašnji poslovi, poljoprivreda, pro-

svjeta i vjere. Poslije toga je formirano Ministarstvo prosvjete, Odjeljenje za Bosnu i 

Hercegovinu, pri Pokrajinskoj upravi za BiH. I ono će vremenom gubiti svoj značaj i 

biti konačno ukinuto sa uspostavom velikih župana, a njegova nadležnost prenesena 

na prosvjetno odjeljenje velikog župana određene oblasti. Ujedinjenjem Srba, Hrvata 

i Slovenaca u jednu državu ujedinjeno je šest različitih pravnih područja sa šest 

posebnih zakonodavstava: prvo područje Kraljevina Srbija, drugo Crna Gora, treće 

Hrvatska, Slavonija, Lika, Kordun i južni Srem, četvrto Vojvodina, Međimurje i Pre-

komurje, peto Slovenija, Dalmacija i dijelovi Istre i šesto područje teritorija Bosne i 

Hercegovine. Ujedinjenje tih područja je podrazumijevalo i ujednačavanje zakono-

davstava za različita područja života i djelovanja, pa tako i za ona koja su se odnosila 

na prosvjetnu djelatnost. U toj oblasti bilo je na desetine različitih zakona.
1
 Proces 

regulisanja i ujednačavanja pravnih normi iz oblasti školstva nova država je počela 

sprovoditi odmah, donoseći uredbe, naredbe, raspise i pravilnike, a potom i zakone. 

Nakon uspostave Šestojanuarske diktature ukinuto je 37 raznih pokrajinskih zakona i 

naredbi i uspostavljeni jedinstveni školski zakoni za cijelu zemlju.  

Kraljevina SHS je donijela niz novih zakona i uredbi koje su se odnosile na 

školstvo i to uglavnom objavljenih u Školskom glasniku, koji će kasnije promijeniti 

ime u Prosvetni glasnik, i u Narodnom jedinstvu. Intencija novih zakonodavnih mje-

ra je bila potiskivanje naslijeđenog austrougarskog školskog sistema u svim pokraji-

nama koje su bile pod njenom vlašću, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Prve naredbe i 

odluke su se odnosile na zvanični jezik i pismo u nastavi, insistirajući na srpskom ili 

hrvatskom jeziku, sa ravnopravnom upotrebom oba pisma, što se daje na volju i izbor 

nastavnicima i samim učenicima. Donesene su i naredbe o uklanjanju oznaka pret-

hodne vlasti, zatim naredbe koje se odnose na nastavne sadržaje i udžbenike, poseb-

no iz istorije i geografije, stavljajući u središte učenja Srbe, Hrvate i Slovence, a 

zanemarujući istoriju i geografiju Austrougarske monarhije. Ministarstvo prosvete je 

donijelo i naredbe o popisu djece dorasle za školu, zabrani polaska u škole sa stranim 

jezikom djeci čiji je maternji jezik srpsko-hrvatsko-slovenački, obnovi dobijenog ser-

tifikata ''prava javnosti'' konfesionalnih i privatnih škola, o broju učenika u odjeljenji-
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ma sa stranim nastavnim jezikom, o kvalifikacijama učitelja i nastavnika stranaca 

itd.
2
 

U periodu 1918–1929. u BiH se povećao broj opšteobrazovnih škola koje su 

pripadale resoru Ministarstva prosvete. Po naslijeđenom školskom sistemu radilo se 

sve do konačnog usvajanja niza zakona 1929–1933. godine, čime je stvoren predu-

slov za razvoj jedinstvenog školskog sistema Kraljevine Jugoslavije, čemu se i težilo 

sve vrijeme. Prije toga u školama su postojali pojedinačni školski sistemi, koji će 

kasnije biti integrisani u jedan zajednički školski sistem. U procesu reformi zanatske 

škole se profiliraju prema potrebama tadašnjeg društva i povećavaju im se opšteobra-

zovni sadržaji. Gimnazija, i pored svih nastojanja da se programski osavremeni, osta-

je nepromijenjena (gimnazijski ili klasični, realnogimnazijski i realni smjer). Ona je 

zadržala strogo opšteobrazovni profil, prema kojem su se rangirale sve ostale škole. 

Prirodne nauke su sve više potiskivale klasični lingvistički model obrazovanja. 

Reforma školstva je bila neminovna, ali se njoj pristupilo parcijalno (bifurkacija i tri-

furkacija gimnazije). 

Iz rečenog proizlazi zaključak da je školska politika neizostavni segment cje-

lokupne politike svake države. Kraljevina SHS u početku nije imala jasnu koncepciju 

školstva i obrazovanja, pa se u početku radilo po propisima i programima naslijeđe-

nim iz prethodne države. Vremenom se težilo što većem jedinstvu svih škola, na 

svim područjima, pa su u skladu s tim donošeni mnogobrojni propisi (uredbe, nared-

be, ukazi) koji su se odnosili na rad škola, planove, programe, obrazovne sadržaje, 

udžbenike itd. Ministarstvo prosvete, sa sjedištem u Beogradu, vremenom je sve više 

oduzimalo kompetencije organa prosvjete koji su ranije radili pri zemaljskim i pokra-

jinskim upravama. Centralizacija vlasti, a samim tim i školstva, naročito je bila izra-

žena nakon Šestojanuarske diktature. U novom Ustavu iz 1931. godine naglašeno je 

da se rad škole mora bazirati na narodnom jedinstvu i vjerskoj toleranciji.  

 

Latinski jezik – nastavni predmet u gimnazijma BiH od 1918. do 1941. godine  
 

Školstvo i cjelokupni njegov sistem nije imao dugu tradiciju u BiH. Ono se 

počelo razvijati sa dolaskom Austrougarske, a u duhu državne politike tog vremena.  

Kasnije, za vrijeme Kraljevine SHS (Kraljevine Jugoslavije), taj razvoj teče polako i 

postepeno, jer nije postojao jasan cilj i program razvoja školstva. U takvim okolno-

stima i uslovima gimnazije – državne i konfesionalne – nastavljaju sa radom. Pro-

svjetna politika nove države zasnivala se na unifikaciji školstva, koja je izvršena 

1929–1933. godine donošenjem niza zakona, s tim što se dotad radilo po propisima 

naslijeđenim iz prethodnog perioda. Unitarizam i vjerska tolerancija bile su glavne 

odlike na kojima se zasnivala prosvjetna djelatnost. U srednje škole su ubrajane gim-

nazije (državne i konfesionalne), učiteljske škole, građanske škole (državne i privat-

ne; konfesionalne – rimokatoličke), srednje stručne škole i dr. Prema pregledanim 

                                                 
2
 Lejla Vasić, Školstvo u Bosni i Hercegovini 1918–1929, doktorska disertacija, Banja Luka 2000 
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nastavnim planovima i programima, latinski jezik se izučavao samo u gimnazijama 

(državnim i konfesionalnim), pa ćemo dalje pratiti njihov rad. 

Bosna i Hercegovina je za vrijeme četrdesetogodišnje austrougarske vladavi-

ne imala šest potpunih gimnazija (Sarajevo – 2, Mostar, Banja Luka, Tuzla i Bihać). 

Poslije Prvog svjetskog rata te gimnazije nastavljaju sa radom. Pored njih, Pokrajin-

ska uprava za BiH 1920/21. godine otvara i gimnazije u Brčkom, Bijeljini, Prijedoru, 

Derventi, Livnu, Foči, Gacku i Trebinju, a 1923/24. i u Stocu. Ove su gimnazije vre-

menom doživljavale transformacije, pa su neke iz nižih pretvorene u potpune (Bije-

ljina, Prijedor, Trebinje), dok su gimnazije u Foči, Stocu i Gacku zatvorene. Smatralo 

se da je ukidanje gimnazija neopravdano, ali je vlast kao svoje argumente navodila 

nedostatak sredstava i profesorskog kadra, te mali broj učenika. One koje su opstale i 

ostale nastavile su sa radom, u početku po zatečenim nastavnim planovima i progra-

mima, zakonima i propisima. Velikih razlika i odstupanja u programima i samom 

radu gimnazija nije bilo, a ponajmanje u oblastima koje su bile u sastavu Monarhije. 

Vremenom je sve više rasla težnja za ujednačavanjem nastavnih planova i programa i 

stvaranju jedinstvenog koncepta školstva. Reforme su počele 1925/26. za niže razre-

de, a za više 1927/28. godine (za V i VI razred). Zakon o srednjim školama, kojim su 

regulisani planovi i programi, ispiti, ocjenjivanje i cjelokupna organizacija školske 

godine, donesen je 1929. godine. Školske 1930/31. godine je donesen jedinstven plan 

i program za sve škole.
3
 Time je nakon dugog i u etapama sprovođenog ujednačava-

nja završena unifikacija školstva. 

Privatne (konfesionalne) škole u BiH imaju dužu tradiciju od državnih. Nai-

me, za vrijeme turske vladavine nije postojao razvijen školski sistem niti državne 

škole. Sva briga oko obrazovanja je prepuštena vjerskim zajednicama. Turski školski 

zakon donesen 1869. godine, ujedno i prvi školski zakon u BiH, odnosio se na oba-

veze države prema školama. Njegovim donošenjem omogućeno je osnivanje poseb-

nih škola, kao i zajedničkih za muslimansku i hrišćansku djecu. Osnovane su škole 

koje su pohađala muslimanska djeca, a u kojima je bio mali ili gotovo niti jedan 

postotak hrišćanske djece. Iz tog razloga počele su se osnivati škole za pravoslavnu i 

katoličku djecu. Sa dolaskom Austrougarske u Bosnu i Hercegovinu konfesionalne 

škole nastavljaju sa radom, iako je nova vlast težila njihovom ukidanju, tj. pretvara-

nju u interkonfesionalne. Otvaraju se državne škole za svu djecu. One postaju konku-

rencija konfesionalnim, ali ih bitno ne ugrožavaju. Konfesionalne škole i dalje izdr-

žavaju i finansiraju vjerske zajednice. Iste škole nastavljaju da egzistiraju i poslije 

Prvog svjetskog rata. Kraljevina SHS (Kraljevina Jugoslavija) ne ukida zatečene ško-

le, a one koje su tražile pravo javnosti (mogućnost nastavka školovanja u srednjim i 

stručnim školama, na fakultetima i visokim školama, priznavanje kvalifikacija) 

morale su da rade po pravilima, propisima i državnim zakonima o školstvu koje je 

propisivalo Ministarstvo prosvete, čime su bile izjednačene sa državnim školama. 

Država je ukinula privatne osnovne škole koje su pohađala djeca kolonista i u kojima 

                                                 
3
 Mitar Papić, Školstvo u Bosni i Hercegovini (1918–1941), Sarajevo 1984, str. 90. 
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se nastava izvodila na njihovom maternjem jeziku (njemačkom i mađarskom). Niže i 

srednje privatne škole sa konfesionalnim obilježjima su bile podijeljene na one sa 

opšteobrazovnim programima, koje su pružale mogućnost nastavka svjetovnog ško-

lovanja, i one koje su obrazovale sveštenički kadar za potrebe vjerske zajednice. 

Država je dotirala ili u potpunosti finansirala neke konfesionalne škole sa opšteobra-

zovnim programima, jer su im planovi i programi bili usklađeni sa planovima i pro-

gramima državnih škola. U privatne srednje škole ubrajale su se katoličke gimnazije, 

jedna učiteljska škola i Šerijatska gimnazija. Budući da su imale status javnih škola, 

njihovi planovi i programi se nisu razlikovali od onih u javnim (državnim) školama, 

osim što je u gimnazijama više bila zastupljena nastava iz klasičnih jezika (posebno 

latinskog) i vjerska nastava. 

Konfesionalne gimnazije sa pravom javnosti bile su Nadbiskupska gimnazija 

u Travniku, Franjevačka gimnazija u Visokom i Franjevačka gimnazija u Širokom 

Brijegu. 

Nadbiskupska gimnazija u Travniku, osnovana 1882. godine od strane isuso-

vaca koji su došli u BiH za vrijeme austrougarske okupacije, bila je potpuna gimna-

zija klasičnog smjera sa pravom javnosti. Franjevačka gimnazija u Visokom nastala 

je spajanjem nižih gimnazija iz tri samostana (Kreševo, Fojnica i Kraljeva Sutjeska), 

od kojih je 1882. godine nastala jedna škola u Kreševu. Potom je ista preseljena u 

Guču Goru i, konačno, 1900. godine, u Visoko. Prvobitno je bila šestorazredna gim-

nazija, iz koje se razvija potpuna gimnazija klasičnog smjera (1913/14) sa pravom 

javnosti. U Kraljevini SHS je, 1920. godine, na tri godine dobila privremeno pravo 

javnosti, a 1924. trajno. Franjevačka gimnazija u Širokom Brijegu, osnovana 1844. 

godine, vremenom se razvila u potpunu gimnaziju i stekla pravo javnosti u Austrou-

garskoj monarhiji. Ona u novonastaloj državi nastavlja sa radom kao gimnazija kla-

sičnog smjera sa pravom javnosti, koje joj je ponovo potvrđeno 1924. godine. Ni u 

jednoj od navedenih gimnazija nisu se mogla školovati ženska djeca. Konfesionalnim 

se pribraja i Šerijatska gimnazija u Sarajevu, jedino iz razloga što su u nju upisivana 

isključivo muslimanska djeca, mada je školu osnovala (1918) i izdržavala država. 

Ova gimnazija je radila po planovima i programima državnih realnih gimnazija, s tim 

što je izdvajana vjerska nastava i učenje arapskog i turskog jezika.
4
 

U gimnazijama, kako državnim tako i konfesionalnim, latinski jezik je imao 

važno mjesto i ulogu, o čemu svjedoče nastavni planovi i programi iz tog perioda. 

Nastavljeno je sa tradicionalnim načinom obrazovanja, gdje su gimnazije proizvodile 

društvenu elitu, buduće državne činovnike koji će svojim opštim i humanističkim 

obrazovanjem biti od velike pomoći državi i njenim poslovima. U gimnazijama se 

dobijalo opšte obrazovanje koje je otvaralo put ka daljnjem školovanju ili dobrom 

činovničkom namještenju. Takvo tradicionalno obrazovanje podrazumijevalo je uče-

nje latinskog jezika, kojem je posebna pažnja posvećivana u gimnazijama klasičnog 

smjera. 

                                                 
4
 Mitar Papić, citirano djelo, str. 151–154. 
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Nastavni planovi i programi za latinski jezik 
 

Bosna i Hercegovina je ulaskom u novu državu Karaljevinu SHS (Kraljevinu 

Jugoslaviju) sa sobom donijela školske zakone naslijeđene iz Austrougarske monar-

hije. Osim nje, posebne zakone su imale i dvije nezavisne države koje su se ujedinile 

– Srbija i Crna Gora. Ujednačavanje normativne djelatnosti u oblasti školstva počelo 

je odmah po ujedinjenju, ali je proces tekao sporo i u etapama. Na početku unifikaci-

je školstva zakoni su prvobitno zamijenjeni administrativnim mjerama. Sve glavne 

odluke vezane za školski obrazovni sistem nazivane su naredbama. One su objavlji-

vane u službenom listu za škole, koji se prvobitno zvao Školski glasnik, a kasnije je 

preimenovan u Prosvetni glasnik.
5
 Osim ovog glasila, postojalo je i Narodno jedin-

stvo, službeni organ Vlade, u kome su takođe objavljivani neki propisi. Naredbe su 

se odnosile na promjene nastavnih planova i programa, na vrste ispita u školama, 

regulisanje skraćenog školovanja, osposobljavanje nastavnog kadra, vaspitne zadatke 

škole i druge aktivnosti. Posebnu vrstu školskih propisa čine odluke ministra prosvje-

te, koji donosi i sve pravilnike o radu škola. Uputstva su donosili načelnici Ministar-

stva prosvjete za odgovarajuće škole (Odjeljenje za osnovne škole i Odjeljenje za 

srednje škole). Uputstva su bila privremena, a odnosila su se na školske proslave, 

organizovanje školskih kuhinja, đačkih ekskurzija i dr. Raspise koji su upućivani 

banskim upravama ili direktno školama donosio je ministar prosvjete ili njegov 

pomoćnik. Rad prosvjetnih odjeljenja u banovinama temeljio se na uskoj saradnji sa 

prosvjetnim odsjecima u srezu, školskim nadzornicima i direktorima škola i odnosio 

se uglavnom na administrativne stvari vezane za škole. 

Sve naredbe, odluke, uputstva i raspisi donošeni su brzo, često pogrešno i 

mijenjali su se sa svakom promjenom vlade. Tek nakon šestog januara 1929. godine 

doneseni su i objavljeni jedinstveni zakoni o školama, čime je ukinuto 37 raznih 

pokrajinskih zakona i naredbi. Među donesenim zakonima je i Zakon o srednjim ško-

lama (potpisan 31.8.1929, objavljen 17.9.1929). Glavni prosvetni savet, organ Mini-

starstva prosvete, osim savjetodavnih kompetencija radio je i na pripremi školskog 

zakonodavstva, nastavnih planova i programa, pregledu i odobravanju udžbenika i 

literature i svim ostalim pitanjima vezanim za nastavni kadar (kvalifikacija, premješ-

taj, otpuštanje, penzionisanje itd.). Savjet su činili predstavnici zemaljskih vlada, 

pokrajinskih uprava, sva tri univerziteta u zemlji, predstavnici Jugoslovenskog uči-

teljskog udruženja i Profesorskog društva.
6
 U početku se, zbog pomanjkanja jedin-

stvenih školskih zakona, pristupilo izradi jedinstvenih nastavnih planova i programa. 

                                                 
5
 Školski glasnik izlazio je od 1909. do 1923. godine. Prosvetni glasnik, organ Ministarstva prosvete, 

objavljivao je školske propise, bavio se pitanjima pedagoške teorije i prakse, a od 1926. objavljuje 

isključivo službene tekstove koji se odnose na cjelokupni resor prosvjete. Mitar Papić, Školstvo u 

Bosni i Hercegovini (1918–1941); Sarajevo 1984, str. 203. 
6
 Sto godina Prosvetnog saveta Srbije 1880–1980, Beograd 1980, str. 38; preuzeto iz: Lejla Vasić, 

citirano djelo, str. 360. 
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Prvobitno je izvršena revizija već postojećih, iz kojih je uklonjeno sve što je podsje-

ćalo na prethodnu vlast i njenu idelogiju, potom su u programe uneseni novi sadržaji, 

a onda su izrađivani planovi. 

Gimnazije su u novoj državi u početku radile kao humanističke gimnazije po 

zatečenim nastavnim planovima i programima, sa latinskim jezikom od prvog i grč-

kim od trećeg razreda. Školske 1919/20. godine sprovedena je reforma kojom su bila 

zahvaćena posebno prva tri razreda, u kojima su ukinuti klasični jezici. Ostali razredi 

rade po starom nastavnom planu, sa izvjesnim modifikacijama. U gimnazijama je 

redukovan broj časova latinskog sa šest na pet u četvrtom i petom, a sa pet na četiri u 

sedmom razredu, dok je u realnim gimnazijama redukovan sa pet na četiri od četvr-

tog do osmog razreda. Ti časovi su dati nastavnom jeziku, a njihova nadoknada bi 

bila moguća dobrim izborom lektire. Time se humanistička gimnazija sve više tran-

sformisala u realnu. Bifurkacija gimnazije izvršena je školske 1920/21. godine podje-

lom na dva smjera: gimnazijski (humanistički) i realnogimnazijski. Učenici se od 

četvrtog razreda opredjeljuju za humanistički ili realni smjer. Humanistički smjer je 

podrazumijevao učenje latinskog od četvrtog i grčkog jezika od petog razreda, a u 

realnogimnazijskom je više zastupljeno učenje živih jezika. U ponovo izmijenjenom 

nastavnom planu iz 1921/22. godine u oba smjera se uvodi latinski u trećem razredu. 

Bosanskohercegovačke gimnazije su 1923. godine otvorile i treće odjeljenje, pa su 

tako postojala tri smjera: gimnazijski (humanistički), realno-gimnazijski i čisto realni 

smjer. Nastavni plan je isti za prva tri razreda. Gimnazijski smjer uvodi u četvrtom 

latinski, a u petom razredu grčki jezik. Realnogimnazijski smjer u petom uvodi latin-

ski, koji se uči u manjem obimu, dok se u čisto realnom smjeru klasični jezici uopšte 

ne izučavaju. Čisto realni smjer je ubrzo prestao sa radom, jer za njega nije postojalo 

interesovanje učenika. Reforma nastavnih planova nastavljena je školske 1924/25. 

godine. Novi nastavni plan se odnosio na niže razrede svih državnih gimnazija, ali je 

ujednačen tek 1926/27. godine. U višim razredima se nastavilo raditi po starom 

nastavnom planu. Ujednačavanje nastave u petom i šestom razredu izvršeno je 

1927/28. školske godine, a narednih godina u sedmom i osmom, a konačno je završe-

no 1930/31. šk. godine. U nastavku su predstavljeni nastavni planovi, iz kojih smo 

izdvojili samo klasične jezike, latinski i grčki. 

 
Nastavni plan koji vrijedi samo za šk. god. 1919/20.

7
 

 I II III IV V VI VII VIII 

P R E D M E T I    g     rg     r g     rg     r g     rg     r g     rg     r g     rg     r 

Latinski - - - 5     4      - 5     4      - 5     4      - 4     4      - 5     4      - 

Grčki  - - - 4      -      - 5      -      -   5     -       -   4      -      - 4      -      - 

 

 

                                                 
7
 Naredba Zemaljske vlade od 28. avgusta 1919, broj 163.339, kojom se određuje promjena nastavnog 

plana u srednjim školama Bosne i Hercegovine početkom šk. 1919/20. godine, Školski glasnik, Saraje-

vo, decembar 1919, komad 11–12, str. 124. 
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Nastavni plan gimnazija za šk. 1922/23. godinu.
8 

Gimnazijski klasični (g), realnogimnazijski (rg) i realni (r) smjer 

P R E D M E T I 
Reformisana nastava 

Po starim nastavnim 

osnovama 
Zajednička osnova IV V VI VII VIII 

 I II III g          rg g    rg    r   g    rg    r   g    rg    r   g    rg    r   

Latinski jezik - - - 5           - 5    4    - 5     4    - 4     4    - 5     4    - 

Grčki jezik - - -  -           - 4     -     - 4     -     - 4     -     - 4     -     - 

 

Kako su se nastavni planovi i programi često mijenjali u težnji njihova 

poboljšanja i ujednačavanja, tako je Ministarstvo prosvete 1927. godine donijelo 

novi nacrt nastavnih planova za realne i klasične gimnazije, koji je uskoro ponovo 

pretrpio izmjene.
10

 
 

Nastavni plan za realne gimnazije iz 1927. godine 

P R E D M E T I 
RAZREDI 

I II III IV V VI VIIa VIIb VIIIa VIIIb Svega 

Latinski jezik - - - - 5 4 6 2 6 3 21/14 

 

Nastavni plan za klasične gimnazije je imao veći broj časova, što se vidi iz 

sljedeće tabele: 

 

Nastavni plan za klasične gimnazije iz 1927. godine:
11

 

P R E D M E T I 
RAZREDI 

I II III IV V VI VII VIII Svega 

Latinski jezik - 6 6 6 5 5 5 5 38 

Grčki jezik - - - - 6 6 6 6 24 

 

Privremeni nastavni plan i program za više razrede realnih gimnazija u Kra-

ljevini Srba, Hrvata i Slovenaca ministar prosvjete propisuje umjesto nastavnog pla-

                                                 
8
 Nacrt nastavnog plana za reformisanu nastavu u srednjim školama u Bosni i Hercegovini za 1922/23. 

školsku godinu, Školski glasnik, Sarajevo, decembar 1922, komad 8–12, str. 77. Kod Lejle Vasić, citi-

rano djelo, str. 547, nastavni plan se razlikuje u broju časova kod nekih predmeta, a samim tim i uku-

pan zbir časova nedeljno. Latinski jezik kod svih navedenih ima isti broj časova.  
9
 Đorđe Pejanović, Srednje i stručne škole u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1953, str. 210. 

10
 Prosvetni glasnik, broj 3. i 4, 1927, god. XLIII, str. 154. 

11
 Ibidem, str. 154. 

Nastavni plan iz školske 1924/25. godine
9
 

P R E D M E T I Zajednička osno-

va IV V VI VII VIII 

  I II III g          rg g    rg    r   g    rg    r   g    rg    r   g    rg    r   

Latinski jezik - - - 5           - 5    4     - 5    4     - 4     4    - 5    4     - 

Grčki jezik - - -  -           - 4    -     - 4    -     - 4     -     - 4    -     - 
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na propisanog Odlukom 3. maja 1927. godine radi izjednačavanje nastave. Time je 

novopropisani plan i program važeći za školsku 1927/28. godinu.
12

 

 
Privremeni nastavni plan za školsku 1927/28. godinu 

P R E D M E T I V VI VIIa VIIb VIIIa VIIIb 

Latinski jezik 5 4 5 2 5 3 

 

U gimnazijama realnog smjera umjesto klasičnih jezika učili su se živi jezici 

(francuski i njemački). Zakonom o srednjim školama iz 1929. godine gimnazija se 

dijelila na tri smjera: realna gimnazija, klasična i realka. Realna gimnazija je bila 

opšteg tipa. U klasičnoj se velika pažnja posvećivala klasičnim jezicima (grčki i 

latinski), dok su u realkama izučavane prirodne nauke. Klasična i realka su mogle 

biti zasebne gimnazije ili smjerovi unutar realne gimnazije. Prema toj podjeli rađeni 

su i nastavni planovi. 

 
Nastavni plan gimnazije realnog smjera iz 1929.

13
 

P R E D M E T I 
RAZREDI 

I II III IV V VI VII VIII Svega 

Latinski jezik - - - - 4 4 3 3 14 

 

Unifikacija nastavnih planova završena je školske 1930/31. godine i otada sve 

gimnazije Kraljevine Jugoslavije rade po jednom jedinstvenom nastavnom planu. 

Bosanskohercegovačke državne gimnazije postaju realne gimnazije. 

 
Nastavni plan za državne gimnazije nakon unifikacije 1930/31. godine

14
 

P R E D M E T I 
RAZREDI 

I II III IV V VI VII VIII Svega 

Latinski jezik - - - - 4 4 3 3 14 

 

Ukoliko je gimnazija imala klasični smjer, nastavni plan iz 1930. godine se 

razlikovao od ostalih smjerova, što nam govori sljedeća tabela: 

 
Nastavni plan Prve državne realne gimnazije klasičnog smjera u Sarajevu iz 1930.

15
 

P R E D M E T I 
RAZREDI 

I II III IV V VI VII VIII Svega 

Latinski jezik 5 5 4 4 5 5 4 4 36 

Grčki jezik - - 4 4 4 4 4 4 24 

 

                                                 
12

 Prosvetni glasnik, broj 8, 1927, god. XLIII, str. 426. 
13

 Prosvetni glasnik, god. 1936, str. 1136. 
14

 Đorđe Pejanović, citirano djelo, str. 211. 
15

 Đorđe Pejanović, citirano djelo, str. 220. 
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Poslije završene unifikacije nastavni plan nije se mijenjao do 1940/41, kad je 

pretrpio ponovne izmjene koje su se odnosile na njemački, francuski i italijanski 

jezik. Do tada su gimnazije uglavnom radile po jedinstvenom planu prikazanom u 

gornjoj tabeli. Ukoliko je i bilo nekih odstupanja, ona su bila u pogledu broja časova 

ili prekida izvođenja nastave iz nekih predmeta. Uzrok tome je bio nedostatak 

nastavnog kadra.  

Nastavni plan i program Druge državne realne gimnazije u Sarajevu, koja je 

imala relnogimnazijsko i realno odjeljenje bio je isti kao i kod Prve državne gimnazi-

je. Prva i Druga ženska realna gimnazija u Sarajevu su radile po istom nastavnom 

planu i programu kao i muške, samo je njihov bio nadopunjen predmetom ručni rad 

(u prvom i drugom razredu po dva časa). Niža realna gimnazija u Sarajevu (osnovana 

1916/17) radila je po nastavnom planu kao i niži razredi Velike realke u Banjoj Luci. 

Latinski jezik se izučavao u prvom i drugom razredu po 6 časova, a u trećem po 5 

časova nedjeljno. Velika realka u Banjoj Luci se od 1912. godine vremenom preo-

bražavala u realnu gimnaziju. Sa Zakonom o srednjim školama iz 1929. godine u njoj 

se izvodi nastava kao i u ostalim realnim gimnazijama u BiH. Ženska realna gimna-

zija u Banjoj Luci otvorena je 1935. godine kao niža, a 1939. je pretvorena u potpu-

nu. U njoj se radilo po nastavnom planu Ženske realne gimnazije u Sarajevu. U Biha-

ću je 1911/12. otvorena klasična gimnazija, koja će se od 1918/19. godine postepeno 

transformisati u realnu. Nastavni plan se mijenjao, a poslije ujednačavanja 1930/31. 

sličan je kao i u ostalim bosanskohercegovačkim gimnazijama. Državna realna gim-

nazija u Mostaru imala je svoju tradiciju još od vremena austrougarske vladavine. 

Pred završetak rata imala je samo šest razreda, a od 1919/20. ponovo postaje potpuna 

gimnazija, koja radi po često mijenjanim planovima, a od 1930/31. po istom kao i 

ostale gimnazije. Državna realna gimnazija u Tuzli iz šestorazredne opet izrasta u 

potpunu realnu gimnaziju 1919/20. godine. Radila je po istim nastavnim planovima i 

programima kao i ostale gimnazije. Gimnazija u Prijedoru od svog osnutka 1920. 

godine radi kao niža (nepotpuna), a od 1935. kao potpuna realnogimnazijska, po 

nastavnim planovima i programima važećim za sve državne gimnazije. Bijeljina je 

gimnaziju realnogimnazijskog smjera dobila 1919. godine, koja se mijenjala iz pot-

pune u nepotpunu, a 1935. godine definitivno postaje potpuna. I ona je u toku svog 

postojanja prošla kroz mnogobrojne reforme planova i programa, da bi nakon spro-

vedene unifikacije 1930/31. radila po jedinstvenom planu, kao i sve ostale gimnazije. 

Sličnost u nastavnim planovima i programima sa drugim državnim gimnazijama ima-

la je i Realna gimnazija u Trebinju, koja je 1925. iz trgovačke škole pretvorena u 

nižu (nepotpunu), a 1935. u potpunu gimnaziju. Nepotpune realne gimnazije u Der-

venti, Brčkom, Bos. Gradišci, Livnu, Foči, Gacku i u Stocu do svog zatvaranja 1929. 

godine radile su po planu i programu nepotpunih gimnazija iz 1924/25. godine, po 

kojim se nije učio latinski jezik. Jedino gimnazija u Gradišci nije zatvorena 1929. 

godine, već je radila neprekidno, kao nepotpuna, za sve vrijeme Kraljevine Jugosla-

vije.  
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Nastavni plan Prve državne realne gimnazije u Sarajevu

16 

Predmeti 
Zajednička osnova V VI VII VIII 

I II III IV rg      r rg      r rg      r rg      r 

Latinski jezik - - - - 4        - 4        - 3        - 3        - 

 

U Bosni i Hercegovini u periodu od 1918. do 1941. godine radi nekoliko kon-

fesionalnih gimnazija koje su već ranije spomenute. Sve one u novonastaloj državi 

dobijaju pravo javnosti, čime se izjednačavaju sa državnim gimnazijama, što je izi-

skivalo i njihovo prilagođavanje državnim nastavnim planovima i programima. Dok 

su se državne gimnazije vremenom transformisale u realne opšteg tipa, konfesionalne 

su ostale klasične gimnazije, u kojima se veliki značaj pridavao izučavanju klasičnih 

jezika (latinskog i grčkog). 

U Naredbi Pokrajinske uprave za BiH iz 1922. stoji da je ministar prosvjete 

konfesionalnim privatnim gimnazijama odobrio učenje latinskog i grčkog u onoj 

mjeri u kojoj su se ti jezici učili i prije nastavne reforme u šk. 1919/20. godini. Na 

osnovu prijašnjeg nastavnog plana i nastavnog plana koji je bio na snazi u državnim 

srednjim školama u BiH, izrađen je nastavni plan za konfesionalne srednje škole u 

BiH, koji stupa na snagu sa šk. god. 1922/23. i to samo za prvi razred. Ostali razredi 

rade po starom nastavnom planu državnih gimnazija. Kasnije se sukcesivno uvodi 

novi plan i za ostale razrede. Za one učenike koji po nastavnom planu ne bi učili 

latinski, a koji bi im trebao za daljnje bogoslovne studije, ostaje mogućnost neobli-

gatnog učenja latinskog jezika. Time se nametnula potreba diferencijalnih ispita za 

one učenike koji bi prelazili u gimnaziju klasičnog smjera i obrnuto.
17

  

 
Nastavni plan za konfesionalne gimnazije u BiH za školsku 1922/23. godinu 

P R E D M E T I I II III IV V VI VII VIII Sedmično 

Latinski 5 5 4 4 5 5 4 5 37 

Grčki - - 3 3 4 4 4 4 22 

     

Uvođenjem novog nastavnog plana i programa u državnim gimnazijama 

1930/31. godine izvršena je reforma i konfesionalnih gimnazija. Tom reformom kon-

fesionalne gimnazije dobijaju dva odjeljenja: klasično i realnogimnazijsko, najprije 

za prvih šest razreda, a kasnije za svih osam razreda. Po novom nastavnom planu 

radilo se sve do rata.
18

 

 

 

 

                                                 
16

 Đorđe Pejanović, citirano djelo, str. 219. 
17

 Školski glasnik, Sarajevo, decembar 1922, kom. 8–12, str. 80–81; fra Ante Marić, Franjevačka kla-

sična gimnazija na Širokom Brijegu (od šk. god. 1918/19. do šk. god. 1934/35.), Mostar 2011, str. 84–

85. 
18

 Đorđe Pejanović, Srednje i stručne škole u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1953, str. 239–240. 
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Nastavni plan konfesionalnih gimnazija u BiH za školsku 1930/31. godinu 

P R E D M E T I 
I II III IV V VI VII VIII 

k     r k     r k     r k     r k     r k     r k     r k     r 

Latinski 5     - 4     - 4     - 4     - 5    4 5    4 4    3 4    3 

Grčki - - - - 4     - 4     - 4     - 4     - 4     - 4     - 

 

Šerijatsku gimnaziju u Sarajevu osnovala je država 1918. godine, a pohađali 

su je đaci koji su se spremali za islamsku teologiju ili islamsku teološku akademiju. 

Zadatak škole je bio obrazovanje vjerskih službenika, a državni interes bio je u spre-

manju kadra na državnom jeziku. Budući da je ova gimnazija bila državni zavod, 

podlijegala je zakonima državne prosvjetne politike. Gimnazija je radila po državnim 

nastavnim planovima i programima, sa jedinom razlikom u izučavanju arapskog i 

turskog. Nastavni planovi i programi su jednaki do 1926/27. godine, kada se u višim 

razredima uvodi privremena nastavna osnova i program za realne gimnazije. Tada su 

arapski, turski i vjeronauka pretrpjeli neke promjene u broju časova. Nova promjena 

u nastavnom planu, koja je trajala samo godinu dana, ovu školu je zadesila 1929/30. 

godine. Završenom unifikacijom nastavnih planova i programa 1930/31. godine Šeri-

jatska gimnazija radi po nastavnom planu i programu jednakom za cijelu državu.
19

 

Iz pregledanih školskih izvještaja vide se neke manje izmjene u broju časova 

za pojedine nastavne predmete, ali za latinski jezik uvijek je bio isti fond časova 

(14). U školskoj 1936/37. godini broj časova latinskog jezika povećan je sa 3 na 4 u 

sedmom razredu, pa je ukupni fond te godine iznosio 15 časova. Isto je bilo i u škol-

skoj 1937/38. godini
20

, a onda se ponovo vraća na fond od 14 časova. 

 

 

Osim navedenih nastavnih planova koje je vlada donijela za državne i konfe-

sionalne gimnazije, postojao je i nastavni plan koji je važio za skraćenu gimnaziju i 

realnu gimnaziju. Ministarstvo prosvete je školske 1922. godine uvelo novi školski 

tip, tzv. skraćenu gimnaziju, kako bi se unaprijedila veoma darovita djeca iz siromaš-

nih porodica. Ova gimnazija počinje sa Untertertia ili nižom trećinom gimnazije, a 

upisuju je učenici sa završenih sedam razreda osnovne škole. Na taj način bi darovita 

djeca završavala gimnaziju ili realnu gimnaziju za šest godina i nastavljala školova-

                                                 
19

 Đorđe Pejanović, citirano djelo, str. 224. 
20

 Deveti izvještaj Šerijatske gimnazije u Sarajevu i jedanaesti izvještaj Šerijatske sudačke škole u 

Sarajevu za šk. god. 1936/37, str. 13; Deseti izvještaj Šerijatske gimnazije u Sarajevu za šk. god. 

1937/38, str. 11. 
21

 Ibidem, str. 11. 

Nastavni plan Šerijatske gimnazije za 1930/31. školsku godinu
21

 

P R E D M E T I 
RAZREDI 

I II III IV V VI VII VIII Svega 

Latinski jezik - - - - 4 4 3 3 14 
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nje na univerzitetu. Nastavni planovi za ovaj školski tip su predstavljeni u sljedećim 

tabelama:
22

 

A) Gimnazija 

 P r e d m e t i 1. god. 2. god. 3. god. 4. god. 5. god. 6. god. Svega 

3. Latinski 10 8 7 7 7 7 46 

4. Grčki - - 8 7 7 7 29 

 

B) Realna gimnazija 

 P r e d m e t i 1. god. 2. god. 3. god. 4. god. 5. god. 6. god. Svega 

3. Latinski 10 8 4 4 4 4 34 

 

Ovim nastavnim planovima se zamjeralo da su preopterećeni, a posebno u 

nastavi stranih jezika. Smatralo se da su poteškoće suviše velike i da nisu primjerene 

učeničkoj dobi. U odbranu ovih nastavnih planova izneseni su argumenti da se radi o 

nastavi za darovitu djecu, da je nastavni plan pažljivo izrađen, da su razredi mali i da 

predaju najbolji nastavnici. Isticalo se da je važnost ovakvog nastavnog plana više u 

njegovoj intenzivnosti, nego u njegovoj ekstenzivnosti. Osnovni cilj ovakve nastavne 

osnove je bio pružiti darovitoj djeci potpuno fundamentalno organizovano obrazova-

nje i priliku za što ranijim specijaliziranjem iz one oblasti za koju su učenici pokazi-

vali sklonost i darovitost. Time bi se uštedjelo na vremenu, a i učenici po završenom 

sedmom razredu već imaju neke svoje sklonosti koje nastavnici mogu lako da uvide i 

procijene, te usmjere u kom pravcu treba takva djeca da se obrazuju. Neki su opet 

bili mišljenja da takva djeca ne treba da ranije napuštaju osmogodišnju školu, jer su 

izvrstan primjer i poticaj manje darovitoj djeci. Ono što se vidi iz nastavnog plana za 

skraćenu gimnaziju i realnu gimnaziju je veliki fond časova iz latinskog jezika, koji 

je bio znatno veći u odnosu na druge predmete. To jasno govori da se izučavanju 

latinskog jezika pridavao veliki značaj i da je taj nastavni predmet zauzimao važnu 

ulogu u procesu obrazovanja u Kraljevini SHS (Kraljevini Jugoslaviji). 

Nastavne planove i programe, odobrene i neodobrene udžbenike i nastavna 

sredstva i sve naredbe koje su se odnosile na gimnazije donosilo je Ministarstvo pro-

svete i objavljivalo ih u svom službenom glasilu (Školski glasnik, a kasnije Prosvetni 

glasnik). Nastavni programi su se odnosili na svaki pojedini predmet koji se izuča-

vao, naglašavajući prvenstveno njegovu nastavnu svrhu, a potom izlažući nastavni 

sadržaj za svaki pojedini razred. Negdje su navođeni preporučeni udžbenici za poje-

dine razrede i objašnjenja za izradu pismene zadaće. 

Bosna i Hercegovina je u novu državu Kraljevinu SHS (Kraljevinu Jugoslavi-

ju) donijela koncept školstva i njegovog uređenja, način izvođenja nastave, planove i 

programe, kao i udžbenike po kojima se nastava izvodila naslijeđen od Austrougar-

ske monarhije. Nova država teži ka vlastitom konceptu obrazovanja, koji bi bio 

                                                 
22

 Prosvetni glasnik, br. 11 i 12, novembar i decembar 1922, god. XXXIX, str. 656. 
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usklađen na cijeloj njenoj teritoriji, te odmah pristupa donošenju novih nastavnih pla-

nova i programa. U početku se radilo po starim nastavnim planovima i programima.  

Radi lakše usporedbe i kontinuiranog praćenja nastave latinskog jezika od 

vremena Austrougarske do nastanka nove države, slijedi analiza nastavnog programa 

iz 1912. godine,
23

 koja navodi na zaključak da nova vlast nije mnogo toga mijenjala 

u programu, već su promjene bile više u nastavnim planovima. Zemaljska vlada za 

Bosnu i Hercegovinu je 1912. godine donijela naredbu kojom se uvodi definitivna 

nastavna osnova za gimnazije Bosne i Hercegovine. Kao razlog za promjenu nastav-

ne osnove se navodi razvoj nauke i didaktike unazad deset godina, a i promjene koje 

su uvedene u austrijskim gimnazijama od strane austrijskog ministarstva za bogošto-

vlje i nastavu 1909. godine. Ta činjenica govori da su se bosanskohercegovačke gim-

nazije za vrijeme austrougarske okupacije ravnale u svojoj organizaciji i radu prema 

onim u Beču. Ovim programom se nastoje očuvati humanističke gimnazije (klasične) 

i uvesti moderni jezici i drugi korisni slobodni predmeti. Težilo se da se nastavno 

gradivo iz svih predmeta, pa tako i iz latinskog, učini jednostavnijim. To je podrazu-

mijevalo izostavljanje onih gramatičkih partija za koje se smatralo da su zastarjele i 

beskorisne u didaktičkom pogledu. Izostavljene su pojedinosti beznačajne za pred-

met i opštu svrhu obrazovanja, čime je gradivo prilagođeno uzrastu učenika. Namjera 

je bila dati veću ulogu lektiri i to slobodniji način lektire, što se posebno odnosilo na 

klasične jezike. Nastavni postupak se donekle prepušta i nastavnicima, da sami, pre-

ma osnovnim nacrtima, modeliraju nastavu u kojoj bi do punog izražaja došla njiho-

va naučna i pedagoška sprema. Veliki značaj se polaže na zajednički marljivi rad 

nastavnika i učenika, da bi se postigao bolji uspjeh. Pritom nije izostavljen ni domaći 

rad, koji bi bio u razumnom obimu, kako bi ga mogli napisati svi učenici. Ovom 

reformom se očekivao veliki uspjeh i škole i đaka. 

Nastavni program za latinski jezik je bio podijeljen na donji i gornji stepen. 

Donji se odnosio na prva četiri, a gornji na peti, šesti, sedmi i osmi razred. Na počet-

ku svakog stepena je istaknuta nastavna svrha predmeta. Za donji stepen to je bilo 

usvajanje gramatike potrebne za čitanje lektire i sposobnost u prevođenju lakših tek-

stova latinskih klasika. Za gornji stepen nastavna svrha je bila sticanje temeljnih zna-

nja iz najboljih djela rimske književnosti i razumijevanje rimske kulture, razvijanje 

vještine prevođenja lakših tekstova rimskih pisaca i njegovanje stilističke pravilnosti 

izražavanja. U nastavi je korištena gramatičko-prevodna metoda. Nakon nastavne 

svrhe slijedi nastavni sadržaj za svaki pojedini razred, sa nedjeljnim brojem časova. 

Po završenom donjem stepenu učenici bi prelazili u gornji, koji je obuhvatao peti, 

šesti, sedmi i osmi razred. U skladu sa nastavnom svrhom, u ovim razredima su se 

ponavljala i utvrđivala gramatička pravila, prevodili latinski tekstovi radi što boljeg 

stilskog izražavanja, a centralno mjesto je zauzimala lektira. Programom su bila 

predviđena najpoznatija djela rimske književnosti. 

                                                 
23

 Školski glasnik, školski službeni list zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo 1912, kom. 

10–11, str. 196–201. 
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Koliko se i kako radio latinski jezik u gimnazijama u Kraljevini SHS (Kralje-

vini Jugoslavije) saznajemo iz jedne naredbe Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovi-

nu, kojom se izdaju propisi o ispitu zrelosti s olakšicama u gimnaziji.
24

 Naredba sadr-

ži detaljno ispitno gradivo iz pojedinih predmeta koje učenici polažu kao maturu sa 

olakšicama. Između ostalih se tu našao i latinski jezik, sa opisom gradiva za koje se 

očekuje da ga ispitanik nauči. Gradivo je obuhvatalo Gramatiku, Lektiru, Literaturu, 

Metriku i Starine. Gramatika se odnosila na raspoznavanje vrste riječi, znanje svih 

pravilnih i nepravilnih oblika, kako u deklinaciji tako i u konjugaciji, znanje iz sin-

takse padeža, razlikovanje konjunktivnih sporednih rečenica, consecutio temporum, a 

od konstrukcija acc. i nom. cum infinitivo. Lektira je bila određena prema izboru iz 

rimskih klasika Vladimira Perinovića – I i II dio.
25

 Literatura je podrazumijevala zna-

nje pojedinih perioda rimske književnosti, a život i rad samo školskih klasika. Metri-

ka je podrazumijevala čitanje u metru i to u heksametru i elegijskom distihu. Starine 

su se odnosile na istoriju starog Rima i to na uređenje rimske države u doba Republi-

ke. Na osnovu rečenog može se zaključiti da je gradivo latinskog jezika za maturu 

bilo opsežno i iziskivalo je ozbiljan rad i pripremu prije samog ispita. Ono je obuhva-

talo kompletan program koji je obrađen tokom cijelog školovanja i kojeg bi na kraju 

trebalo objedinjeno prezentovati u okviru jednog ispita. Postojala je ozbiljnost u 

radu, na osnovu koje su traženi i ozbiljni rezultati.  

Zemaljska vlada je izdavala i naredbe o uputama o nastavnom postupku po 

udžbenicima latinskog jezika. Takva jedna uputa iz 1920. godine se odnosila na 

Latinsku čitanku za III i IV razred gimnazije Nikole Vulića.
26

 Uputstvo je propisiva-

lo kako i u kojoj mjeri se služiti čitankom. Predviđeno je da se Čitanka za III razred 

odradi u prvom semestru, sa jasnom podjelom gradiva na nedjelje. Tako su se imeni-

ce trebale obraditi za pet, pridjevi i prilozi za dvije, brojevi za jednu, zamjenice za tri, 

a glagoli za devet nedjelja. Uz svako predviđeno gramatičko gradivo stajala je ozna-

ka stranica iz pomenutog udžbenika koje su se odnosile na isto. Nadalje, sugestija je 

bila da se kao vježbe uzimaju samo pojedinačne rečenice, a priče da se izostave. Vje-

žbe sa pojedinačnim rečenicama bi trebalo uzimati prema vrsti obrađenog gradiva. U 

drugom semestru je bila predviđena Čitanka za IV razred istog autora. Vježbe u njoj 

su, prema uputstvu, bile podijeljene po broju nedjelja predviđenih za njihovu obradu. 

I ovaj put su izostavljene pripovijetke. Preporuka je bila da se odmah po završetku sa 
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 Školski glasnik, Školski službeni list pokrajinske uprave za Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo 1920, 
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 1. Caesaris, Comm. de bello Gallico, VI c. 9–29; 2. T. Livii, Ab urbe condita, lib. XXI, c. 1–15/1 

(Drugi punski rat. Uzroci i povod); 3. C. Sallusti Crispi, Bellum Juguthinum, I Predistorija rata sa 

Jugurtom, c. 5–30; 4. M. Tullius Cicero: a) In Catilinam oratio prima; b) Cato Maior senectute, O 

besmrtnosti duše (c. 21–23); c) De officiis; Ne škodi drugome, III, 5, c. 21–26; 5. P. Ovidius Naso, 

Četiri doba svijeta; Oproštaj sa Rimom; Životopis pjesnikov; 6. P. Vergilius Maro, Aeneis, lib. I: 

Junonin gnjev. Junona i Eol; lib. II: Drveni konj Laokoon; lib. IV: do Aherona. 
26

 Školski glasnik, školski službeni list zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo 1920, kom 
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Čitankom za III razred krene sa Čitankom za IV razred. Ukoliko bi bilo vremena i 

mogućnosti, sugeriše se čitanje pričica prvo iz III, a potom iz IV razreda, zbog težine 

teksta. Tekstovi koji bi ostali nepročitani bili bi dobar uvod u pripremu za čitanje kla-

sika u petom razredu školske 1921/22. godine. Uputstvo se završavalo nastavnim 

postupkom u kom je akcenat i velika strogoća stavljena na ispitivanje riječi, fraza i 

oblika, kako bi se gradivo savladavalo u kontinuitetu. Smatra se da samo prevođenje 

neće predstavljati poteškoću zbog zrelosti učenika. Kako čitanka ne sadrži rečenice 

na srpsko-hrvatskom, navedeno je da nastavnici sami sastave 2-3 rečenice radi pre-

voda na latinski. Očekuje se da se te rečenice prevode napamet, a potom diktiraju 

učenicima radi vježbanja u pisanju. Ostaje nedoumica da li su nastavni programi pra-

vljeni prema udžbenicima ili udžbenici prema nastavnim programima. Ali ono što se 

da uvidjeti je da se nastava latinskog jezika izvodila prema gramatičko-prevodnoj 

metodi, na maternjem jeziku. 

Nastavni program za latinski jezik objavljen u Školskom glasniku iz 1923. 

godine
27

 sadrži prvo nastavnu svrhu za donji stepen, što se odnosilo na nastavu od 

prvog do četvrtog, odnosno petog razreda, a potom nastavnu svhu za gornji stepen, 

što se odnosilo na ostale razrede. Za donji stepen je trebalo naučiti pravilne i nepra-

vilne oblike, najvažnije pojave iz oblasti sintakse, riječi koje bi poslužile za prevođe-

nje lakših latinskih tekstova. Gornji stepen je podrazumijevao učenje sintakse, obo-

gaćivanje vokabulara, prevođenje težih tekstova, čitanje lektire, izoštravanje stilskog 

pravilnog izražavanja i upoznavanje rimskog života i kulture. Nakon isticanja nastav-

ne svrhe uslijedio je nastavni sadržaj za svaki pojedini razred, gdje je od šestog do 

osmog razreda postojala podjela na gimnazijsko i realnogimnazijsko odjeljenje, sa 

razlikom u broju časova. U četvrtom i petom razredu latinski se učio 5 časova 

nedjeljno. Nastava je obuhvatala Nauku o oblicima, Sintaksu i Pismene vježbe, u 

šestom razredu se radila Sintaksa, Prozodija i metrika, u sedmom Stilistika, u osmom 

ponavljanje gramatike, stilistike i metrike, kao i kratak pregled rimske književnosti. 

Pismene vježbe su podrazumijevale prepisivanje određenog latinskog štiva za zada-

ću, kao i prevođenje sa maternjeg na latinski. Svakog tromjesječja su predviđene dvi-

je školske zadaće sa prevodom na latinski. Isto je važilo i za peti i šesti razred. U sed-

mom i osmom razredu su pismene zadaće podrazumijevale prevođenje sa latinskog 

na srpski ili hrvatski jezik. Lektira se čitala od petog do osmog razreda. U petom raz-

redu se preporučuje Kesićeva Latinska čitanka, III dio, odnosno dijelovi koji nisu 

čitani u prethodnom razredu. Navode se još i: L'Homond, Viri illustres ili Corn. 

Nepos ili Curc. Rufus. Šesti razred: Cezar, Galski rat; Salustije, Rat sa Jugurtom; 

Ovidije. Sedmi razred: Ciceron, Prvi govor protiv Katiline, O starosti i prijateljstvu; 

Vergilije, Eneida. Osmi razred: Rimski elegici; Horacije; istoričar Tacit. Realnogim-

nazijsko odjeljenje počinje od petog razreda i egzistira zajedno sa gimnazijskim odje-

ljenjem. Jedina razlika je u broju časova, jer se u realnogimnazijskom odjeljenju 
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latinski učio 4 časa nedeljno, a sadržaj nastave je bio isti kao i u gimnazijskom odje-

ljenju samo u zaostatku gradiva za jedan razred. U svim razredima i odjeljenjima 

latinske riječi su se učile napamet i tumačila se antička mitologija i zanimljivosti iz 

antičkog svijeta. 

U Prosvetnom glasniku iz 1927. godine
28

 uz privremeni nastavni plan dat je i 

privremeni program za nastavne predmete, među kojima je i latinski jezik. Istaknut je 

cilj nastave latinskog jezika, koji se ogleda u što boljem savladavanju gramatike na 

književnim tekstovima. Osposobljavanje učenika za samostalno prevođenje i razumi-

jevanje latinskog teksta, kako u gramatičkom tako i u misaonom pogledu, bio je 

glavni zadatak nastavnika. Nastavnik treba da uvede učenika u antičku književnost, 

kulturu i istoriju na čijim temeljima se razvila cijela današnja civilizacija. Sugerisano 

je da se obrati pažnja na vezu antičkog naslijeđa sa narodnom istorijom i kulturom i 

to u saradnji sa nastavom istorije i maternjeg jezika. Zatim je uslijedio nastavni sadr-

žaj za razrede od petog do osmog, sa odvojenim nastavnim sadržajem za sedmi i 

osmi razred, gdje postoje dva odjeljenja: gimnazijsko i realnogimnazijsko, koje se 

razlikovalo i u fondu časova. Nastavni program iz 1927. razlikovao se od onog iz 

1923. godine, jer se po novom nastavnom planu latinski jezik učio od petog razreda, 

a podjela na gimnazijsko i realnogimnazijsko je u sedmom i osmom razredu, dok se 

ranije latinski učio od četvrtog, a podjela na gimnazijsko i realnogimnazijsko odjelje-

nje je počinjala već od petog razreda. Osim formalnog dijela, novi program sadržajno 

nije mnogo odstupao od starog programa. Obrađivala se Nauka o oblicima, Sintaksa, 

Štivo (ono u čitankama), Pismena vježbanja i Književna istorija. Pismena vježbanja 

su bila školska i domaća. Prevodilo se sa latinskog na nastavni jezik i obrnuto. Od 

drugog tromjesječja bio je obavezan jedan školski zadatak mjesečno sa nastavnog na 

latinski. Isto se praktikovalo i u šestom razredu: svakog tromjesječja po tri školska 

zadatka, od kojih je jedan prevođenje basni, anegdota i sl. sa latinskog na nastavni 

jezik. Sedmi i osmi razred su imali po jedan školski zadatak svakog tromjesečja i on 

se odnosio u gimnazijskom odjeljenju na prevod sa nastavnog na latinski, a u realno-

gimnazijskom svakog tromjesečja po dva školska zadatka i samo prevod latinskog 

teksta. Čitanke (vježbenice) za peti razred su pored pojedinačnih rečenica trebale, po 

preporuci, da sadrže i cjelovite tekstove za vježbanje pojedinih gramatičkih partija i 

za prevođenje na nastavni jezik. Takođe treba da sadrže i primjere za prevođenje sa 

nastavnog na latinski jezik. Cjeloviti tekstovi treba da se odnose na vrijeme osnivanja 

Rima, basne, kraće priče, anegdote, poslovice itd. Preporučuje se pisanje i učenje 

napamet riječi i poslovica. U šestom razredu nastavlja se rad na rečenicama i cjelovi-

tim tekstovima iz čitanke, a u drugoj polovini godine: L'Homond, Urbis Romae viri 

illustres (po izboru) ili podesna hrestomatija proznih pisaca sa ponekom Fedrovom 

basnom. Sedmi razred je čitao za lektiru Cezara, Commentarii de bello Gallico i 

Comm. de belo civili, odabrana mjesta koja se odnose na naše krajeve. Sallustius, 
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Bellum Jugurthinum (po izboru); P. Ovidius Naso, Metamorphoseon libri i Tristia 

(po izboru). U realnogimnazijskom odjeljenju se čitala ista lektira osim Salustija. Uz 

lektiru je bilo obavezno tumačenje realija. Osmi razred je za lektiru imao: T. Livius, 

Ab urbe condita libri (po izboru); Cicero, Orationes in Catalinam (I ili IV govor) ili 

De imperio Cn. Pompei ili Pro Archia poeta ili koji drugi govor ili izbor iz pisama ili 

De amicitia; Izbor iz pisama Plinija Mlađeg; Tacit, izbor iz Anala ili Germanije; 

Vergilijeva Eneida (II ili IV ili VI pjesma); Horacije, izbor neke lakše pjesme u hek-

sametru. Uz lektiru se podrazumijevalo tumačenje realija sa naročitom pažnjom na 

staru umjetnost. Realnogimnazijsko odjeljenje je čitalo samo Sallustius, Bellum 

Juguthinum (po izboru); Ciceronov poneki lakši govor ili pismo; P. Vergilius: Aeneis 

(II pjesma). Istorija književnosti se obrađivala u sedmom i osmom razredu u onom 

obimu koji je zavisio od odjeljenja i broja časova. Gimnazijsko odjeljenje sedmog 

razreda je učilo karakteristike zlatnog vijeka rimske književnosti i u okviru toga život 

i djela Cezara, Salustija i Ovidija, dok je realnogimnazijsko učilo ukratko o životu i 

djelu Cezara i Ovidija. Program za te razrede je upućivao na čitanje dobrih prevoda 

latinskih i grčkih klasika. U osmom razredu se učilo o podjeli rimske književnosti na 

periode i najvažnije karakteristike tih perioda (život i djelo Cicerona, Vergilija, Hora-

cija i Tacita). Program je upućivao na čitanje prevoda. Realnogimnazijsko odjeljenje 

je radilo opšti pogled na zlatno doba rimske književnosti, život i djelo Salustija, 

Cicerona i Vergilija. Na kraju je stajala napomena da će se, osim navedenih pisaca i 

njihovih djela, u sedmom i osmom razredu čitati dijelovi (po izboru) iz hrestomatije 

u kojoj će se nalaziti primjeri iz Plauta, Terencija, Kvintilijana, Seneke, Plinija Stari-

jeg, Svetonija, Svetog Avgustina i drugih, zatim iz Dukljaninove hronike, iz putopisa 

po našoj zemlji, iz dubrovačkih tekstova (zapisnici Dubrovačkog vijeća, Ćervine bio-

grafije dubrovačkih pjesnika i dr.), iz Helmolda i Saksa Gramatika, kao i iz Monu-

menta spectantia historiam Slavorum meridionalium.
29

 

Prosvetni glasnik iz 1929. godine
30

 sadrži privremeni nastavni plan i privre-

meni program za klasično odjeljenje drugog razreda u Prvoj muškoj realnoj gimnaziji 

u Sarajevu, u Muškoj realnoj gimnaziji u Novom Sadu i u Muškoj realnoj gimnaziji u 

Subotici. Po tom nastavnom planu nastava latinskog jezika se izvodila 5 časova 

nedjeljno. Nastavni program nije odstupao od onog iz 1927. godine. Sadržavao je: 

Nauka o oblicima, Sintaksa, Čitanka, Pismeni zadaci. Rad na čitankama se nasta-

vljao kao i u prvom razredu. Postojala je sugestija za učenjem napamet odabranih 

mjesta i sentenci, kao i tumačenje realija. Za svakog tromjesečja bila su predviđena 

po tri pismena zadatka. Jedan od njih je podrazumijevao prevođenje basni, anegdota i 

sl. sa latinskog na nastavni jezik. Iste 1929. godine u Prosvetnom glasniku je obja-
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vljena Odluka o privremenom nastavnom planu i programu za više razrede realnih 

gimnazija načelnika Odeljenja za srednju nastavu Ministarstva prosvete:
31

  

Prema odluci SNBr. 33.859 od 13. septembra ove godine iz Privremenog 

nastavnog plana i programa za više razrede realnih gimnazija (SNBr. 23.921 od 12-

VIII-1927.) uzet je za VII razred u školskoj godini 1929/30 nastavni plan realnog 

otseka (VIIb), samo je broj časova iz latinskog jezika (2) povećan sa 1, te iznosi 3 

časa nedeljno. Stoga 

odlučujem: 

da se za latinski jezik u realnim gimnazijama za školsku 1929/30 g. uzme pro-

gram koji je propisan za realni otsek (VIIb), s tim da se lektira iz propisanih dela 

poveća otprilike utoliko, ukoliko se ima nedeljno jedan čas više. 

Bosna i Hercegovina je prešla dug put u razvoju školstva od turskog perioda, 

kada je školstvo bilo slabo ili gotovo nikako razvijeno, a nastavni planovi i programi 

nisu postojali. Radilo se prema udžbenicima i prilagođavalo njihovom sadržaju u 

nastavi, kao i samostalnosti u izboru gradiva samog nastavnika. Za vrijeme austrou-

garske okupacije Bosne i Hercegovine stvari se u školstvu polako dovode u red. 

Doneseni su zakoni koji su se odnosili na školstvo, kao i zajednički programi. U pro-

gramima se vlast ugledala na one iz Hrvatske i Slavonije i od njih je preuzimala i 

udžbenike, većinom štampane u Zagrebu. Nastavljeno je sa ustaljenom praksom da je 

udžbenik predložak po kom se radio program i na taj način diktirao njegov sadržaj i 

koncept. Austrougarska je 1849. godine objavila Nacrt organizacije gimnazija i real-

nih škola u Austriji, prema kome su radile i one u ostatku okupirane teritorije (Hrvat-

ska sve do 1929. godine i Bosna i Hercegovina). Po tom nacrtu gimnazije umjesto 

šest imaju osam razreda, škole su dužne u godišnjim izvještajima objavljivati nastav-

ne planove i programe po razredima i predmetima, imena nastavnika, imena učenika 

po razredima, često i tumačenje nastavnih programa od strane upravitelja škola, kao i 

stručne članke nastavnika; nastava je izvođena na maternjem jeziku umjesto na latin-

skom i uveden je njemački radi lakšeg sporazumijevanja unutar Carstva.
32

 Bosansko-

hercegovačke gimnazije su radile direktno po uzoru na austrijske ili indirektno na 

hrvatske gimnazije. U nastavi stranih jezika korištena je gramatičko-prevodna meto-

da, čije centralno mjesto zauzima gramatika, potom prevođenje, putem kojeg su se 

uvježbavala gramatička pravila i, na kraju, čitanje književnih tekstova. Prema toj 

metodi su bili koncipirani udžbenici, a prema njima opet rađeni programi. Iz nastav-

nih programa saznajemo da se, osim gramatike, velika pažnja posvećivala lektiri, 

kako školskoj tako i privatnoj pod nastavničkim nadzorom. U nastavnom procesu 

vodilo se računa o svim pedagoškim i didaktičkim novinama kako bi se nastava što 

bolje izvodila i kako bi učenici što lakše usvajali i primjenjivali stečena znanja.  
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Nova država, Kraljevina SHS (Kraljevina Jugoslavija), nasljeđuje ustrojstvo 

školstva i način rada, nastojeći da ih tokom niza godina reformiše i prilagodi svojim 

državnim potrebama. Reforme su se odnosile na školske zakone, nastavne planove i 

programe. Programi se ne razlikuju umnogome od onih iz austrougarskog perioda i 

dalje se nastava latinskog jezika izvodi veoma ozbiljno i studiozno. Učenicima se 

postavljaju visoki zahtjevi u savladavanju gradiva. Na osnovu analiziranih nastavnih 

planova i programa može se vidjeti da latinski jezik i dalje zauzima važno mjesto u 

obrazovnom sistemu nove države, pa samim tim i Bosne i Hercegovine. Nastava je 

pretrpjela samo neke formalne korekcije koje su se odnosile na fond časova s obzi-

rom na bifurkaciju i trifurkaciju gimnazije. Klasični jezici se i nadalje uče u klasič-

nim gimnazijama sa velikim brojem časova, u realnim opšteobrazovnog tipa taj se 

broj redukuje, dok se u realkama latinski uopšte ne uči. Iz nastavnih programa se vidi 

da je nastava, bez obzira na fond časova, izvođena ozbiljno i detaljno. Nastavna 

metoda je gramatičko-prevodna, jer se prvo detaljno učila gramatika, a onda su se 

naučena gramtička pravila primjenjivala na rečenice i tekstove koji su prevođeni u 

oba smjera – sa latinskog na maternji i obrnuto. Velika pažnja je posvećivana čitanju 

lektire, uglavnom rimskih klasika. U okviru lektire izučavana je i istorija književno-

sti, kako bi se stekao bolji uvid u pojedine periode rimske književnosti, u književne 

rodove, pojedine pisce, njihov život i djela. Takođe se pažnja poklanjala i istoriji 

Rima, sa posebnim osvrtom na istorijske događaje vezane za naše krajeve, a nisu bile 

izostavljene ni zanimljivosti i realije. Riječi i sentence su učene napamet kako bi se 

olakšalo prevođenje i kako bi nastava tekla u kontinuitetu, jer propušteno bi bilo teš-

ko nadoknadivo s obzirom na količinu gradiva i zadataka koji su postavljeni pred 

učenike sve do samog maturskog ispita. Ostalo je nejasno da li su i dalje udžbenici 

diktirali programe ili su programi prilagođavani udžbenicima. Ministarstvo prosvete 

je davalo i uputstva za korištenje nekih udžbenika, iz kojih se vidi da nekad udžbeni-

ci nisu pratili program, pa je nastavnicima sugerisano kojim redoslijedom da se 

postupa u primjeni udžbenika. I sami nastavnici su u izvođenju nastave imali izvje-

snu slobodu, koja se odnosila na izbor čitanih djela ili poglavlja pojedinih pisaca, na 

izbor primjera za prevođenje, kao i u samostalnom sastavljanju onih koji se nisu 

nalazili u udžbeniku a bili su predviđeni nastavnim programom. 

Bez obzira na sve, na osnovu istraženih dokumenata i njihove analize zaklju-

čujemo da je latinski jezik u školstvu BiH od 1918. do 1941. godine zauzimao ozbilj-

no mjesto i imao važnu ulogu u gimnazijskom obrazovanju. 
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ОСАМ ДЕЦЕНИЈА ОД ОСВЕЋЕЊА ЗЕЈТИНЛИКА 
 

 

Апстракт: Осамдесет година од изградње и освећења спомен-капеле и 

костурнице на Зејтинлику у Солуну. У костурницу су положене кости српских 

војника погинулих на Солунском фронту од 1916. до 1918. године. 

 

Кључне речи: Зејтинлик, Солунски фронт, српски војници, Српско вој-

ничко гробље, капела, костурница. 

 

 

Ове, 2016. године, навршава се 80 година од освећења спомен-капеле и 

костурнице на Зејтинлику у Солуну. Комплекс гробља подигнут је на простору 

на коме се од 1916. налазила Главна пољска војна болница српске војске, а у 

њеном склопу настало је и гробље. Зејтинлик је добио име по турској речи зеј-

тин – уље. У доба Отоманске империје ту је постојала пијаца на којој се прода-

вао зејтин, а назив за тај простор одржао се међу локалним становништвом до 

Првог светског рата. 

После Првог светског рата дошло се на идеју да се сви српски ратници 

који су погинули на Солунском фронту од 1916. до 1918. године сахране на 

заједничком гробљу. Идеју су прихватиле и земље које су биле ратне савезнице 

Србије. Све савезничке владе преузеле су обавезу да прикупе посмртне остатке 

својих ратника и уреде свој део гробља. Грчка влада је бесплатно уступила 

земљу на Зејтинлику, који се у време Великог рата налазио на периферији 

Солуна. Тако је на Зејтинлику настало Српско војничко гробље, али и гробља 

француских, италијанских, енглеских и руских војника погинулих у борбама на 

Солунском фронту у Првом светском рату. 

Гробови српских војника били су расути по целој дужини линије Солун-

ског фронта и његове позадине на територији Краљевине Грчке. Требало је да 

се изврши ексхумација посмртних остатака на преко 260 гробаља, а затим при-

ступи изградњи спомен-костурнице и капеле.  

Одлука о подизању спомен-капеле и костурнице донета је на седници 

Министарског савета 15. марта 1926. године.
1
 Овом одлуком држава је решила 

да подигне спомен-капелу са костурницом у Зејтинлику крај Солуна, на земљи-

шту које је Краљевина Грчка специјалним законом уступила савезницима за 

                                                 
1
 Одлука Министарског савета од 15. марта 1926, бр. В. Бр. 4739, АС, Ратничка гробља, даље: 

РГ, IV/29 
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вечни боравак бораца палих на Солунском фронту и ту да пренесе посмртне 

остатке свих ''... оних наших див-јунака који су пали на положајима и беху 

сахрањени по многобројним гробљима дуж солунског бојишта и његове поза-

дине''.
2
 

После одлуке Министарског савета из 1926. године о подизању спомен-

капеле и костурнице, приступило се ексхумацији српских гробова дуж Солун-

ског фронта. Први попис српских гробова који су се налазили на територији 

Грчке урађен је годину дана после битке на Кајмакчалану, током септембра и 

октобра 1917. Снимљена су и обележена места и положаји где су се гробља и 

гробови налазили. Урађен је попис гробова српских војника сахрањених на 

територији у захвату секција Флорина–Острово и Кајмакчалан–Груниште на 

делу јужно од српско-грчке границе и реке Бистрице. Пописана су 1.584 гроба 

са именима и презименима погинулих српских војника, као и 835 гробова непо-

знатих српских бораца.
3
 

Приликом пописа гробови су, према месту где су се налазили, подељени 

у три категорије: I категорија – гробови у уређеним гробљима (гробља од нај-

мање две парцеле), II категорија – гробови око цркава или у мештанским гро-

бљима и III категорија – гробови поред села, пута или железничке пруге, у 

њивама, пољима, јаругама, по гребенима и на другим местима. 

Попис садржи следеће рубрике: име и презиме војника, село, срез и округ 

одакле је, категорија гроба, где је војник сахрањен: секција, квадрант, место, број 

скице, број парцеле и број гроба. У рубрици ''примедба'' наводио се датум смрти 

или објашњење за број гроба или број гробља. У посебну рубрику уписиван је 

датум и година снимања гроба. Попис је послужио за каснију ексхумацију гробо-

ва и пренос у костурницу на Зејтинлику. Место гроба могло се наћи према пода-

цима из рубрика, у одговарајућој секцији, квадранту или месту те секције у одго-

варајућој скици. У попису су ради бржег сналажења коришћене скраћенице. 

Тако су гробови према секцијама означени на следећи начин: Секција Флорина – 

Ф; Секција Кајмакчалан – Груниште – К. Г; Секција Острово – О. 

После завршетка Великог рата краљ Александар I Карађорђевић и 

Министарски савет одлучили су да се ''...са свих места у туђини'', чак где се 

налазила и једна кост српског војника, прикупе посмртни остаци погинулих 

војника и пренесу у једно гробље. Ископавани су гробови са грчке стране 

Солунског фронта, на усамљеним котама, крај путева, њива, из камењара, копа-

не су кости из плитких гробова и стављане у беле врећице. Неколико година су 

посмртни остаци прикупљани и превожени у Солун, град из којег је кренуо 

пробој за слободу Србије. Ексхумација је извршена на 260 гробаља и усамље-

                                                 
2
 Архив Србије, РГ IV/29 

3
 У попису из 1917. у рубрици ''примедба'' наводи се место гробља или гроба: гробље енглеске 

болнице у Мухарему, француске болнице у Флорини, Кајмакчалан. 
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них гробова.
4
 Гробови који су остали на македонској страни ратишта нису сви 

ексхумирани, али је на планини Ниџе подигнут спомен-комплекс 1928. године 

на стратешкој коти, на 2521 метру надморске висине.
5
 

Осим српских ратника са Солунског фронта, на Зејтинлик су пренети и 

посмртни остаци српских војника заробљеника из Цариграда. Од 14. до 25. 

октобра 1935. извршена је ексхумација српских војника заробљеника који су 

умрли у Цариграду. Гробови су се налазили у грчком православном гробљу 

Балуклијевског манастира и у Сан Стефану.
6
 Ексхумирано је 218 посмртних 

остатака српских војника заробљеника у Турској.
7
 Посмртни остаци пренети су 

26. октобра 1935. у Солун, а 217 неидентификованих сахрањени су у заједнич-

ку гробницу на Зејтинлику, са натписом: 217 непознатих српских ратника – 

заробљеника пренетих из Цариграда. За 218-ог српског војника постојали су 

подаци, па је он сахрањен у костурници. Према ексхумационом записнику, 

ради се о Јеленку Р. Јовановићу, војнику Моравске дивизије, рођеном 1895. у 

селу Габровац код Ниша, који је преминуо 20. новембра 1918.
8
 

За израду архитектонског решења спомен-капеле и костурнице, Краљев-

ска влада расписала је конкурс, а по оцени жирија као најбољи изабран је рад 

                                                 
4
 У Архиву Србије, у оквиру фонда Ратничка гробља, у документу Табеларни преглед српских 

гробаља на бившем Солунском фронту, помињу се гробља: кота 1461 ''Гривицa'', Бичкија пла-

нина, западно од доњег Пожара, северно од коте 1461, кота 1825, Горње Црнишево, кота 629 

Пештер, Северјани, кота 1570, Бичкија план, кота 1112, Ковил, Бахово, западно од Бахова, Гола 

Рудина, Крвав зуб, кота 1513, кота 1238, јужно од коте 1238 Катунац, Сирупино, кота 1446 нај-

виша чука, Горњи Пожар, Гаџово Гувно, јужно од села Пребадишта, Субатоко Костјуран, Биџа 

Мале, Треболец Водеo. У документу: Солунски фронт, Војници сахрањени на грчкој територи-

ји, пописана су имена војника сахрањених на гробљима и гробови код цркве села Острова, 

Церово, коте 1500, јужна страна села Упине, у гробљу Соровичском, централно гробље на коти 

630 код Островског језера, на железничкој прузи 142 км. Између села Бањице и Патели, у Топ-

чину, на 148 км пруге од Острова, Војно гробље у Острову, гробље у селу Султанија Кулбери, 

сеоско гробље у Калиници, испод села Тресике, у српском војном гробљу у Самли близу Солу-

на, војно гробље испод пута до Баџи Мала, у Костурјану, на положају Флока, на њиви Дина 

Анаклерева у Крушеграду близу воденице и још безброј места где су се налазили гробови срп-

ских војника. АС, РГ IV/ 7. 
5
 Спомен-комплекс чинили су: спомен-капела, костурница – крипта, комбанарија, молитвени 

дом, болница др Арчибалда Рајса и стражарска кућа. Читав спомен-комплекс због сурових кли-

матских услова и људске небриге, озбиљно је оштећен, девастиран и одавно напуштен. Спо-

мен-комплекс на Кајмакчалану проглашен је за споменик културе бр. 1 од 5. јануара 1953. 

године. 
6
 Први делимичан попис српских војника заробљеника сахрањених на Балуклијском гробљу 

урадио је Васо Ковачевић, парох у Цариграду, 14–27. децембра 1926. Евидентирано је 135 срп-

ских војника, са основним подацима: име презиме, дивизија, време и место смрти. АС, РГ, IV/2 
7
 Са Балуклијског гробља ексхумирано је 188 српских војника и 30 посмртних остатака са гро-

бља у Сан Стефану. Исто 
8
 Ексхумациони записник од 30. октобра 1935. године. Исто 
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др Милутина Борисављевића, архитекте из Београда.
9
 Ипак, с обзиром ''...на 

потребе и практичну примену ради које се овај споменик прави, министар вера 

Милош Трифуновић усвојио је скицу Александра Васића, архитекте из Београ-

да, чији је рад добио другу награду, те је по том пројекту г. Васића Министар-

ство грађевине наредило детаљан план са предрачуном од 4.925.508,10 динара, 

који је усвојио Министарски савет под бр. 29583 од 17. октобра 1927. и наредио 

да подизање изврши режијски одбор у акорд режији по правилнику Министар-

ства грађевине''.
10

 Режијску комисију је образовао министар грађевина у саста-

ву: надзорни инжењер Јездимир Нешовић, директор Југословенске слободне 

зоне у Солуну, чланови: Ђорђе Настасијевић, генерални конзул у Солуну, вице-

конзули Радош Шћепановић и др Јосиф Мацан, као и благајник Милорад Бре-

сјанац, иначе благајник Слободне зоне у Солуну. Темељ је постављен 11. 

новембра 1927, а костурница и капела су грађене све до 1936. године. За 

изградњу комплекса коришћен је камен из Џепа (Момин камен у Србији) за 

израду маузолеја и крстова, за плоче гранит из Кадине Луке, а цемент из Беочи-

на. Око српског дела гробља посађени су саднице чемпреса донете из Хиланда-

ра. 

Кредите за подизање спомен-обележја давало је Министарство вера до 

априла 1929, а после тога Министарство правде, коме је Министарство вера 

припојено. 

Услед честих смењивања дипломатских представника Краљевине 

СХС/Југославије у иностранству, па тако и генералних конзула у Солуну, за 

чланове режијске комисије постављани су новоименовани генерални конзули. 

После Ђорђа Настасијевића, који је унапређен за посланика, дошао је Влади-

мир Којић, затим Василије Протић, а после њега Бранко Аџемовић. 

Јула 1932, због архитектонских радова на споменику, министар грађеви-

не поставио је за надзорног архитекту Будимира Христодула, архитекту Мини-

старства грађевине. Архитектонски радови на костурници и капели завршени 

су 1936. године. 

Зејтинлик обухвата површину од 7.000 м², а спомен-капела и костурница 

грађени су у српско-византијском стилу и простиру се на 600 м². На зидовима 

капеле урезани су називи свих јединица које су учествовале у пробоју Солун-

ског фронта. Крипта са костурницом налази се испод капеле. Степеницама се 

улази у подземну просторију из које се рачвају ходници са бетонским преграда-

ма у којима су смештени ковчежићи са остацима палих српских ратника. Они 

                                                 
9
 Др Милутин Борисављевић, један од најистакнутијих архитеката у Краљевини Југославији, 

докторирао је на Сорбони, професор на Филозофском факултету у Београду и оснивач Катедре 

за естетику. Пројектовао је велики број кућа на Неимару и Дедињу, као и отмену капију и огра-

ду парка на Студентском тргу у Београду. Син је др Милоша Борисављевића, председника Срп-

ског друштва Црвеног крста од 1914. до 1921. године. 
10

 Из реферата Спомен капела са костурницом у Зејтинлику, написаног у XIII одсеку Мини-

старства правде. Архив Србије, РГ IV/29 



НАДА ПЕТРОВИЋ, Осам деценија од освећења Зејтинлика  

147 

 

су ексхумирани са 260 гробаља, широм ратних попришта, насталих од 1916. до 

1918. године. На Српском војничком гробљу укупно има 7711 сахрањених.
11

 У 

костурници 5580, на гробљу 1440, 78 незнаних српских војника погинулих на 

Кајмакчалану (накнадно сахрањени) и 218 ексхумираних у Турској.
 

У извештају Политике са дана освећења Српског војничког гробља, 

наводи се 7880 српских војника: ''... Земни остаци 7880 јунака леже у тој 

костурници коју је Југославија подигла у знак вечне захвалности палим хероји-

ма....'', а у 10 парцела на отвореном простору 1735 српских ратника.
12

 

Министар правде др Никола Суботић поднео је предлог Министарском 

савету 16. октобра 1936. да се: ''1. освећење спомен-капеле и костурнице у Зеј-

тинлику обави 11. новембра 1936. године; 2. да на свечаности узме учешће Кра-

љевска влада; 3. да поглавар Српске православне цркве изврши верски обред 

освећења спомен-капеле и костурнице и одржи парастос изгинулим и помрлим 

ратницима; 4. да министар војске и морнарице одреди и пошаље одред војске, 

који ће присуствовати свечаности и одати почаст по правилима војне службе за 

време парастоса; 5. да министар саобраћаја уреди превоз званичних и приват-

них учесника на овој свечаности у ком циљу да издејствује одобрење грчких 

железничких власти да наши возови саобраћају директно до Солуна и натраг; 6. 

да Министарство иностраних послова прибави пристанак грчке владе за ову 

свечаност и њено учешће на свечаности, као и да издејствује потребно одобре-

ње у погледу пасоша за прелаз свих учесника ове свечаности у Солун; 7. да на 

овој свечаности узме учешће најужи број представника и то: Скупштине ... 

делегата, Сената ... делегата, Удружења резервних официра и ратника ... деле-

гата, инвалидског удружења ... делегата, четничког удружења ... делегата и по 

један представник верских заједница свих Уставом признатих конфесија, као и 

Удружења добровољаца; 8. да г. Министар финансија одобри кредит од динара 

... за извођење ове свечаности на терет резервних буџетских кредита; 9. да про-

грам свечаности утврди Министар правде у споразуму са г. г. Министрима ино-

страних послова, војске и морнарице, грађевине и саобраћаја; а да се о извође-

њу овог програма на лицу места стара наш Генерални конзул у Солуну са 

режијском комисијом за подизање спомен-капеле у Зејтинлику; и 10. да сва 

расположења за извођење ове свечаности и утрошак кредита чини Министар 

правде''.
13

 

Министарски савет је истог дана, 16. октобра 1936, прихватио предлоге 

министра правде др Суботића и издао наређење да се по њима поступи. Усле-

дили су позиви званицама и њихове потврде да ће присуствовати освећењу 

спомен-капеле са костурницом на Зејтинлику у Солуну. Уз представнике Кра-

                                                 
11

 Према казивању Ђорђа Михаиловића, чувара Српског војничког гробља, овај број обухвата и 

оне који су каснијих година, по разним другим основама, сахрањивани на Зејтинлику. 
12

  http://digitalna.nb.rs/wb/NBS/novine/politika/1936/11/12#page/4/mode/1up (17.10.2016)  
13

 Допис др Николе Суботића, министра правде – Министарском савету, бр. 102297, 16. окто-

бар 1936. АС, РГ IV/29 

http://digitalna.nb.rs/wb/NBS/novine/politika/1936/11/12#page/4/mode/1up
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љевске владе, Сената, Скупштине и Удружења официра и ратника, инвалида, 

добровољаца, четника и представника верских заједница, своје присуство 

потврдили су представници свих верских заједница. У име Српске православне 

цркве епископ тимочки Емилијан предвиђен је да обави чин освећења, Римока-

толичке цркве – преузвишени Иван Рафаел Родић, јеврејске заједнице – врхов-

ни рабин др Исак Алкалај, Хрватске старокатоличке цркве – Марко Синовчић, 

члан Синодског већа, Реформоване хришћанске цркве – епископ Александар 

Агоштон и Словачке евангелистичке цркве – епископ Самуило Штарк. 

Главни одбор Удружења четника је 7. новембра 1936. одлучио да на 

освећењу костурнице четничку заставу носи архиђакон Лукијан Бибић, а да 

пратилац заставе буде Војин Ћирић, срески начелник у пензији, обојица члано-

ви Главног одбора и стари четници ''солунци''. Савез ратних добровољаца 

доставио је списак својих представника на освећењу спомен-капеле и костур-

нице. 

Дописник Политике у тексту ''Одавање поште српским јунацима палим 

за ослобођење и уједињење Југославије'' од 12. новембра 1936. извештава о 

дирљивој свечаности којој су, осим изасланика грчког краља, присуствовали 

грчки и југословенски представници и рођаци славно погинулих официра и вој-

ника.
14

 

Генерални конзул Краљевине Југославије у Солуну известио је 13. 

новембра 1936. Министарство иностраних послова – Политичко одељење о 

освећењу спомен-капеле и костурнице. Високи државни званичници су сачека-

ли југословенску делегацију у Солуну, а свечаности су, осим изасланика грчке 

владе, министара војске, правде, саобраћаја и генералног гувернера Македони-

је, представника војнo-цивилних организација и Грчко-југословенске лиге, при-

суствовали конзуларни кор, представници универзитета, привредних институ-

ција и удружења, страних школа и мисија, велики број југословенских и грчких 

грађана. Уз југословенску почасну чету били су постројени грчки, француски и 

италијански ратници са својим заставама. Освећење капеле и костурнице извр-

шио је тимочки владика Емилијан уз чинодејствовање сереског владике Кон-

стантина, који је заступао оболелог солунског митрополита Генадија. Говоре су 

одржали Љубомир Марић, министар војске и морнарице, грчки министар војни, 

владика Емилијан и владика Константин. Положени су венци у име грчког кра-

ља Ђорђа II, грчке владе и свих других грчких и југословенских делегација. 

Члановима југословенске делегације додељена су у Солуну висока грчка 

државна одликовања. Љубомир Марић, министар војске и морнарице и Драги-

ша Цветковић, министар социјалне политике и народног здравља одликовани 

су лентом краља Ђорђа I, а остали чланови делегације орденом Феникса I, II, 

III, IV и V степена.
15

 

                                                 
14

  http://digitalna.nb.rs/wb/NBS/novine/politika/1936/11/12#page/4/mode/1up (17.10.2016)  
15

 Извештај генералног конзула у Солуну, Пов. бр. 535, 13. новембар 1936. АС, РГ IV/29 

http://digitalna.nb.rs/wb/NBS/novine/politika/1936/11/12#page/4/mode/1up
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*** 

Краљевина Југославија и краљ Александар I Карађорђевић, главноко-

мандујући српске војске у Првом светском рату, достојно су се одужили ратни-

цима чијим је подвигом и жртвама утемељена та држава. Један од велелепних 

примера такве захвалности и бриге јесте и спомен-капела и костурница на Зеј-

тинлику у Солуну. Претходно је неколико година вршена ексхумација посмрт-

них остатака српских војника на расутим гробљима или из усамљених и забаче-

них плитких гробова уз пут, у пољу, јаругама, где су борци сахрањивани на 

брзину у предаху борбе или пре нових покрета јединица. После тог мукотрпног 

посла на терену, приступило се градњи комплекса која је трајала готово читаву 

деценију (1927–1936). Али, цео труд је дао достојан и импресиван резултат. 

Освећење спомен-капеле и костурнице на Зејтинлику било је веома свечано и 

дирљиво, уз достојну пошту коју су бројни југословенски и грчки, као и саве-

знички представници одали великом броју српских војника погинулих на 

Солунском фронту или умрлих од задобијених рана. Комплекс на Зејтинлику и 

данас сведочи о подвигу српске војске и жртвама поднетим за стварање зајед-

ничке државе Краљевине СХС/ Југославије.  

 

 

Nada Petrovic 

 

Eight Decades of Zeitenlik Consecration  

 

Summary 

 

This year, 2016, it will be 80 years since the consecration of the memorial 

chapel and the ossuary on Zeitenlik in Thessaloniki. The memorial chapel and ossu-

ary on Zeitenlik was erected and consecrated in 1936. The decision for its construc-

tion was made by the Ministerial Council in 1926. The exhumation of graves along 

the Salonika front was carried out from 1926 to 1936. 
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СТУДЕНТИ БЕОГРАДСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА 

У ЛОГОРУ У ВИШЕГРАДУ 1935. ГОДИНЕ
1
 

 

 

Апстракт: Рад се бави ''концентрационим'' логором у Вишеграду, 

првим те врсте основаним у Краљевини Југославији, правилима која су била 

устројена, као и односом студената – логораша према управи логора. Заснован 

је на подацима из архивске грађе и публицистичких дела. 

 

Кључне речи: ''Концентрациони'' логор, Вишеград, комунисти, студенти 

– логораши, штрајк глађу. 

 

 

Доношењем Закона о заштити јавне безбедности и поретка у држави 2. 

августа 1921. године, Комунистичка партија Југославије (у даљњем тексту: 

КПЈ) стављена је ван закона.
2
 По том закону забрањени су сви облици деловања 

КПЈ, укључујући и Савез комунистичке омладине Југославије (у даљњем тек-

сту: СКОЈ). Прелазећи и делујући у илегали, чланови КПЈ су надзирани, хапше-

ни и осуђивани на издржавање вишгодишњих казни у казненим заводима Кра-

љевине Срба, Хрвата и Словенаца, односно од 1929. године Краљевине Југосла-

вије. Осим за казнене заводе, у Краљевини Југославији нису доношени правни 

прописи о оснивању ''концентрационих логора''. Изузетак је учињен са првим 

''концентрационим'' логором у Вишеграду, који је, по тврђењу Угљеше Данило-

вића, основан наредбом министра унутрашњих послова 1935. године,
3
 изазва-

ном тренутним дешавањима на Београдском универзитету. Узроци оснивања 

логора почивали су у јачању комунистичког покрета на Београдском универзи-

                                                 
1
 Иако се у комунистичкој литератури користи назив ''концентрациони логор'', такав израз не 

одговара правом стању ствари у каквом су се нашли студенти Београдског универзитета, услед 

чега ћемо у тексту стављати знаке навода када будемо користили назив ''концентрациони''. 

Проучавајући услове и циљеве оснивања логора у Вишеграду, дошли смо до закључка да би 

најпримеренији назив био изолациони или васпитни логор. 
2
 Закон о заштити јавне безбедности и поретка у држави, Полицијски зборник Закона и закон-

ских прописа по струци управно-полицијској и самоуправној издатих од 1. XII 1918 до 15. VI 

1924., 293–296. 
3
 Угљеша Даниловић, Сјећања и дјетињство, школовање, универзитет, Београд 1987, 122. 
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тету и у тежњи за коначним обрачуном са њим.
4
 Оснивање првог ''концентраци-

оног'' логора био је експеримент са циљем сузбијања комунистичког утицаја 

међу студентима изолацијом и коришћењем васпитних мера. 

Повод за отварање логора били су избори за Студентско правничко дру-

штво, заказани за 20. јануар 1935. године.
5
 Како се већ у току припрема могао 

назрети резултат избора у корист присталица комунистичког покрета, међу сту-

дентима је 17. јануара 1935. године дошло до сукоба, у који се умешала и поли-

ција.
6
 Услед ових догађаја универзитетски сенат је донео одлуку о затварању 

Универзитета у периоду од 18. до 23. јануара. Сукоби су настављени и наредног 

дана избијањем студентских демонстрација. Истог дана, 18. јануара 1935. годи-

не, истакнутији учесници студентских демонстрација и других акција спрове-

дени су у Управу града Београда, да би брзометно, већ 19. јануара, били отпре-

мљени у Вишеград.
7
 Логор је заживео и отпочео са радом доласком првих сту-

дената у Вишеград. Власт је веровала да ће затварањем коловођа обезглавити, а 

самим тим стишати комунистичка превирања на Универзитету. 

Вишеград је био погодан избор јер се налазио дубоко у унутрашњости 

земље, на прузи уског колосека и слабих друмских комуникација. Такође, у 

њему, као бившем пограничном месту између Краљевине Србије и Аустроугар-

ске, налазило се неколико бивших аустроугарских касарни од пре Првог свет-

ског рата, подесних да послуже као логор. Поред тога, на снази је био аустриј-

ски пропис који је важио на простору Босне и Херцеговине, а легализовао је 

примену присилног рада. Бивша жандармеријска аустроугарска касарна која је 

била изабрана за логор налазила се на левој обали Дрине, изнад Вишеграда, на 

месту Околишта, обухватајући велики простор. Била је у рушевном стању, изо-

лована од насеља и ограђена високим зидом.
8
 Студенти су до Вишеграда тран-

спортовани железницом, преко Ужица, као ухапшеници и осуђена лица, праће-

ни жандармеријском стражом
9
 и са оковима на рукама.

10
 

Прва група студената, у којој су се налазили Милићко Барјактаревић, 

Јожа Барух, Љубомир Булат, Милован Вукотић, Угљеша Даниловић, Милутин 

Зечевић, Божидар Зоговић, Јагош Јовановић, Војин Кртолица, Михаило Лако-

                                                 
4
 Стварање илегалне организације СКОЈ-а на Београдском универзитету 1933. године означава 

почетак обнове и обликовања студентског комунистичког покрета. У току 1934. чланови кому-

нистичког покрета налазили су се у управама већине стручних, културних и других студент-

ских удружења. Сав рад студената – комуниста био је планиран и договоран на састанцима 

СКОЈ-а. Види више: Ђорђе Станковић, Студенти и универзитет 1914–1954., Београд 2000. 
5
 Милица Дамјановић, Концентрациони логор у Вишеграду почетком 1936. године, Београд 

1971, 74. 
6
 Наведено дело, 79. 

7
 Наведено дело, 82–83. 

8
 Ерих Кош, Вишеградски логор, у: Црвени универзитет 1919–1941, Београд 1966, 160–162. 

9
 Светозар Вукмановић, Револуција која тече, књ. 1, Загреб 1982, 54. 

10
 Архив Југославије (АЈ), Политички осуђеници у казнионицама и концентрационим логорима 

– Лепоглава, Билећа, Ниш, Марибор, Пожаревац, Сремска Митровица (722) – К1 
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вић, Васа Мартиновић, Мирко Папреница, Младен Патерностер, Осман Саби-

товић, Лаза Симић, Миодраг Спасић, Љубомир Царичић и Већеслав Цимер, 

допутовала је у Вишеград 20. јануара 1935. године.
11

 На железничкој станици у 

Вишеграду дочекао их је срески начелник,
12

 са двадесет жандарма. Одатле су 

спроведени у притвор при Среском начелству.
13

 Срески начелник их је упознао 

са параграфом аустријског закона о ''честоредарственом раду'', на основу кога 

им је донета пресуда да се због супротстављања властима осуђују на петнаест 

дана присилног рада, за који ће примити новчану награду којом ће платити хра-

ну и смештај. Иако су студенти пресуду одбили да потпишу,
14

 сутрадан, 21. 

јануара, одведени су у касарну, где су започели одслужење казне.
15

 За место 

боравка одређена је просторија која је раније служила као коњушница, док се 

изнад ње налазила заједничка соба за спавање.
16

 Спавало се на гвозденим кре-

ветима, стакла на прозорским окнима су била разбијена,
17

 а соба се загрејавала 

једном високом тучаном пећи.
18

 Дописивање са породицом и пријатељима, при-

мање пакета и посета било је забрањено, а све што је као такво за њих стизало 

до Вишеграда, пошта је враћала натраг. Храна им је била доста слаба.
19

 

Логором је управљао жандармеријски капетан, док му је заменик био 

жандармеријски поручник. Стражу су сачињавали питомци из жандармеријске 

подофицирске школе. У логору је владао војнички режим, са тачно одређеним 

правилима. Рано се устајало, а пре доручка собе и круг касарне су морали бити 

сређени. Након доручка су се обављале војничке и гимнастичке вежбе, а затим 

се одлазило на принудни рад. Студенти су најпре из Дрине вадили камен, који 

су туцали ради прављења шодера, да би касније били пребачени на чишћење 

путева од снега, бацајући га у корито реке. Ручак је представљао кратки одмор, 

до поновног враћања на рад. Вечерњи сати били су посвећени часу ''преваспи-

тања'', који се састојао у читању и тумачењу војничких правила службе.
20

 

По већ устаљеној пракси чланова КПЈ у казненим заводима, и студенти 

– логораши припадници СКОЈ-а доласком у логор формирали су скојевску орга-

низацију и изабрали руководство. У формирану логорску скојевску организаци-

ју нису могли бити примани нови чланови, што је било у складу са правилима 

КПЈ. По сведочењу Угљеше Даниловића, студенти који нису припадали органи-

                                                 
11

 М. Дамјановић, наведено дело, 83. 
12

 Е. Кош, наведено дело, 162. 
13

 АЈ, 722 – К1 
14

 Е. Кош, наведено дело, 163. 
15

 АЈ, 722 – К1 
16

 У. Даниловић, наведено дело, 114. 
17

 С. Вукмановић, наведено дело, 54. 
18

 У. Даниловић, наведено дело, 114. 
19

 О томе је у својим сећањима забележио Светозар Вукмановић Темпо: Ујутру су нам давали 

само јечмену кафу са кришком хљеба. А у подне и увече смо добијали неки чорбуљак са мало 

хљеба...; С. Вукмановић, наведено дело, 54. 
20

 С. Вукмановић, наведено дело, 54. 
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зацији СКОЈ-а, по свом политичком опредељењу већ су били комунисти. На 

састанцима руководства СКОЈ-а доношене су одлуке о свим битним питањима 

живота и рада у логору, о односима према управи логора и чуварима, о теорет-

ском раду, успостављању веза ван логора, бризи за болесне другове и слично. 

Начелни ставови који су заузети у руководству преношени су и расправљани на 

заједничким састанцима колектива и ту добијали коначну потврду. Веза са КПЈ 

није успостављена, док су одржавани контакти са појединим присталицама у 

Вишеграду, путем болничког особља.
21

 

Првог дана боравка у логору 21. јануара 1935. године затворени студен-

ти су се обратили среском начелнику, тражећи да им наведе разлоге и основ 

њиховог одвођења у логор. Захтевали су да буду предати редовним судовима, 

како би се утврдила њихова кривица, уколико постоји. Не добивши од среског 

начелника одговор на упућене захтеве, студенти су ступили у штрајк глађу. 

Штрајк глађу је представљао испробано средство у вршењу притиска на затвор-

ске власти у испуњавању поднетих захтева, од стране комуниста који су издр-

жавали казне у затворима Краљевине Југославије.
22

 Штрајк је започет одбија-

њем хлеба који су жандарми донели за доручак.
23

 У току штрајка постављени 

су захтеви: да се дозволи слободна преписка, примање пакета и новца од поро-

дице и пријатеља, обезбеди адекватна обућа због снега који је покривао друмо-

ве на којима су туцали камење,
24

 да се прекине извођење војничких и гимна-

стичких вежби, да се обуставе часови ''преваспитавања'', да се скрати време 

рада, као и да се рад учини лакшим.
25

 

Ступање у штрајк изазвало је оштру реакцију управе логора. По наређе-

њу командира студенти су по двојица везани у ланце, одвођени у просторију 

намењену за дневни боравак, где су трчали укруг, ударани кундацима. Како би 

појачали притисак на управу логора да испуни поднете захтеве, након 6–7 дана 

трајања штрајка је одлучено да се не узима ни вода. С обзиром на неиздрживу 

ситуацију услед неузимања воде, донета је одлука да се штрајк прекине.
26

 

Штрајк глађу је трајао око осам дана.
27

 Студенти који су били физички исцр-

пљени прекинули су штрајк неколико дана раније, по заједничкој одлуци. Иако 

нису добијени позитивни одговори на постављене захтеве, однос управе логора 

према затвореницима постао је блажи.
28

 

У логору је организован и идејно-политички рад, који је сматран значај-

ним средством за подизање и одржавање борбеног морала логораша. Услови за 

                                                 
21

 У. Даниловић, наведено дело, 124–125. 
22

 АЈ, Комунистичка интернационала – секција КПЈ (790/1) – 61/1935 
23

 У. Даниловић, наведено дело, 115. 
24

 АЈ, 790/1 – 61/1935 
25

 С. Вукмановић, наведено дело, 54–55. 
26

 У. Даниловић, наведено дело, 116–117. 
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 АЈ, 790/1 – 61/1935 
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 У. Даниловић, наведено дело, 116–117. 
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тај рад били су неповољни, услед тога што затвореници нису могли примати 

књиге ни новине, па су се ослањали на раније стечено знање, преносећи га јед-

ни другима. Ипак, потпуна изолација није успостављена. Поједине информаци-

је добијали су одлазећи на преглед у болницу или из новина које су успели да 

прошверцују. Свако од логораша био је обавезан да спреми по једно предавање 

из области коју је најбоље познавао, да га изложи на састанку и након тога би 

се водила дискусија. 

Договор студената у вези са принудним радом био је да врше саботажу. 

Како су, најпре имали задужење да туцају камен ради добијања шодера, ломили 

су алат изговарајући се да су невични послу. Услед таквог понашања, управа 

логора дала им је други посао, изношење камена из корита Дрине на цесту. 

Своју одлуку студенти су примењивали и у овом послу, стављајући по камичак 

на велика колица којима се превозио камен или на носила која су носила по 

двојица. На овакве акције одговорено је претњама жандарма, док су студенти 

одговарали да су услед слабе исхране потпуно исцрпљени. Изношење камена 

трајало је седмицу–две, а онда се и од тога одустало. Након тога управа више 

није инсистирала на присилном раду. Престанком принудног рада управа је 

завела војнички егзерцир и физичке вежбе у кругу касарне, чему се студенти 

нису супротстављали како би одржавали физичку кондицију, али су избегавали 

да врше егзерцир по строгим војним правилима.
29

 

Студенти – логораши сматрали су да је неопходно да ступе у контак са 

члановима СКОЈ-а у Београду како би се повела акција за њихово ослобођење. 

Већ у току штрајка успели су да пошаљу писмо у Београд у коме су обавестили 

''другове'' о стању у коме се налазе. Како је примање и слање поште било забра-

њено, писмо је упућено преко болничарке која је прихватила да писмо однесе 

на пошту, а писмо су јој проследили Младен Патерностер и Милутин Зечевић, 

јављајући се на лекарски преглед.
30

 

Писмо је у Београд стигло 25. јануара 1935. године, насловљено са ''Дра-

ги Милане'', док је у потпису ''један од другова из концентрационог логора''. У 

њему је изложен пут који су прешли студенти од хапшења 18. јануара, са обаве-

штењем о условима у којима се налазе и ступању у штрајк глађу. Писмом се 

апеловало да се заинтересује домаће и страно јавно мњење ради њиховог 

пуштања на слободу, са закључком: Моје је мишљење да смо из Београда скло-

њени само да би овде систематски били убијени...
31

 

Подстакнути писмом, са збора одржаног 29. јануара на Правном факул-

тету студенти су упутили захтев универзитетским властима да интервенишу 

код државних органа у циљу распуштања логора и да једна делегација универ-

зитетских професора на челу са ректором посети студенте у логору, испита 

                                                 
29

 У. Даниловић, наведено дело, 121–124. 
30

 Наведено дело, 114. 
31

 АЈ, 722 – К1 
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услове у којима живе и поднесе извештај до 1. фебруара 1935. године. На сед-

ници Универзитетског сената донета је одлука да ректор Иван Ђаја и професор 

Владимир Ћоровић посете студенте.
32

 Очекујући извештај, студенти су 1. фе-

бруара на Правном факултету организовали протестни митинг, на коме су кому-

нисти упознали студенте са стањем у коме живе студенти у логору, прочитавши 

им писмо из логора. Како су студенти поставили барикаде на факултету, интер-

венисала је жандармерија, при чему је дошло до сукоба и смрти студента права 

Мирка Срзентића као последице рањавања.
33

 

Иако је на преговорима са представницима студената Универзитетски 

сенат дао обећање да ће се студентима омогућити слободан излаз са Универзи-

тета, при изласку је ухапшено и одведено у Управу града Београда 60 студена-

та. Наредног дана, 2. фебруара, нова група студената упућена је у логор у 

Вишеград. У логор су одведени Слободан Галогажа, Фикрет Дедић, Милош 

Илић, Стјепан Каписода, Ерих Кош, Чедомир Крушевац, Вукман Крушчић, 

Миленко Остојић, Никола Прелевић, Бранко Путник, Ранко Симић и Мирко 

Томић. Како је сутрадан по сахрани Мирка Срзентића дошло до демонстрација 

студената, одведена је још једна група.
34

 У логор су 3. фебруара одведени Вуко 

Бајагић, Вељко Влаховић, Светозар Вукмановић, Душан Ђуровић, Драгиша 

Ивановић, Војислав Ивановић, Мирко Јанков, Влада Марковић, Цвијетин Мија-

товић, Чедомир Мијовић, Драгослав Мутаповић, Ратомир Николић, Доброслав 

Перуновић, Јован Пламенац, Гојко Томић и Младен Филиповић.
35

 

Студенти у логору, сада у појачаном саставу (њих 46), осећали су се 

јачима да према управи логора заузму чвршћи став. Изазвани од стране жандар-

ма насиљем према студенту Мирку Томићу, логораши су одговорили другим 

штрајком глађу, преврћући казан са храном и бацајући своје порције.
36

 Иако 

Светозар Вукмановић у својим сећањима наводи да су били подвргнути батина-

ма од стране жандарма,
37

 Угљеша Даниловић пружа другачију слику, истичући 

да их жандарми нису тукли као у току првог штрајка, већ су их једино везали у 

ланце, остављајући их тако у соби. Захтеви које су поставили логораши обухва-

тали су прекид туче и малтретирања од стране жандарма, примање поште и 

пакета и слично.
38

 Четвртог дана штрајка логор је посетио виши инспектор 

Дринске бановине, гарантујући студентима испуњење свих постављених захте-

ва, изузев пуштања на слободу. Услед овога је обустављен штрајк. Укинуте су 

гимнастичке и војне вежбе, као и настава ''преваспитавања''. Дозвољено је нео-
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 М. Дамјановић, наведено дело, 96–97. 
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 Мирко Срзентић, рођен 9. октобра 1911. године у Улцињу; АЈ, Напредни студентски покрет 

(720) – NSP/764 
34

 АЈ, 790/1 – 61/1935 
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 М. Дамјановић, наведено дело, 101–102. 
36

 У. Даниловић, наведено дело, 123. 
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 С. Вукмановић, наведено дело, 54–55. 
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 У. Даниловић, наведено дело, 123. 
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граничено примање посета, поште, пакета, новца, читање штампе, књига. Пову-

чени су питомци жандармеријске школе, које су заменили теренски жандарми, 

доведени са разних страна у земљи.
39

 Физички рад је сведен на шетњу и сједе-

ње поред Дрине.
40

 Логор је изгубио своје раније обележје и било је јасно да се у 

таквом облику неће моћи дуго задржати. 

КПЈ је од одвођења студената у логор покренула широку политичку кам-

пању у земљи за распуштање логора. Штампани су леци и умножавано и расту-

рано писмо из логора. У комунистичком листу ''Пролетер'' изашао је краћи 

напис под насловом Доље са концентрационим логорима, у коме су изложени 

основни ставови Централног комитета КПЈ у вези са његовим оснивањем.
41

 

Централни комитет је упутио апел и исељеничким организацијама Југословена 

у Америци, излажући борбу студената и нападајући најоштрије режим.
42

 Стра-

на штампа посвећивала је значајну пажњу борби студената против режима. О 

сукобима на Београдском универзитету писали су и енглески ''Тајмс'' и ''Дејли 

телеграф''. ''Манчестер гардијан'' од 12. фебруара 1935. године изнео је писмо 

потписано од једне групе београдских студената, датирано 4. фебруара, под 

насловом Анонимно писмо београдских студената. Студенти су у њему апело-

вали на кнеза Павла, закључујући: Нека Он упореди своје срећне дане у Окс-

форду са терором који ми данас подносимо.
43

 Захваљујући широкој акцији 

комуниста, првенствено на Београдском универзитету, подигнута је велика пра-

шина у јавности. Треба узети у обзир и тадашњу политичку ситуацију у земљи, 

што је свеукупно допринело одлуци о распуштању логора. 

Како није донет посебан пропис о оснивању логора, тако није донета ни 

посебна одлука о његовом укидању. Одлука о пуштању на слободу студената – 

логораша донета је половином марта. Студенти су пуштани у три групе. У кан-

целарији управника логора саопштавана им је одлука о пуштању на слободу и у 

току истог дана спровођени су возом за Београд, без икаквог везивања или гру-

бости од стране жандарма. На железничкој станици у Београду пуштани су на 

слободу.
44

 Прва група студената, који су били најлошијег здравственог стања, 

пуштена је 18. марта, а наредне две 19. и 20. марта 1935. године, чиме је и пре-

стало постојање логора у Вишеграду.
45

 Студенти у логору у Вишеграду нису 

били само 15 дана, како је стајало у пресуди прочитаној од стране среског 

начелника. Боравак студената у логору у Вишеграду трајао је дуже, од 20. јану-

ара до 20. марта 1935. године. 

                                                 
39

 Е. Кош, наведено дело, 167. 
40

 Цитирано према: С. Вукмановић, наведено дело, 54–55. 
41

 ''Пролетер'', Орган Централног комитета Комунистичке партије Југославије, бр. 2–3, фебруар 

–март 1935, Београд 1968, стр. 356. 
42

 790/1-55/1935 
43

 АЈ, Министарство иностраних послова – Одељење за штампу (334) – несређена грађа 
44

 У. Даниловић, наведено дело, 126. 
45

 М. Дамјановић, наведено дело, 114. 
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Jelena Kovacevic 

Students of University of Belgrade 

in the camp in Visegrad in 1935 

 

Conclusion 
 

As the archival sources are scarce and literature subjective, this paper pro-

vides a general informative picture of the students’ life in the Visegrad camp. The 

goal of the camp was to weaken and suppress the communists’ influence at the Uni-

versity of Belgrade, with isolation and corrective measures. Strictly determined regu-

lations of life in the camp did not exist, and because of its short lasting a certain sta-

ble system could not be formed. Still, there were some rules of the camp administra-

tion. However, as students organized themselves with the intent to sabotage them, 

they were changed depending on the attitude and behavior of students - detainees. 
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ЖЕЉКО САВАНОВИЋ УДК 624.21.011(497.6Модрича) 

Филозофски факултет 10.7251/GUARS1608159S 

Бања Лука  

 

 

ЛЕДОБРАНИ У ФУНКЦИЈИ 

ЗАШТИТЕ ДРВЕНИХ МОСТОВА 

Примјер моста преко ријеке Босне код Модриче 

 

 

Апстракт: Рад говори о заштити дрвених мостова од удара санти леда, 

клада, балвана и других крупних предмета које је носила вода. Главна заштита 

извођена је постављањем ледобрана испред јармова моста. Јаки удари пловећих 

предмета оштећивали су и одваљивали и саме ледобране које је често вода 

односила. На мјесту однесених прављени су нови, а оштећени су поправљани. 

У Врбаској бановини бригу о мостовима водило је Техничко одјељење у Бањој 

Луци са својим одјељцима, а за примјер у овом раду узет је Технички одјељак у 

Дервенти и мост преко ријеке Босне код Модриче о којем се он старао. 

 

Кључне ријечи: Врбаска бановина, клима, ријеке, велика вода, лед, ледо-

брани, заштита мостова, Технички одјељак у Дервенти, мост преко Босне код 

Модриче. 

 

 

Указом краља Александра од 3. октобра 1929. године објављен је Закон 

о подјели Краљевине на управна подручја. Краљевини Срба, Хрвата и Словена-

ца промијењен је назив у Краљевинa Југославијa и подијељена је на девет бано-

вина, од којих је једна била Врбаска бановина, са сједиштем у Бањој Луци.
1
 

Била је централна бановина и заузимала је западни дио централне области Кра-

љевине Југославије. На истоку се граничила са Дринском, на југу са Примор-

ском, са запада и сјевера са Савском бановином, а са сусједним државама није 

имала границу.
2
 

Врбаску бановину чиниле су углавном двије бивше области, Врбаска и 

Бихаћка, којима су били придодати срезови Гламоч, Јајце и Мркоњић Град и 

дијелови срезова Бугојно, Ливно и Травник, бивше Травничке области, срез 

                                                 
1
 Љубомир Косиер, "Врбаска бановина", Алманах бановина (у додатку: Вардарска бановина и 

Зетска бановина), Београд 1931, стр. 23.  
2
 Драгомир Ђурђевић, "Пољопривреда Врбаске бановине", Гласник Југословенског професор-

ског друштва, књ. XIV, св. 10–12, Београд 1934, стр. 954. 
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Двор бивше Приморско-крајишке области и дијелови срезова Градачац, Грача-

ница и Маглај бивше Тузланске области.
3
 

На основу Закона о банској управи у Врбаској бановини организована је 

Банска управа, на чијем челу је био бан
4
 Светислав Тиса Милосављевић.

5
 Бан-

ска управа подијељена је на седам одјељења: Управно, Опште, Просвјетно, 

Пољопривредно, Финансијско, Техничко и Одјељење за социјалну политику и 

социјално здравље.
6
 У дјелокруг Техничког (петог) одјељења спадало је: про-

јектовање, грађење и одржавање свих државних путева и мостова у Бановини, 

као и путева и мостова дотадашњих обласних самоуправа, те надзор над про-

јектовањем недржавних путева и мостова.
7
 Техничко одјељење имало је своје 

одјељке у Бањој Луци, Приједору, Јајцу, Бихаћу и Дервенти. Прије подјеле 

земље на бановине ове послове у Краљевини обављале су грађевинске дирек-

ције са својим територијално распоређеним секцијама. У Бановини је организо-

вана и Служба надзорника путева и путара, које раније у областима Врбаске 

бановине није уопште било. Она се "веома брзо и корисно развијала".
8
  

Клима у Врбаској бановини је континентална, са три доста примјетна 

степена континенталне климе: планински, брдски и низијски. Планинска клима 

влада у јужном, високом и шумовитом дијелу, гдје су љета умјерено топла а 

зиме доста хладне. Зима је најдуже годишње доба, а прелази између љета и 

зиме су краткотрајни и нагли. Брдска клима је карактеристична за средње бре-

жуљкасте терене, гдје су зиме осјетно кратке, али знају бити оштре по хладно-

ћи. Прољеће је нешто дуже, а јесен је мирна и дуго траје. Посавину са околи-

ном запљускује клима Панонске равнице. Прољећа су топла и доста дуга, а 

зиме са јаким мразевима и хладноћом. Атмосферски талози су већи у планин-

ским предјелима него у равници.
9
  

                                                 
3
 Светислав Тиса Милосављевић, Мемоари, Бановање, Бања Лука 2005, стр. 36; Joso Lakatoš, 

Privredni almanah Jugoslovenskog Lloyda, Zagreb 1929, приложена карта са подацима. 
4
 "Организација краљевских банских управа", Алманах бановина, Врбаска бановина, (у додат-

ку: Вардарска бановина и Зетска бановина), Београд 1931, стр. 13. 
5
 Светислав Тиса Милосављевић био је први и најзначајнији бан Врбаске бановине. Рођен је у 

Нишу 1882. године, а умро у Београду 1960. године. Банску дужност обављао је од 9. октобра 

1929. године до 18. априла 1934. године. За вријеме његове управе цијела бановина доживјела 

је привредни, просвјетни, културни, саобраћајни и свеколики полет. У Бањој Луци изграђена је 

Банска управа, Бански двор, Дом краља Петра I Ослободиоца, Соколски дом, Хигијенски завод; 

уређен је Градски парк са спомеником Петру Кочићу, отворени су музеј, позориште, многе 

школе, асфалтиране улице и др. (Зоран Пејашиновић, Бања Лука, Алејама прошлости и сада-

шњости, водич, Бања Лука 2009, стр. 140). 
6
 Мих. Кречковић, "Административно-политичка организација Врбаске бановине", Алманах 

бановина, Врбаска бановина (у додатку: Вардарска бановина и Зетска бановина), Београд, 

1931, стр. 33.  
7
 "Oрганизација краљевских банских управа", н. д., стр. 17. 

8
 Светислав Тиса Милосавњевић, н. д., стр. 65. 

9
 Перко Војиновић, Врбаска бановина у политичком систему Краљевине Југославије, Бања 

Лука 1997, стр. 32. 
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На крајњем сјевероистоку Бановине била је равница, коју су чиниле 

десна страна простране савске долине, од ушћа Уне до ушћа Босне, испрекида-

на планинама Просаром, Мотајицом и Вучјаком, али зато проширена простра-

ним доњим долинама Уне, Врбаса, Укрине и Босне. Остатак сјеверног дијела 

Бановине чинило је брежуљкасто и таласасто земљиште, са узвисинама до 600 

метара надморске висине. Југ је био прави планински крај, са највишим плани-

нама Шатором, Виторогом и Влашићем, а ту су и горњи токови главних ријека 

Бановине.
10

 Обиловала је воденим токовима, ријекама, рјечицама и потоцима, 

који су чинили сливове ријека Уне са Унцoм и Саном, Врбаса са Пливом, 

Угром и Врбањом, Укрине и Усоре са доњим током ријеке Босне и Савом.
11

 

Многи од ових токова налази се у веома примитивном стању. Њихова корита, 

запуштена и подивљала, обрасла шибљем и другим растињем, погоршана су 

још и човјечијом руком, подизањем разноврсних грађевина у кориту и на оба-

лама, без плана и одобрења, сађењем дрвећа дуж обале, па и у самом кориту. 

На тај начин наступило је сужавање ријечног корита, често у толикој мјери да 

се корито и не разазнаје. Усљед тога, послије сваке мало веће кише, вода која 

се сливала у водене токове, немајући одређени профил за отицање, изливала се 

из корита, прелазила преко обала, плавила и пустошила плодно земљиште, 

односила усјеве, рушила мостове, друмове и друге објекте, наносећи штету од 

непроцјењиве вриједности.
12

  

Већина мостова на ријекама Врбаске бановине били су привремени 

(дрвени) мостови, чија је изградња била јефтинија од сталних мостова. Вијек 

трајања био им је кратак, а за њихово одржавање, нарочито пред крај трајања, 

издвајане су веће суме новца.
13

 Дрвени мостови често су били угрожени од сан-

ти леда, које су пловиле ријекама послије отопљења. Уколико је водостај рије-

ка био весок, и опасност од леда била је већа. Лед се на површини текућих вода 

појављује прво као обални лед, јер су при обалама, по правилу, брзине најмање. 

Овакав лед јавља се код мостовских стубова, шипова и стршећих стијена. На 

мјестима већих брзина лед се ствара тек у случају кад велике хладноће потрају 

дуже вријеме. Код ријека се замрзавање прво јавља у доњим токовима, гдје је 

брзина воде мања. Кретање леда прво почиње у горњем току, од чега настају 

закрчивања и ледене поплаве.
14

 Код ријека које теку из хладнијих у топлије 

крајеве, као и код оних које имају велику висинску разлику између горњег и 

доњег тока, лед се у доњем току прије открављује, отопи и отплови, него што 

                                                 
10

 Драгомир Ђурђевић, н. д., стр. 954. 
11

 Перко Војиновић, н. д., стр. 31. 
12

 Милан Милосављевић, "Наше воде", Јубиларни зборник живота и рада Срба, Хрвата и Сло-

венаца 1918-1928, I део, Београд 1928, стр. 237–240.  
13

 АЈ, фонд бр. 81, фасцикл бр. 3, Експозе Добривоја Стошовића, министра грађевина, уз прије-

длог буџета за 1938/39. годину, одржан у Народном представништву, Београд, 1938. 
14

 Milan Nešić, Regulisanje reka, Beograd 1966, стр. 171–172. 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VIII, број 8, 2016 

162 

 

из горњих подручја доплови.
15

 Површински лед пуца и креће у три случаја: 

када отопли, када вода надође, па га потисне одоздо, или када га прелије и при-

тисне одозго. Лед се често заглављује на узинама, санте најахују једна на другу 

и све више заузимају профил намијењен води. Успорена вода излива се из 

корита и изазива рушење обала и мостова. 
16

 Лед је највише угрожавао јармове 

мостова, које је требало заштитити од притиска, удараца, оштећења и разорног 

дјеловања леда, нанијетог водом. Мјере које су у ту сврху предузимане биле су 

мање или више дјелотворне. Зависиле су од конструкције јармова и од количи-

не воде која је текла испод моста у вријеме топљења леда. У случају незнатне 

навале леда довољно је било на јармове ставити оплату између горњих и доњих 

клијешта, тачније између највишег и најнижег водостаја ломљаве леда, који је 

обично нешто виши од најнижег, а нешто нижи од највишег водостаја у водо-

току. Разбијање леда олакшавала је ледоломна греда звана ледорез. То је сна-

жна обловина или половњак, односно греда израђена од чврсте обловине. Леду 

изложена страна или брид ледореза углавном је окивана пљоснатим или угао-

ним челиком, а гдјегод Т челиком или шином. Ако навала леда није велика, 

ледорез се причвршћивао на вањску косу греду јарма, између доњих и горњих 

клијешта.
17

 

Поједини водотоци у вријеме навале велике воде често нису могли да 

приме сву количину воде са свога сливног подручја, па се она изливала из 

корита. Сем санти леда, вода је понекад носила сијено, ишчупано дрвеће, бал-

ване, кладе и друге крупне предмете. Ледорези нису били довољни да заштите 

јармове моста, па су испред њих постављани ледобрани.
18

 Конструкција ледо-

брана била је у складу са његовом функцијом одбијања у страну плутајућих 

предмета и ломљења санти леда. Ломљење је вршено на тај начин што је снага 

воде потискивала санте уз ледобран до изнад воде, гдје су се оне, због своје 

тежине, ломиле на мање комаде. Удар мањих комада леда у јармове моста био 

је и мање опасан. 

Ледобрани су постављани узводно од јармова, а према висини воде на 

један до два метра од њих. Израђивани су од шипова побијених најчешће у јед-

ном, рјеђе у два или три реда. Шипови ледобрана, пречника између 0,20 и 0,30 

метра, углавном су побијани у размаку од 0,80 до 1,20 метара. Побијани су што 

дубље да их вода не би поткопала и извалила, или ишчупао удар плутајућих 

предмета. Шипови се на горњем крају косо засијеку, израде чепови и одозго 

                                                 
15

 August Pisačić, Stevan Bukl, Podaci za regulaciju Save i melioraciju Posavlja, sa 39 nacrta u 

posebnom omotu, Zagreb 1919, стр. 42. 
16

 Milan Nešić, н. д., стр. 171–172. 
17

 Stanko Flögl, Gradnja mostova na šumskim putovima i prugama, opći dio i drveni mostovi, Zagreb 

1950, стр. 308–309. 
18

 У документима који су настали радом Техничког одјељења у Бањој Луци и његових одјељака 

углавном се употребљава назив ледобран, док се у молбама становништв, оферталним понуда-

ма предузимача и литератури јављају називи: ледолом, ледорез, ледобраник и ледобранац.  
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насади чврста поклопача, која се са њима добро увеже ексерима или прикова-

ним тракастим гвожђем. Утврђивање дрвених и гвоздених дијелова вршено је 

чешће ексерима са ниском главом него завртњима. Тиме је испадање било 

мање, а разни лако плутајући предмети рјеђе су се качили. По поклопачи, одо-

зго по дужини, често је прикивано V или T гвожђе, или шина. На овај начин је 

добијана тврда, оштра ивица, која је служила као нож за лакше ломљење санти. 

Дужина поклопаче била је толика да јој се доњи крај налазио најмање за 0,30 

метара испод најниже воде, при којој се санте крећу, а горњи исто толико изнад 

нивоа велике воде и под углом од 30 до 40 степени. Углавном су опшивани гре-

дицама или талпама, на начин као и јармови, да би се шипови ледобрана зашти-

тили од оштећења. На већим ријекама стављани су јачи ледобрани клинастог 

облика у хоризонталном пресјеку, такође опшивани талпама положеним хори-

зонтално. Ако је корито било каменито или стјеновито и шипови се због тога 

нису могли побости, израђиван је исти овакав клинасти ледобран, а шипови су 

доље везивани са роштиљем од јаких греда и талпи, оптерећеним одозго круп-

ним камењем.
19

 

На почетку свога рада новоосновани Технички одјељак у Дервенти 

сусрео се са низом проблема. Вучко Бекчић, инжињер и шеф Техничког 

одjељка, више пута упућивао је молбе Техничком одјељењу, указујући на про-

блеме у Одјељку, али су оне остале недјелотворне. У једној од њих навео је: 

"Технички одељак у Бијељини који је такође новооснован има све кредите и 

дејствује као да није нов. Код бивших секција сада је смањен и број особља, па 

свакојако и канцеларијских просторија и километража путева о којима се ста-

рају и објеката на њима, те ни средства ни кредити уколико их нису били утро-

шили нису били толико нужни. На другој страни стоје други одељци (бар овај), 

који морају и од њих се тражи да функционишу и раде све, а апсолутно су без 

средстава и најелементарнијих потреба. Под оваквом околностима се апсолут-

но не може ништа радити кад се нема ни соба гдје ће особље сједјети, ни намје-

штаја на коме ће радити, ни канцеларијског и цртаћег прибора, ни канцелариј-

ског материјала, ни огрева ни освјетљења, ни инструмената ни кредита за путо-

вање нити апсолутно ичега. Одељак моли да му се у чему год изађе у сусрет 

или да се изволи донијети рјешење о укидању Одељка, пошто се на овај начин 

не може радити, а претпостављени траже да радимо".
20

 Касније се стање полако 

нормализовало и Технички одјељак у Дервенти постепено је успијевао да наба-

ви најнеопходније ствари за нормалан рад.  

                                                 
19

 Mihajlo Troicki, Mostovi, skripta za kurseve omladinske pruge Šamac–Sarajevo, Zagreb 1948, стр. 

58–59. 
20

 Архив Републике Српске у Бањој Луци, Краљевска банска управа Врбаске бановине, (даље 

АРС БЛ, КБУВБ), V–27, док. бр. 6319/30, Шеф Техничког oдељка инг. Бекчић Техничком одје-

љењу, без датума. 
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За чување дрвеног моста преко ријеке Босне код Добоја, на државном 

путу број 28,
21

 Одјељак је набавио два храстова чамца у мају 1932. године. Над-

зорништво у Добоју водило је повећану бригу, сем о овом мосту, још и о друга 

два дрвена моста која су се налазила на истом путу, један на Спречи, а други на 

ријеци Усори. Државни путеви били су најважнији путеви у Краљевини Југо-

славији, па су и мостови који су се налазили на њима имали исту важност.
22

  

У случају навале велике воде, која је често носила много ишчупаних 

стабала, растрганих сплавова и других предмета, као и у случају навале леда, 

надзорништво у Добоју није располагало потребним алатом за уклањање пање-

ва и греда који су се задржавали код јармова и ледобрана. Зато је Бекчић 

послао предрачун Техничком одјељењу у Бањој Луци за хитну набавку ужади и 

мањих челичних ленгера за уклањање плутајућих предмета који би могли дове-

сти у питање сигурност моста. У случају евентуалног квара пута и моста, Бек-

чић је тражио да се за Одјељак набави и канта гаса за освјетљење црвених лам-

пи, које су служиле да ноћу упозоре људе на опасност.
23

 

Мостове је угрожавао и снијег. Дуже сњежне падавине повећавале су 

слој снијега на мостовима и додатно их оптерећивале. Кубни метар свјежег 

снијега тежак је од 80 до 190 килограма, док је влажни снијег много тежи, чија 

се тежина по кубном метру креће од 200, па чак до 800 килограма. У крајевима 

гдје су сњежне падавине веће узима се да је оптерећење снијегом минимално 

бар 75 килограма по метру квадратном. На мостовима горских цеста ствара се 

0,2 до 0,3 метра висок слој смрзнутог снијега, чије оптерећење износи од 120 

до 180 килограма по квадратном метру. Да би смањили оптерећење мостова 

снијегом, путари су морали редовно уклањати снијег са њихове површине.
24

 

Ради одбране мостова од удара већих санти леда у њихове јармове, они су у 

                                                 
21

 "Закон о државним путовима са Законом о недржавним путовима, уредбама и правилима за 

њихово извршење", Збирка закона, св. 135, Београд 1933, стр. 12; Државни пут број 28 је пут 

Појате – Сталаћ – Крушевац – Трстеник – Краљево – Чачак – Пожега – Ужице – Бајина Башта – 

Рогачица – Љубовија – Зворник – Хан Цапарди – Симин Хан – Тузла – Добој – Теслић – Котор 

Варош – Бања Лука – Ивањска – Козарац – Приједор – Босански Нови – Двор – Брезово Поље – 

Маја – Глина – Вргин Мост – Војнић – Карловац – Нетретић – граница Хрватске и Словоније – 

Метлика – Југорје – Ново Место. 
22

 "Zakon o državnim putovima i zakon o samoupravnim putovima", Zbirka zakonа, sv. 20, Beograd, 

1929; Члан 1. гласи: "Државни путеви јесу они јавни путеви, који служе главном саобраћају 

између појединих крајева државе, или их везују са главним саобраћајним путовима сусједних 

земаља или главним пристаништима, као и они путови који су из других разлога нарочито 

важни за државу. Јавни су они путови, који су сваком приступачни за саобраћај и употребу у 

опсегу који допушта сврха пута."; Члан 2 гласи: "Мостови и други вјештачки објекти на држав-

ним путовима саставни су дијелови ових путова." 
23

 АРС БЛ, КБУВБ, V–27/168, док. бр. 3375/35, Шеф Техничког одјељка у Дервенти Теничком 

одјељењу Бања Лука, Предрачун за набавку материјала за одбрану мостова код Добоја, Дервен-

та 7. септембра 1934. 
24

 Stanko Flögl, Građevna mehanika, Zagreb 1947, стр. 86. 
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критичним ситуацијама крај њих дежурали и чакљама одгуривали санте, које 

би се хватале на јармове.  

Лед је ледобранима најчешће оштећивао оплате. Понекад се дешавало 

да навала леда потпуно одвали ледобране и да их вода однесе. Мостови без 

ледобрана били су угрожени и тешко су могли одолијевати леду и ударима 

предмета које је носила велика вода. Због тога су технички одјељци настојали 

да се што прије направе нови ледобрани, а старе, који нису били много оштеће-

ни, поправе.
25

  

Дрвени мост преко ријеке Босне, који је направила Аустроугарска 1893. 

године, а повезивао је Модричу са оближњим Оџаком и Дервентом, био је сва-

ке године угрожен великим громадама леда, покретаним у прољеће приликом 

отапања залеђене ријеке Босне.
26

 Мост је често оштећивала и за саобраћај оне-

способљавала вода, па се прелаз преко Босне морао вршити скелом.
27

  

Приликом навале леда 11. марта 1929. године већи дио моста однијела је 

вода, док је остатак демонтиран а грађа сложена код моста. Мост је имао осам-

наест отвора и био је дуг 182,5 метра. У вријеме рушења налазио се на држав-

ном путу Градачац–Модрича–Јакеш, па је држава водила бригу о његовом одр-

жавању и оправку. Пут је 17. јула 1929. године проглашен обласним путем 

првог реда, па је требало да га изгради Обласна самоуправа у Тузли, која је 

Министарству грађевина упутила приједлог и молбу да се мост направи на 

рачун државе, јер она то не може обавити због слабог финансијског стања.
28

  

О изградњи новог моста требало је да брине Грађевинска секција у 

Тузли. Укидањем Грађевинске дирекције у Сарајеву и њених секција, цјелокуп-

ни елаборат за изградњу дрвеног моста, који је саставила Техничка секција у 

Тузли,
29

 послан је из Тузле Техничком одјељењу у Бањој Луци,
30

 а из Бање 

Луке Техничком одјељку у Дервенту.
31

 Одјељак је прегледао пројекат,
32

 који је 

                                                 
25

 АРС БЛ, КБУВБ, V–27/164, док. бр. 6092/34, Становништво занатског и трговачког сталежа 

из Модриче бану СветиславуМилосављевићу, Модрича 2. новембра 1932. 
26

 Modriča sa okolinom u prošlosti, Modriča, 1986, стр. 143; Миленко Филиповић, Модрича некад 

и сад, са 3 карте и 17 слика у тексту, Сарајево 1959, стр. 12. 
27

 Записник трећег редовног годишњег састанка Банског вијеће Врбаске бановине, одржаног 

15. и 16. децембра 1932. године, стр. 133; Миленко Филиповић, н. д., 1959, стр. 12. 
28

 Архив Босне и Херцеговине у Сарајеву, Грађевинска дирекција Сарајево (даље АБиХ СА, 

ГДС), 200/10935, Управник Обласне техничке управе Министарству грађевина, Одјељењу за 

путове Београд, Сарајево 30. јула 1929. 
29

 Исто, Краљевина СХС, Техничка секција у Тузли Обласној техничкој управи у Сарајеву, 

Израда моста преко Босне код Модрича, Технички елаборат, Тузла 13. јула 1929. 
30

 АРС БЛ, КБУВБ, V–27/162 док. бр. 9691/33, Техничка секција КБУВБ ТО БЛ, Израда дрве-

ног моста преко ријеке Босне код Модрича, на обласном путу I реда Градачац–Модрича–Јакеш, 

Тузла 23. новембра 1929. 
31

 Исто, Техничко одељење Техничком одељку при Среском начелству Дервента, Бања Лука 28. 

марта 1930. 
32

 Исто, Технички одељак у Дервенти КБУВБ ТО БЛ, Дервента 3.4.1930.  
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израдио инжињер Мићић из Техничког одјељења у Тузли,
33

 затим и мјесто 

предвиђено за градњу, установивши да пројекат одговара приликама на терену, 

а и да су цијене предрачуна за градњу моста остале исте.
34

 

Лицитација за изградњу моста одржана је у Техничком одјељку при 

Среском начелству у Дервенти. Учествовало је пет понуђача, од којих је најпо-

вољнију понуду дао Фрањо Микуш, инжињер и предузимач из Бање Луке. Он 

је на предрачунску цијену дао попуст од 12% и пристао да изгради мост за 

584.894 динара. Предузимач је уведен у посао 9. августа 1930. године и требало 

је да изгради мост за 120 дана. Посао је завршен у потпуности тек 9. јуна 1931. 

године, дакле са закашњењем од 180 дана. Предузимач је изјавио да је имао 

закашњење од једног мјесеца и 24 дана и да је промет преко моста отворен 3. 

фебруара 1931. године. За разлог кашњења навео је одобрене додатне радове, 

чије извођење је коштало 115.735 динара.
35

 Стара грађа овог моста, према пред-

мјеру радова,
36

 искориштена је за изградњу новог моста и ледобрана. Предузи-

мачу је велики проблем био набавка нове грађе, односно носача моста, који су 

били ванредно великих димензија и веома их је тешко било набавити. Та 

накнадна набавка услиједила је тек 21. новембра 1930. године. Установљено 

закашњење фактички се односило само на израду ледобрана, а њихово доврше-

ње онемогућио је висок водостај ријеке Босне. Микушеве наводе потврдио је и 

надзорни инжињер Константин Газданов, наводећи ''да са закашњелом израдом 

ледобрана ни мост, а ни промет, нису претрпјели штету''. Колаудациона коми-

сија је утврдила да је посао урађен ''добро и солидно'' и да је употребљени 

материјал доброг квалитета.
37

 Предузимач је имао и више урађеног посла у 

вриједности од 28.951 динар, што му је Техничко одјељење својим рјешењем 

одобрило, па је укупна цијена изградње моста износила 729.580 динара.
38

 

Висок водостај Босне средином и крајем октобра 1931. године,
39

 као и у 

другој половини марта и током скоро цијелог априла 1932. године,
40

 па и јака 

зима 1931/32 године, разлог су да ледобрани на новом мосту преко ријеке 

                                                 
33

 АБиХ СА, ГДС, 200/10935, Техничка секција Тузла, Предмјер радова за израду моста преко 

ријеке Босне код Модрича, Тузла у јулу 1929. 
34

 АРС БЛ, КБУВБ, V–27/162 док. бр. 9691/33, Технички одељак у Дервенти КБУВБ ТО БЛ, 

Дервента 3. априла 1930. 
35

 Исто, Протокол о колаудовању, Без датума је, али је највјероватније да се колаудациона 

комисија састала 9. јуна 1931. 
36

 АБиХ СА, ГДС, 200/10935, Техничка секција Тузла, Предмјер радова за израду дрвеног 

моста преко ријеке Босне у Модричи, Тузла у јулу 1929. 
37

 АРС БЛ, КБУВБ, V–27/162 док. бр. 9691/33, Протокол о колаудовању, Без датума је, али је 

највјероватније да се колаудациона комисија састала 9. јуна 1931. 
38

 Исто, КБУВБ ТО БЛ господину бану Милосављевићу, без датума 
39

 Izvještaj o vodenim talozima, vodostajima i količini vode za 1931. god., "Grafikon vodostaja rijeke 

Bosne", list br. 4, Sarajevo 1933. 
40

 Izvještaj o vodenim talozima, vodostajima i količini vode za 1932. god., "Grafikon vodostaja rijeke 

Bosne", list br. 4, Sarajevo 1934. 



ЖЕЉКО САВАНОВИЋ, Ледобрани у функцији заштите дрвених мостова. Примјер моста...  

167 

 

Босне код Модриче нису издржали ни годину дана. Лед је већину њих оштетио, 

док је три вода однијела.
41

 Боље је стање било узводно од Модриче, на мосто-

вима у Добоју, што је Бекчић навео у свом извјештају: "Одмах по приспјећу у 

Добој, отишао сам на мост преко ријеке Босне у Добоју, а затим на мост преко 

ријеке Спрече. На ријеци Спречи леда више није било и мост је био потпуно 

неповријеђен од њега. Ријеком Босном пловиле су још доста велике санте леда 

површине од 6 до 10 m², a дебеле од 20 до 40 cm. Поред лијеве обале у отвору 

самог моста лед је још стајао ухвативши два јарма најближа обали, а и узводно 

и низводно на обалама су се видјеле гомиле ледених санти које су се полако 

отискивале низводно и пријетиле да по порасту воде одједном пођу и да опет 

јаче угрозе мостове. Срећом, водостај је био опао и постепено је и даље опадао, 

јер је вријеме било захладило. Одмах сам наредио путарима Ристи Тадићу, Сте-

вану Ћелићу и Драгутину Митровићу, који су се ту налазили ради одбране 

моста, да лед који се налазио поред лијеве обале око јармова моста разбију и 

отисну низ воду, што су у току дана они и учинили. Даља се одбрана морала 

састојати од одбране јармова од јаке навале и удара санти, што је било олакша-

но тиме што су сви ледобрани били још на своме мјесту, мада је у више њих 

лед одвалио оплату, због чега су се при удару јачих санти цијели дрмали. Пута-

рима сам наредио да код одбране моста чакљама одгурају санте од јармова, ако 

би оне угрожавале мост."
42

 

Велике кише и надошла Босна у јесен 1932. однијеле су још три ледо-

брана на мосту код Модриче, док су преостали ледобрани без темељне оправке 

били неодрживи. Мост без ледобрана једва је могао да одоли великим водама, 

па је оштећене ледобране требало хитно поправити, а недостајуће поново изра-

дити и мост тако осигурати.
43

 Техничко одјељење у Бањој Луци закључило је 

да је ове ледобране, који нису одољели првој навали леда, потребно замијенити 

сигурније конструисаним, те је Одјељку у Дервенти послало скицу ледобрана 

који су се у Русији показали веома добро, нарочито у Сибиру, гдје су санте 

леда велике дебљине.
44

 Предрачун за нове ледобране износио је 270.000 дина-

ра, па је Одјељење одустало од њих, јер није било довољно новца у буџету. 

Одлучено је да се постојећи ледобрани поправе, а недостајући изграде. Тиме би 

трошкови били знатно смањени, а осигурање моста постигнуто.
45

 На лицитаци-

                                                 
41

 АРС БЛ, КБУВБ, V–27/164 док. бр. 6092/34, Становништво занатског и трговачког сталежа 

из Модриче бану Врбаске бановине Светиславу Милосављевићу, Модрича 2. новембра 1932. 
42

 АРС БЛ, КБУВБ, V–27/160 док. бр. 8585/32, Инжињер Вучко Бекчић Техничком одјељку 

Дервента, Дервента 15. марта 1932. 
43

 АРС БЛ, КБУВБ, V–27/164 док. бр. 6092/34, Становништво занатског и трговачког сталежа 

из Модриче бану Врбаске бановине Светиславу Милосављевићу, Модрича 2. новембра 1932. 
44

 Исто, Техничко оделење Техничком одељку у Дервенти, Оправка ледобрана испред моста 

преко ријеке Босне код Модриче, Бања Лука 16. августа 1932; На идеју да се на мосту преко 

Босне код Модриче праве ледобрани као у Сибиру највјероватније је дошао неко од руских 

емиграната запослених у Техничком одјељењу или одјељцима. 
45

 Исто, Бања Лука 25.9.1932.  
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ји за оправку ледобрана учествовала су три надметача: Никола Недељковић из 

Дервенте, Филип Хофман из Дервенте и Јосиф Симић из Маглаја. Најповољни-

ју понуду за посао, са 3% попуста, дао је надметач Симић, односно пристао је и 

урадио посао за суму од 73.434 динара. Дана 21. децембра 1933. године, усљед 

кретања леда у слојевима велике дебљине, вода је однијела пети ледобран са 

лијеве стране обале. Предузимач није био одговоран за то, јер је шипове побио 

на предвиђену дубину, па је то окарактерисано као ''виша сила''. Поновно пра-

вљење овог ледобрана уврштено је у накнадни рад, те је укупна цијена оправке 

старих и прављење нових ледобрана повећана и износила је 81.772 динара.
46

  

У току зиме, 25. децембра 1933. године, приликом навале леда порушен 

је ледобран, тринаести по реду рачунајући од Модриче. Нагли надолазак воде у 

ријеци Босни 13. новембра 1934. године покренуо је сплавове који су претход-

не вечери заустављени узводно код села Копривне и однио их током ноћи, без 

сплавара, те су се заглавили између ледобрана и усљед великог притиска воде 

срушили једанаести, дванаести и шеснаести ледобран. Сплавови су власништво 

Стругаре ''Симовић'' из Забрежја. Према Уредби о заштити јавних путева и 

обезбјеђењу саобраћаја на њима, стругара је требала да плати накнаду штете.
47

 

  На основу пројекта, шипови ледобрана побијани су на дубину од три 

метра. У Техничком одјељку предвиђено је да се дубина побијања шипова 

повећа за пола метра, јер је усљед залеђивања Босне вода испод леда испирала 

шљунак око шипова и слабила их.
48

 Начелник Техничког одјељења донио је 

закључак да би требало изградити ледобране са блажим нагибом, чиме ће се 

смањивати притисак леда и балвана на ледобране. Због смањеног нагиба ледо-

бран је продужен, па је због тога уметан још један пар шипова.
49

 

Путари су за вријеме велике воде дежурали код значајнијих мостова и 

моткама или чакљама одбијали кладе, сијено и друге крупне предмете да не 

ударе у јармове. Кад прође велика вода, прегледали су мост. Обилазили су око 

јармова и стубова, мјерили дубину воде и испитивали да ли их је вода гдје под-

локала, па ако јесте, та су мјеста одмах попуњавали набацивањем крупног 

камена. По проласку велике воде уклањали су шушањ и грање са јармова и 

ледолома, да би се и ови дијелови моста брзо осушили. Неуклоњени шушањ и 

сам је послије сушења за мостове био опасан, јер се лако могао запалити од 

бачене шибице или неугашене цигарете, што би изазвало пожар на мосту. 

                                                 
46

 Исто, Начелник Техничког оделења бану, Одобрење суперколаудације. Оправка ледобрана 

испред моста преко Босне код Модрича, Бања Лука 26. априла 1934. 
47

 "Uredba o zaštiti javnih putova i bezbjednosti saobraćaja na njima", Službene novine, br. 139 od 17. 

juna 1929. Службени лист Врбаске бановине, бр. 31 од 30. јула 1931.  
48

 АРС БЛ, КБУВБ, V–27/174, док. бр. 1331/37, Технички одјељак у Дервенти КБУ ТО БЛ, Тех-

нички извјештај и елаборат за израду ледобрана испред моста преко ријеке Босне код Модриче, 

Дервента 14. децембра 1934. 
49

 Исто, Техничко одјељење Техничком одјељку у Дервенти, Елаборат за израду ледобрана 

испред моста преко ријеке Босне код Модриче, Бања Лука 28. децембра 1934. 
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Путари су пазили и на значајније пружне мостове. Пожар је могао избити 

послије преласка воза мостом, јер је постојала могућност да из локомотиве 

испадне жар, који би мост могао лако запалити.
50

  

Спречавање катастрофа и одржавање мостова био је редовни посао тех-

ничких одјељака и њиховог запосленог људства. Путари су водили бригу да 

лед не би нарастао до несавладивих размјера и мањим леденим сантама прокр-

чивали су пут, да се оне не би задржавале на јармовима. Испред ријечних 

мостовних стубова постављани су ледобрани, који су разламали и упућивали 

санте у правцу најјачег струјања воде. Ипак, и поред свих предохрана, људски 

труд често је остајао узалудан.
51

 Такав је случај и са мостом преко ријеке 

Босне, који се усљед навале леда срушио 1939. године.
52

 

 

 

Zeljko Savanovic 

 

Summary 

 

Ice Holders as Protectors of Wooden Bridges 

An Example of the Bridge over Bosna River near Modrica 

 

The Law on the division of the Kingdom into administrative provinces was 

revealed by the Decree of King Aleksandar in 1929. The country changed its name 

into the Kingdom of Yugoslavia and was divided into banovinas (provinces). The 

central region of the country had Vrbaska banovina with its seat in Banja Luka and 

run by ban Svetislav Tisa Milosavljevic. In Banovina was organized Ban’s Admin-

istration, which was divided into seven departments. Technical Department was the 

fifth and consisted of five technical sections. Banovina had a continental climate. It 

was abounded waterways, many of which were neglected. Its bridges were mostly 

wooden and often damaged by high water and hammers: ice, uprooted trees, logs, 

stumps and other objects the water worn. Most of them were threatened by ice; there-

fore ice holders were made in front of the yoke of the wooden bridges for protection 

from ice. A wooden bridge on the river Bosna near Modrica, which was built by 

Austro-Hungary in 1893, was destroyed by flood in 1929. The new bridge was built 

in 1931. Its ice holders did not withstand even a year and majority was damaged by 

ice while water carried away some. Disaster prevention and maintenance of the 

bridges was a job of the Technical section in Derventa and its employees. This 

section repaired the damaged ice holders and replaced missing with new ones. Road 

workers watched on the bridges ruring bad weather conditions. They cleared a path 
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 Mihajlo Troicki, н. д., стр. 59. 
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 Milan Nešić, н. д., стр. 172. 
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 Миленко Филиповић, н. д., стр. 12. 
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with smaller ice floes and floating objects, pushing them off the yokes so they would 

not linger on them and threaten the bridge. However, despite all protection, human 

effort often remained futile. The rush of ice collapsed the bridge over the river Bosna 

near Modrica in 1939. 
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MOŽE LI ALOJZIJE STEPINAC BITI SVETAC? 
 

 

Sažetak: Na sceni je pokušaj revizije istorije za političke potrebe. Na širem 

planu pokušava se ''umanjiti'' doprinos ruskog naroda u pobedi nad nacizmom tokom 

Drugog svetskog rata. Odgovorniji istoričari upozoravaju ili postavljaju pitanje da li 

bi uopšte bilo moguće iskrcavanje zapadnih saveznika da pre toga nije sovjetska 

armija slomila ili uništila preko sto pedeset nemačkih divizija. Na užem geopolitič-

kom prostoru Balkanskog poluostrva desničarske strukture hrvatske nacionalnosti, 

kod kojih nije izvršen proces denacifikacije ili, preciznije rečeno, deustašizacije, a to 

su određeni političari, ''naučnici'', velik deo raznih struktura vezanih za Katoličku 

crkvu u Hrvatskoj, kao i značajan deo ostalih hrvatskih struktura koje hoće da učvr-

ste nov istorijski falsifikat, tvrde da je hrvatska nacija prva antinacistička i antifaši-

stička nacija Evrope. Apsurdnost ove tvrdnje je gotovo neverovatna kada se zna da je 

reč o narodu koji je sa najviše aplauza i cveća dočekao naciste. Istorijska je činjenica 

i to da nigde nije bilo lepšeg pisanja o Hitlerovu režimu i njegovom evropskom 

poretku kao u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941–1945. godine. Teza o prvoj antina-

cističkoj naciji Evrope je kontradiktorna i sa današnjom praksom u samostalnoj drža-

vi Hrvatskoj. Od sticanja samostalnosti u Hrvatskoj je srušeno nekoliko hiljada anti-

nacističkih i antifašističkih spomenika. Činjenica je i to da u današnjoj Hrvatskoj 

nekoliko desetina hiljada ljudi, na raznim okupljanjima a pre svega sportskim, naci-

stički pozdravlja ispruženom rukom i obaveznim usklikom ''Za dom spremni'', upra-

vo onako kako su to radile vojne jedinice Ante Pavelića. Ostaje pitanje zašto to tole-

riše Evropska unija, ako se stalno ističe da su sve evropske integracije posle Drugog 

svetskog rata do danas nastajale na antifašizmu i antinacizmu. Međutim, treba pri-

znati istorijsku činjenicu da se prvi antinacistički pokret u Evropi desio 1941. godine 

na teritoriju koji je tada bio u sastavu Pavelićeve Hrvatske. To je bio ustanak srpskog 

naroda koji se pobunio protiv hrvatskog režima, koji mu je namijenio potpunu elimi-

naciju sa njegovih vekovnih ognjišta. To je bila pobuna protiv najmračnije nacističke 

varijante, Pavelićeve hrvatske države. Ova država je 1941. godine dobila većinsku 

podršku svih slojeva hrvatskoa društva (sveštenstva i ostalih struktura katoličke pro-

venijencije, inteligencije, seljaka, radnika i skoro svih slojeva iz politike). Danas 

hoće da Srbe optuže za genocid i da im pripišu da su sprovodili holokaust. Neviđen 

je apsurd optuživati srpski narod da je sprovodio genocid, a bio je prva žrtva genoci-

da, a njegovi pripadnici prvi antifašisti i antinacisti Balkana i Evrope. Srpski narod je 

daleko najveći stradalnik na Balkanu u 20. veku. Upravo nad srpskim narodom je 

sprovođen genocid i upravo je srpski narod štitio jevrejski narod od holokausta. Zaš-
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to je i ovaj falsifikat potreban hrvatskim političkim desničarskim strukturama, na to 

je pred smrt odgovorio jedan od najvećih hrvatskih intelektualaca Vlado Gotovac, 

koji se borio za samostalnu državu Hrvatsku i zbog nje tamnovao još sedamdesetih 

godina. na kraju je ipak priznao 2.000 godine: ''Zakazali smo na otvorenom i posve 

znanstvenom susretu sa povijesnom istinom... Hrvati su na taj način stekli potrebu za 

krivotvorenjem koje obuhvata gotovo sve što činimo. I to je naša velika nevolja i ona 

će dugo trajati. U ovom trenutku, mi nemamo ni političke ni državne hrabrosti da s 

tim prekinemo''.
1
 Nešto slično je potvrdio i jedan od napoznatijih hrvatskih istoričara 

dr Dušan Bilandžić, koji je svim sredstvima i metodima rušio SFRJ i borio se za sa-

mostalnu državu Hrvatsku. Na kraju je ipak naveo, doduše u nešto uvijenijoj formi: 

''Tužna je činjenica da od smjene vlasti 1990. godine do danas nije obavljeno temelj-

no istraživanje nedavne prošlosti... Znanstvene institucije su pasivne, jer su zaposleni 

u njima politički podijeljeni...''.
2
 Isti profesor, pet godina kasnije, između ostalog je 

naveo: ''U proteklih petnaest godina nakon smjene vlasti 1990. godine, masovna pov-

ijesna svijest, pa i historiografija, do te mjere su se razdvojile i sukobile da su nor-

malne rasprave gotovo nemoguće''.
3
 

U sklopu revizije ili pokušaja relativizacije istorijskih događanja dvadesetog 

veka forsira se ili koristi prilika da se dr Alojzije Stepinac kanonizira ili proglasi za 

''sveca''. Ova ideja je starija i pokušava se iskoristiti pogodan politički momenat. 

Nameće se pitanje može li Stepinac biti svetac. Formalno da, ako se donese takva 

odluka, ali stvarno ne. Postoje brojni dokumenti o njegovoj ulozi u Drugom svet-

skom ratu odnosno u režimu NDH, kao i o ulozi brojnih struktura katoličke proveni-

jencije kojima je on bio direktno nadređen. On je duhovni otac genocida odnosno 

elimnacije srpskog pravoslavnog naroda, jevrejskog naroda i nekih drugih verskih 

grupacija u NDH. Dokumetacija o njegovoj i ulozi njegovih grupacija postoji u više 

velikih evropskih država, značajnih aktera Drugog svetskog rata, kao i u svim bal-

kanskim državama nastalim na prostoru bivše SFRJ. Zatim postoje, ne na desetine 

nego na stotine iskaza lica hrvatske nacionalnosti, koji govore o njegovoj ulozi i ulo-

zi njemu podređenih struktura za vreme NDH 1941–1945. godine. 

 

Ključne reči: beatifikacija, kanonizacija, svetac, zločinac, genocid, pokrštava-

nje, pokatoličavanje, preveravanje, unija, križari (krstaši), transparentnost, presuda, 

revizija istorije, političke potrebe. 

 

 

                                                 
1
 Vlado Gotovac, Novi list, 21. lipnja 2000. 

2
 Dušan Bilandžić, Povijest izbliza, Memoarski zapisi 1945–2005, Zagreb 2006, str. 615. 

3
 Isto, str. 685. 
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Uloga katoličkih struktura pred Drugi svetski rat 

 

Katoličko sveštenstvo je sarađivalo sa ustašama između dva svetska rata i 

vršilo pripremu za rušenje Kraljevine Jugoslavije i eliminaciju srpskog pravoslavnog 

naroda. Ovo je nabolje vidljivo iz ''Dokumenata o protunarodnom radu i zločinima 

jednog dijela katoličkog klera'', koji su objavljeni u Zagrebu 1946. godine. ''Doku-

mente'' su priredila i objavila dva velika hrvatska intelektualca, književnik Joža Hor-

vat i poznati publicista Zdenko Štambuk. Pored ''Dokumenata'' i ostalih brojnih izvo-

ra, to je vidljivo i iz Stepinčeva ''Dnevnika'', koji je vođen od 30. maja 1934. do 13. 

februara 1945. godine. Analizu ''Dnevnika'', pored ljudi koji su priredili navedene 

''Dokumente'', iznosili su i neki istoričari, koji su isticali da se tu otkriva njegov 

metod mišljenja, psihologija, veština u razgovoru s drugima. Ističe se da je u razgo-

voru sa kraljem Aleksandrom Karađorđevićem, knezom Pavlom, Milanom Stojadi-

novićem, patrijarhom i drugim srpskim akterima sprovodio dvostruku politiku. Pred 

njima je iskazivao privrženost Jugoslaviji. Međutim, iz njegovih zapisa je vidljivo da 

je potajno radio na razbijanju Kraljevine Jugoslavije, shodno tradicionalnim koncep-

cijama Vatikana. Takođe su isticali da se u ''Dnevniku'' vidi njegov odijum protiv 

svih drugih veroispovesti u Kraljevini Jugoslaviji. 

Nameru pokrštavanja odnosno pokatoličavanja Srba je istakao više puta u 

svom ''Dnevniku''. Ja ću izneti nekoliko primera, kao što je npr. napisao posle audi-

jencije kod kralja Aleksandra Karađorđevića, kad je posle Beograda obilazio i Voj-

vodinu 1934. godine. Po povratku je zapisao: ''Da je veća sloboda i dovoljno radnika 

(misli na sveštenike, prim. autora) Srbija bi za dvadeset godina bila katolička''.
4
 Inte-

resantan je njegov zapis za vreme posete kneza Pavla Zagrebu 1940. godine, u kome 

je, između ostalog, navedeno: ''Stoga u interesu Rimokatoličke crkve... Najidealnije 

bi bilo da se Srbi vrate vjeri svojih otaca to jest da prignu glavu pred namjesnikom 

Kristovim – Sv. ocem. Onda bi i mi mogli konačno odahnuti u ovom dijelu Evrope, 

jer je bizantizam odigrao strašnu ulogu u povijesti ovog dijela svijeta u vezi s Turci-

ma''.
5
 Povodom pobune naroda zbog pristupanja Jugoslavije Trojnom paktu, vidljivo 

je što je mislio o srpskom narodu i Jugoslaviji, pa je, između ostalog, istakao: ''Sve u 

svemu Srbi i Hrvati su dva svijeta, sjeverni i južni pol, koji se nikad neće približiti 

osim čudom Božijim. Šizma (ili pravoslavlje) je najveće prokletstvo Evrope, skoro 

veće nego protestantizam. Tu nema morala, nema načela, nema istine, nema pravde, 

nema poštenja...''.
6
 

U Dalmaciji i Sloveniji su austrijske vlasti dozvolile 1874. g. stvaranje Staro-

katoličke crkve, koja se razlikovala od Rimokatoličke po više segmenata. Prvo, što je 

vršila bogosluženja samo na živim narodnim jezicima. Sveštenici i biskupi su se 

                                                 
4
 Dokumenti o protunarodnom radu i zločinima jednog dijela katoličkog klera, Zagreb 1946, priredili 

Joža Horvat i Zdenko Štambuk, Dnevnik 1, beleška pod datumom 3. VII 1934. 
5
 Dnevnik, n. d., beleška pod datumom 17. januara 1940. 

6
 Vladimir Dedijer, Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita 2, Rijeka 1981, str. 532–534. 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VIII, број 8, 2016 

176 

 

mogli ženiti, iako su već imali čin. Brakovi su se mogli razvoditi, a ckveni zakoni 

nisu imali obavezu crkvenog greha u slučaju prestupa. Sveštenike i biskupe birao je 

sam narod na župskim skupštinama i crkvenim saborima. Crkvenom imovinom upra-

vljao je sam narod. Starokatolička crkva nije priznavala papu, njihovi sveštenici su 

crkvene dužnosti obavljali besplatno.
7
 Doktor Alojzije Stepinac je bio ogorčeni pro-

tivnik Starokatoličke crkve, tražeći od vlasti Kraljevine Jugoslavije da joj administra-

tivnim merama zabrani rad. Za ukidanje Starokatoličke crkve tražio je pomoć i od dr 

Vlatka Mačeka, nazvavši je ''truležom na našem narodnom organizmu''. 

Navodim još nekoliko detalja da bi se bolje upoznala politička orijentacija dr 

Alojzija Stepinca. Opštepoznato je da je prilikom stvaranja Banovine Hrvatske bio 

nezadovoljan, tražio je, kao i ustaše i ostali hrvatski desničari, da čitava Bosna i Her-

cegovina uđe u Hrvatsku s granicom na Drini. Takođe je znano a i zapisano, da je 12. 

oktobra 1939. godine, pod tačkom 7 ''Promemorije'', Stepinac naveo: ''Nadbiskup je 

stavio Mačeku na srce plansku kolonizaciju sjeverozapadne Bosne. Ako se bude do-

bro provelo bit će Bosna brzo naša''. Istoričari koji su čitali ''Dnevnik'' navode da je iz 

njega vidljivo da je održavao prisnu vezu sa određenim ustaškim prvacima u Zagre-

bu, kao na primer s dr Milom Budakom i drugima, koji su se poluilegalno ili legalno 

šetali po Banovini Hrvatskoj. 

Svakako je značajno istaknuti rad brojnih katoličkih organizacija koje su suš-

tinski bile političke organizacije i delovale među katoličkim stanovništvom hrvatske 

nacionalnosti. Tu je stvoreno Veliko križarsko bratstvo, Veliko križarsko sestrinstvo, 

Hrvatsko akademsko društvo ''Domagoj''. Veliko križarsko bratstvo je 1938. godine 

imalo 540 društava, sa oko 30.000 članova. Veliko križarsko sestrinstvo je iste godi-

ne imalo 452 društva, sa 18.953 člana.
8
 Po aktima, uređenju i izjavama, bile su to 

religijske odnosno ''nepolitičke'' organizacije. Međutim, činjenice o njihovu delova-

nju govore da su bile ne samo političke nego i terorističke, zavereničke, u službi 

ustaša i fašista, zapravo u službi onih koji su pripremali razbijanje Kraljevine Jugo-

slavije. 

 

Stepinčeva uloga u stvaranju i funkcionisanju NDH 

 

Opštepoznato je da je katoličko sveštenstvo, između ostalog, razoružavalo i 

vojsku Kraljevine Jugoslavije, što znači da su katoličke stukture imale neposrednu 

ulogu u razbijanju vojske Kraljevine Jugoslavije. Takođe je poznato da je bila velika 

uloga hrvatskog katoličkog sveštenstva i Alojzija Stepinca pri učvršćivanju režima dr 

Ante Pavelića odnosno stvaranju Nezavisne Države Hrvatske. Doktor Alojzije Stepi-

nac je već 12. aprila posetio prvog šefa NDH Slavka Kvaternika, čime je uspostavlje-

na uska saradnja ustaškog pokreta i rimokatoličkog episkopata, premda se još vodila 

borba i Kraljevina Jugoslavija nije još kapitulirala. Sledećeg dana, to jest 13. aprila, 

                                                 
7
 Isto, str. 532–534. 

8
 Dokumenti o protunarodnom radu i zločinima jednog dijela katoličkog klera, Zagreb 1946, str. 16. 
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Kvaternik je došao u zagrebačku katedralu, gde ga je Stepinac blagoslovio. Treba 

istaknuti i jednu od prvih vesti na radio-stanici Zagreb, u obliku obaveštenja odnosno 

odredbe, da se u svrhu organizovanja sistema NDH obrate župnim uredima. Ovo je 

zapravo bilo obaveštenje odnosno uputsvo narodu kako dalje da postupa. Zatim je tu 

i poruka Stepinca preko radija, da se narod zapravo bori za Hrvatsku. To je bio poziv 

katoličkom kleru, kao politička odrednica, da se orijentiše. Kad se izvrše sve analize 

bogate i merljive argumentacije, onda je lako potvrditi tezu predratnog pravnika i 

poznatog hrvatskog komuniste (i ne samo njega), da nema NDH bez Mačeka i bez 

Stepinca. Obojica, svako sa svog aspekta, pozvali su narod na poslušnost i saradnju 

sa Antom Pavelićem. Maček mu je poslao svoje seoske i gradske straže, što je Pave-

liću bila okosnica vojske, a na podršku novom sistemu je pozvao sve svoje strukture i 

katoličke vernike dr Alojzije Stepinac i blagoslovio nove državnike. 

Izdvajam detalj koji je Stepinac zapisao 27. aprila 1941. godine (četvrti tom), 

u kom se navodi šta se događalo prilikom njegove prve posete dr Anti Paveliću posle 

preuzimanja vlasti u NDH. Stepinac je posjetio Pavelića 16. aprila 1941. godine, 

odmah po preuzimanju čelne pozicije u NDH od Slavka Kvaternika. Značajno je 

istaknuti o ovoj konstataciji da je Pavelić dao obećanje Stepincu da će istrebiti staro-

katolike, kao i Srpsku pravoslavnu crkvu: ''Poglavnik izjavljuje da želi u svemu ići na 

ruku katoličkoj crkvi. Stepinac zaključuje da je poglavnik iskreni katolik i da će 

crkva imati slobodu u svom djelovanju''.
9
 

Katolički sveštenici su bili organizatori ustaških organizacija i utemeljivači 

NDH u operativnom smislu. Vršili su funkcije ustaških funkcionera, koji su obavljali 

političku i vojnu vlast. 

Papa Pije XII primio je u audijenciju Antu Pavelića, jednog od najpoznatijih a 

svakako najsurovijeg zločinca iz Drugog svetskog rata. Po njegovom naređenju je 

pobijeno stotine hiljada Srba, oko 40.000 Jevreja i desetine hiljada Roma, kao i hilja-

de pripadnika drugih nacionalnosti koji su bili antifašističke i antinacističke orijenta-

cije. Zabeleženo je da ga je primio kao vernika a ne kao suverena neke države. U 

ovom sličaju je to bila Papina politička mimikrija. Mnogi dokumenti govore o učešću 

Vatikana u pokatoličavanju srpskog pravoslavnog stanovništva. Pre polaska u Vati-

kan i susreta s papom Pijem XII, dr Ante Pavelić je 5. maja 1941. godine objavio 

Zakonsku odredbu o prijelazu iz jedne vjere na drugu. Na inicijativu rukovodstva 

Katoličke crkve u NDH, donete su zakonske odredbe o dopuni, kao ''Upute'' prilikom 

prelaska iz jedne vere u drugu. Proces prelaska je bio složen i po tom pitanju su pre-

duzimane određene mere i organizovana određena tela koja su realizovala prelazak. 

Trećeg juna 1941. godine zagrebački ''Katolički list'' navodi sledeće: ''Nadbiskup Ste-

pinac, uz saglasnost i pod nazorom opata Josipa Ramira Markonea, papinog legata u 

NDH sazvao je novu Biskupsku konferenciju u Zagrebu od 17. do 20. studenog 

1941. godine, koja je bila posvećena prijelazima grko-istočnjaka na katoličku vjeru. 

Poslije konferencije svi učesnici sa Stepincem posjetili su Antu Pavelića i predali mu 

                                                 
9
 Vladimir Dedijer, Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita 2, Rijeka 1981, str. 536. 
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svoje predstavke sa svojim odlukama. Konferencija je izabrala poseban Odbor od 3 

člana, koji je imao da rukovodi pokatoličavanjem. Odbor su sačinjavali: 1.) Dr Aloj-

zije Stepinac, predsednik Biskupskih konferencija 2.) Senjski biskup Burić 3.) Adi-

mistrator križevački episkop Janko Šimrak''. 

Dobro poznata je činjenica da su brojni katolički sveštenici i druge strukture 

katoličke provenijencije učestvovale u ustaškom klanju srpskog i ostalih naroda. 

Takođe je znano da su neki katolički sveštenici bili i komandanti koncentracionih 

logora. Katoličke organizacije su imale veliku odgojno-propagandnu ulogu u Nezavi-

snoj Državi Hrvatskoj. Ovde posebno treba istaknuti Veliko križarsko bratstvo, Veli-

ko križarsko sestrinstvo i Akademsko društvo ''Domagoj''. Reč je velikim odnosno 

brojnim organizacijama koje su imale moćnu odgojno-propagandnu ulogu i uticaj u 

NDH, a istovremno su bile rasadnici ustaša. Naročito je bila velika uloga katoličke 

štampe, koja je za zločinca Pavelića pisala da je ''čovijek providnosti''. Katolička 

štampa u NDH je 1941. i 1942. godine propovedala krstaški (križarski) rat protiv 

Saveznika. Kasnije, kako je rat odmicao i kako su saveznici NDH postajali sve veći 

gubitnici, takvi tekstovi se nisu više pojavljivali. 

Kakav je Stepinac imao stav o Jevrejima (Židovima), videćemo iz sledećeg 

teksta. On je 25. juna 1941. godine u ''Katoličkom listu'' izdao ili objavio svoje uput-

stvo po tom pitanju, gde navodi sledeće: ''Budući da Židovi šire lažne vijesti u svrhu 

uznemiravanja pučanstva, te svojim spekulativnim načinom smetaju i otežavaju 

opskrbu pučanstva te se kolektivno za to smatraju odgovornim, prema tome će se 

protiv njih postupati povrh kazneno-popravne odgovornosti u zatočenička zbirališta 

pod vedrim nebom''. Iz navedenog je vidljiv stav dr Alojzija Stepinca prema jevrej-

skom narodu. 

Ozbiljan i možda najmeritorniji izvor o broju pokatoličenih Srba je pismo 

nadbiskupa Stepinca papi Piju XII od 18. maja 1943. godine, gde je navedeno da je 

240.000 pravoslavnih Srba pokatoličeno, što je objavio i poznati istoričar dr Viktor 

Novak.
10

 Istoričar dr Veljko Đurić je objavio podatak za 46 pravoslavnih crkava koje 

su pretvorene u katoličke, a da to nisu sve. Izneo je podatak i za sedam crkava koje 

su pretvorene u unijatske.
11

 Značajno je istaknuti da postoji istorijski kontinuitet u 

pokušajima stvaranja hrvatske pravoslavne crkve. Ovo je značajno zato što se ovim 

metodom trebala eliminisati Srpska pravoslavna crkva iz zapadnih regiona Balkan-

skog poluostrva. Poznato je da je još Eugen Kvaternik tražio od bana Šokčevića 

1861. godine osnivanje autokefalne hrvatske pravoslavne crkve. Ante Pavelić je 

stvorio, 1942. godine, Hrvatsku pravoslavnu crkvu, da i preko nje doprinese potpunoj 

eliminaciji srpske nacije i pravoslavne vere. Ilustrativno je napomenuti da je danas 

stvorena u Hrvatskoj, a prema poslednjem popisu je imala, po hrvatskim podacima, 

nešto manje od 17.000 vernika. 

                                                 
10

 Viktor Novak, Magnum Crimen, Zagreb 1948, Beograd (reprint) 1986. 
11

 Veljko Đurić, Pokrštavanje Srba u NDH, Beograd 1991, str. 112, 113. 
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Velika uloga Alojzija Stepinca je i prilikom izdavanja molitvenika ''Hrvatski 

vojnik''. Ministarstvo oružanih snaga NDH je to izdalo u momentu kad je bio jasan 

ishod Drugog svetskog rata. Nezavisnoj državi Hrvatskoj su nanošeni porazi i to ne 

samo vojni. Jasno je bilo da će biti poražena i nacistička Nemačka, na koju se hrvat-

ska država oslanjala. Sa molitvenikom se pokušalo vratiti poljuljano poverenje u 

NDH. Vilim Cecelja je sastavio molitvenik u koordinaciji i s dozvolom Nadbiskup-

skog stola, na čijem je čelu bio nadbiskup Stepinac, zatim dr Salis Sevis, generalni 

vikar, Ivan Lah, generalni vikar za Međimurje i ostali. Hrvatski molitvenik je bio 

prožet ustaškim duhom. Alojzije Stepinac je dozvolio da se katolički vjernici, a naro-

čito vojnici, mole za dug život i napredak dr Ante Pavelića. Pred kraj rata nadbislup 

dr Alojzije Stepinac upozorava papu i Vatikan da treba spasiti NDH, između ostalog 

i zbog toga da se ne izgubi 240.000 pokatoličenih Srba. Pred kraj rata katolička štam-

pa u NDH je donekle izmenila ''note''. Počelo je sa tvrdnjama da je ustaška država 

zapravo križarska (krstaška) država, koja je nastala da spreči ugroženi katolicizam u 

Kraljevini Jugoslaviji, što nije imalo nikakve veze sa stvarnošću. Ilustrativno je pov-

ući paralelu sa 1991. godinom, kad je poznati zagrebački profesor dr Slaven Letica 

takođe tvrdio u Nemačkoj da treba Hrvatsku pustiti iz Jugoslavije jer je u Hrvatskoj 

ugrožen katolicizam od pravoslavlja, doduše, rekao je i od islama. Ni ovo nije imalo 

nikave veze sa stvarnošću. Nije bio interes Katoličke crkve rušenje Jugoslavije zbog 

ugroženog katolicizma. Katolicizam ni u jednoj Jugoslaviji nije bio ugrožen, nego je 

trebalo rušiti Jugoslaviju da bi se dovršio proces aplaniranog pokatoličavanja pravo-

slavnog stanovništva, što je uveliko dovršeno u zapadnim regijama Balkana. 

Pred kraj i posle Drugog svetskog rata treba istaknuti ulogu katoličkog sveš-

tenstva u organizaciji tzv. ''pacovskih kanala''. To je bio proces skrivanja i sprovođe-

nja raznih zločinaca iz NDH, uz pomoć katoličkog sveštenstva, da ih ne bi novi sis-

tem izveo pred sud pravde zbog učinjenih zločina nad srpskim, jevrejekim, romskim 

i ostalim antinacističkim skupinama iz drugih nacija. 

 

Uloga Katoličke crkve u Hrvatskoj posle raspada NDH 1945. godine 

 

Sva nastojanja katoličih struktura i dr Alojzija Stepinca na kraju rata, a naro-

čito posle oslobođenja zemlje od nemačkog okupatora, svela su se na to da se ublaže 

surovi zločini režima NDH i sprovedeni genocid nad pravoslavnim Srbima. Istine 

radi, takav pristup traje do današnjih dana, sa sve brutalnijim iskrivljavanjima istorij-

ske istine, što ide do tvrdnji da se to i ''nije desilo''. Neverovatno, koja smelost za 

takav apsurd! Katolička crkva u avnojevskoj Hrvatskoj, na čelu sa dr Alozijem Ste-

pincem, prešla je u nove oblike odnosno organizacione forme, shodno već istaknutoj 

koncepciji da se NDH pred međunarodnom javnosti prikaže kao križarska tvorevina 

nastala da bi spasila ''ugroženi'' katolicizam u Kraljevini Jugoslaviji. Kako nije stigla 

očekivana intervencija spolja, što se očekivalo, i pored sve tolerancije novih vlasti 

ona dolazi u sukob s novim režimom. Shodno poziciji u takvim uslovima, ona se na 

nov način organizira. Stvaraju se ustaško-križarske grupe ili organizacije. Ovo ''kri-
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žarski'', sa obeležjima, bila je forma, da se prikrije čisti ustašluk... Prema novom reži-

mu zauzima se neprijateljski stav. Takav stav zauzeo je i ''Karitas'', koji je bio nepo-

sredno pod Nadbiskupijom. Nadbiskupski dvor je postao mesto gde je skriveno krva-

vo ustaško zlato. Tako je Stepinčev dvor postao centar ustaško-križarskih organizaci-

ja i preko njega je vršena glavna koordinacija između tih skupina. Katolički kler je 

pomagao teroriste i učestvovao u njihovim akcijama. Deo ostalih katoličkih struktu-

ra, kao što su bile časne sestre, učestvuje takođe u njihovim akcijama na razne nači-

ne. Uspostavljena je veza katoličkog klera sa ustašama i ustaškim emigrantima koji 

su se našli izvan Jugoslavije. Na domaćem terenu brojne ustaško-križarske grupe uči-

nile su brojne zločine, ubijajući pripadnike novog režima, što nije nikad obznanjeno. 

Stepinac i njegove strukture su čuvale značajnu dokumentaciju hrvatskog režima na 

čijem je čelu bio Ante Pavelić. Ovo su samo određeni segmenti njihovih neprijatelj-

skih aktivnosti prema novom režimu. 

 

Kakvu je politiku sprovodila narodna vlada Hrvatske ? 

 

U memoarima nemačkog opunomoćenika u Zagrebu Gleza fon Horstenaua, 

koji je svoje zapise ostavio u Nirnbergu, gde je izvršio samoubistvo, vidljivo je da je 

rukovodstvo hrvatskih komunsta pregovaralo sa dr Alozijem Stepincem. Horstenau 

je naveo da je najmanje dva puta organizovao susret nadbiskupa Stepinca sa Andri-

jom Hebrangom, čelnim čovekom KPH.
12

 Praksa je potvrdila da je taj kontakt posto-

jao, a što je uveliko prikrivano od najvećeg dela rukovodećih komunista srpske naci-

onalnosti. Posle oslobođenja, na prvomajskoj proslavi u Zagrebu, na jednom igrališ-

tu, na proslavu sa dr Vladimirom Bakarićem dolazi Alojzije Stepinac, što je zaprepa-

stilo čelne srpske komuniste koji o tome nisu znali ništa. Za njih je Stepinac bio ratni 

zločinac, a bili su primorani da se nađu u društvu s njim. Stepinca je na sednicu CK 

KPH takođe dovodio Vladimir Bakarić, čovek koji je krajem 1944. godine postao 

čelni čovek KPH. Stepinac je dovođen i na sednicu Sabora Hrvatske, a kada su srpski 

ministri (Stanko Opačić Ćanica, Dušan Brkić, Rade Pribičević i ostali) doveli vladiku 

Arsenija Bradvarevića, dr Vladimir Bakarić nije hteo da mu pruži ruku, tako da je 

čelne srpske partizane (tada ministre) ponovo neugodno iznenadio.
13

 

Kao što je već navedeno, dr Alojzije Stepinac je vodio ''Dnevnik'' od maja 

1934. do februara 1945. godine, kad je prestao. Najveći deo ''Dnevnika'' je pisao svo-

jom rukom, dok su ostalo zapisivali njegovi činovnici kojima je on diktirao. Ovo 

pisanje je obelodanjivalo njegove prave namere, a to je bila eliminacija pravoslavnih 

Srba. Doktor Vladimir Bakarić, čelni čovek hrvatske političke pozornice, branio je to 

                                                 
12

 Glez fon Horstenau, Između Hitlera i Pavelića, Beograd – Novi Sad 2013, str. 25. 
13

 Izjava ministra i potpredsednika Narodne vlade Hrvatske Dušana Brkića autoru rada, 11. oktobra 

1997. godine u Beogradu 
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na sledeći način: ''Nije opasno pisanje koje nije namijenjeno za javnost''.
14

 Tvrdnja da 

nije ''opasno'' pisanje kojim se projektuje eliminacija srpske nacije i pravoslavne vere 

zapravo je podmetanje. Uprkos takvom pristupu, vredno je pročitati izveštaj dr Vla-

dimira Bakarića, predsednika Narodne vlade Hrvatske od 25. jula 1945. godine. Go-

vorio je o velikim ustaškim grupama, kao o ustaškim ostacima, iznevši da ta borba 

nije završena. Zatim navodi da križari i ostale skupine iznose glasine: ''Vratit ćemo se 

mi za dva mjeseca''. Već sam istakao da režim NDH nije bio vojnički poražen, Baka-

rić ističe: ''...predalo se s oružjem 40 do 50.000 možda i više domobrana...''. Zatim 

iznosi da katolički sveštenici napadaju nove vlasti da ih puste. Bakarić je dalje izneo 

da su pušteni bez bilo kakvih optužbi. Međutim, katolički sveštenici su dali niz pri-

govora. Naročito ih je interesovao odnos između crkve i države, na što im je dr Vla-

dimir Bakarić odgovorio i na ovoj sednici: ''Mi nismo željeli dirati nikakvu versku 

dogmu, mi nismo željeli i ne želimo dirati vjerske zasade, mi nismo željeli dirati in-

terne stvari crkve ovdje, jednako kao ni jedne druge crkve. Mi nismo postavljali, kao 

što se htjelo da kaže, da organizaciju katoličke crkve udaljimo od Rima. Naravna 

stvar u vjerskom pogledu to je jedana jedinstvena organizacija i tu mi nemamo šta da 

kažemo. Kad smo tražili da kler bude nacionalan, mislim da smo imali pravo da to 

tražimo, ...to se ne protivi nikakvim zasadima vjere niti crkve katoličke. Glavna kam-

panja koja je danas uzela maha, to je bilo pitanje vjeronauka u školama. Po osnovnim 

principima slobode savjesti vjeronauk u školama treba da bude neobligatan. U ovoj 

našoj domovini dugo nije bilo potpune vjerske slobode. Bilo je slučajeva još u vrije-

me Austro-Ugarske, kad su nasilno tjerani pojedinci pripadnici jedne vjere da pređu 

na drugu vjeru. Vi svi znate istoriju doseljenih Srba u Hrvatskoj za vrijeme Austro-

Ugarske. Oni su neke prisilili da pređu u rimokatoličku vjeru, oni su stvorili grkoka-

toličku crkvu, a one Srbe koji nisu htjeli, prisilili su da se nastane u brdovitim pod-

ručjima. Ta tradicija vjerskih progona, vjerske intolerancije doživjela je svoju kuli-

minaciju pod njemačkom okupacijom za vrijeme Pavelića. Tu su bili Srbi pravoslav-

ni izvan zakona ili su bili prisiljeni da bi spasili glavu preći na drugu vjeru...''.
15

 

Bakarić je kritikovao predstavnike katoličkog sveštenstva da preko novina 

napadaju organe nove vlasti. Procesija Majci božijoj bistričkoj govori da su imali slo-

bodu ponašanja. Istakao je da su to dozvolili premda su znali da je ta kampanja prou-

staška. U izlaganju je dalje optuživao katolički kler: ''Dalje drugovi u redovima sve-

ćenika još i danas ima ljudi koji se bave poslom prebacivanja izvjesnih ustaških ele-

menata... njihovim prebacivanjem u šumu...''.
16

 Zatim je istakao da u redovima sve-

ćenika postoje ljudi koji su za ''Engleze'' popisivali one koji su pritvoreni ili su pobe-

gli u šumu. Iz navedenog je vidljivo da su nosioci vlasti novog režima dugo izbega-

vali napade na Katoličku crkvu i raskrinkavanje njene uloge. Novi režim joj dozvo-

                                                 
14

 Vladimir Bakarić, referat tajnika JNOF Hrvatske, 14. travnja 1945, ZAVNOH, Zbornik dokumena-

ta, 1945, str. 627. 
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ljava procesije, mada su one predstavljale otvoreni bunt protiv novih vlasti. Takvim 

metodima su i kasnije rušili Jugoslaviju, formalno verski, a u stvarnosti su to bili 

politički skupovi. Jednom je rekao i veliki hrvatski književnik Miroslav Krleža: 

''Naša dobra katolička crkva nikad ništa drugo nije ni radila doli se bavila politikom''. 

Komunističko rukovodstvo, na čelu sa Josipom Brozom i Vladimirom Baka-

rićem, dugo je izbegavalo napad odnosno raskrinkavanje prave uloge Katoličke 

crkve. Treba istaknuti da je došlo do spora između dr Vladimira Bakarića i prvog 

srpskog ministra Dušana Brkića, gde mu je Bakarić saopštio da Hrvatska neće 

dozvoliti obnovu porušenih objekata Srpske pravoslavne crkve, što je ovoga posebno 

iznenadilo. Drugi spor između Bakarića i Dušana Brkića nastao je pred Josipom Bro-

zom. Naime Dušan Brkić je predložio Josipu Brozu da se srpskopravoslavni patrijarh 

Gavrilo Dožić odlikuje Ordenom narodnog heroja, jer je bio ineterniran odnosno 

zarobljen za vreme Drugog svetskog rata, što Bakarić nije dozvoljavao.
17

 

Kako nije uspeo politički dogovor Broza, Bakarića i ostalih, Broz je tražio od 

Vatikana i ostalih političkih struktura da dr Alojzija Stepinca povuku iz Hrvatske. 

Stepinac to nije prihvatio, a nije se u potpunosti ni povinovao novom zakonodavstvu 

socijalističkih vlasti. Josipu Brozu i dr Vladimiru Bakariću je preostalo samo da 

podignu optužnicu protiv Stepinca, premda su hteli da to izbegnu po svaku cenu. 

Nemajući izbora, počeli su sa pripremama za suđenje. Stepinac je optužen za genocid 

nad Srbima i ostalima, kao i za pokatoličavanje pravoslavnih Srba od strane režima 

NDH, koje je Stepinac projektovao i zdušno podržavao, a po završetku rata branio. 

 

Suđenje Alojziju Stepincu 

 

O suđenju dr Alojziju Stepincu najbolje zapise je ostavio dr Viktor Novak. Tu 

se navodi da su optuženi svećenici Šalić, Šimecki i dr Marić, kao i svi franjevci, izra-

zili posle govora odbrane žaljenje i priznanje svoje krivice. Stepinac je bio uporan i 

ustrajan u negiranju optužbi i nakon dokazane krivice. Utvrđeno je da je nadbiskup 

zagrebački i predsednik biskupskih konferencija kriv što je:
18

 

- kao hrvatski metropolita 12. travnja 1941. g. posetio S. Kvaternika, kada 

Jugoslavija još nije kapitulirala, 

- 16. travnja 1941. g. posetio Pavelića, 

- 28. travnja 1941. g. izdao Okružnicu i pozvao svećenike na saradnju sa 

režimom NDH, 

- 26. lipnja 1941. posle biskupske konferencije, gde je zauzet stav o sarad-

nji s ustaškim vlastima, predvodio episkopat u audijenciju Paveliću. Sle-

deći njegov poziv, svećenici masovno započinju saradnju sa režimom 

NDH, 
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 Izjava ministra i potpredsednika Narodne vlade Hrvatske Dušana Brkića autoru rada 11. oktobra 

1997. godine u Beogradu 
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- upravljao organizacijama katoličke provenijencije, imao nadzor nad celo-

kupnom štampom, sve te organizacije i štampu aktivirao je na pomaganje 

Paveliću (VKB; VKS, Domagoj sarađuju s ustašama, obavljaju određene 

funkcije. Iz njihovih redova je bilo mnogo oficira za Pavelićevu vojsku). 

Sam predsednik VKB dr Feliks Niedzielski postaje ustaški podžupan i up-

ravni zapovednik Ustaške mladeži, 

- verske manifestacije pretvarao u političke za Pavelića, 

- svakog 10. travnja služio svečane mise za NDH, 

- prilikom formiranja Hrvatskog sabora 23. veljače 1942. g. sa klerom 

dočekao Pavelića u Crkvi Sv. Marka, 

- bio na čelu Odbora za prevođenje u katolicizam, 

- početkom 1942. g. imenovan za vojnog vikara Pavelićeve vojske, zameni-

ci Stipe Vučetić i Vilim Cecelja, 

- 10.11.1944. odobrio molitvenik ''Hrvatski vojnik'', 

- 11.12.1941. pozvao hrvatske radnike u Nemačku, jer je to njihova verska i 

patriotska dužnost (služiti nacističku Nemačku), 

- davao i skupljao pomoć ustaškim borcima na Istočnom frontu, 

- što se 1944. i 1945. g. usko povezao s Pavelićem i Mačekom, tražeći oru-

žanu intervenciju izvana da spasi kvislinšku NDH, a protiv antifašističke 

borbe, održao govor shodno tome članovima ''Domagoja'' 7.7.1944. 

- u martu 1945. organizovao biskupsku konferenciju sa zadatkom da se 

katolički episkopat zauzme za spasavanje NDH i za spasavanje ustaških 

zločinaca. U koordinaciji sa Pavelićem izdaje Biskupsku poslanicu, za 

koju je poglavnik naredio da se štampa, 

- pred slom NDH u dogovoru s Pavelićem pohranio u Nadbiskupskom dvo-

ru u Zagrebu arhivu Ministarstva spoljnih poslova Pavelića u emigraciji i 

zemlji, 

- prije oslobođenja, po nalogu Pavelića a u pratnji ustaškog pukovnika 

Moškova, vodio pregovore radi izvršavanja spasavanja. 

Stepincu je suđeno oktobra i novembra 1946. godine. Branio se ćutanjem, 

dokazavši tako da nema nemeru da se pokaje zbog uništenih života Srba, Jevreja, 

Roma i ostalih. Osuđen je na 16 godina zatvora i prisilnog rada, uz gubitak građan-

skih prava. Imao je dobre uslove u Lepoglavi. Bila mu je omogućena poseta novina-

ra, obavljanje verskih aktivnosti i posebna ishrana. Ovo je sve bilo nezamislivo za 

bilo koju osuđenu osobu iz tog perioda. Godine 1951. je bio prebačen u kućni pritvor 

u rodnom Krašiću. Josip Broz i vladajući ljudi komunističke Jugoslavije hteli su ga i 

odatle pustiti, te mu je ponuđeno da zatraži pomilovanje, što je on odbio, ostavši ta-

mo do smrti. Sahranjen je u zagrebačkoj katedrali, što je bilo veoma neobično za 

tadašnjeg Brozovog političkog protivnika. Ovo je naknadno obznanjeno i pravdano 

potrebom da se izbjegne sahrana u Krašiću, gde bi se organizovala hodočašća. Među-

tim, ovako su se njegovi posmrtni ostaci našli u katedrali, a hiljade katoličkih vernika 

hrvatske nacionalnosti dolazile su na grob i palile sveće. Interesantno je to uporediti 
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sa političkim protivnicima srpske nacionalnosti kojima je suđeno u Beogradu. Sve 

vođe srpske nacionalnosti koji se nisu povinovali politici Josipa Broza su osuđeni na 

smrtnu kaznu i ni za jednog se ne zna gde je sahranjen. Spominju se razne močvare i 

bare, pasja groblja itd. 

  

Proglašavanje Stepinca za ''sveca'' 

 

Proglašavanje ili kanonizacija Stepinca za ''sveca'' je svakako i rehabilitacija 

NDH. Ilustrativno je podsetiti na Stepinčeve reči na Uskrs 1941. godine: ''...NDH je 

stvorena Božijom milošću, mudrim i požrtvovnim radom poglavnika Pavelića i 

ustaškog pokreta te voljom naših saveznika Hitlera i Musolinija''. I ova rečenica go-

vori o političkoj orijentaciji zagrebačkog nadbiskupa dr Alojzija Stepinca. 

Zagrebački Kaptol pokušava svim sredstvima, a naročito danas, da ospori 

genocid nad Srbima. Kaptol a i druge političke strukture odbacuju brojne merljive 

dokaze verbalno, to odbacuju negacijom odnosno političkim stavovima, apriori 

dogovorenim i utvrđenim. Oni se brane običnim floskulama, kao što je tvrdnja da je 

to velikosrpska izmišljotina, bez namere da se razmotre merljive činjenice. Hrvatske 

strukture i sistemi kroz poslednjih 26 godina su, pored verskih instrukcija, kroz obra-

zovni sistem Hrvatske napravili od Stepinca simbol ''humanosti i hrvatske državno-

sti''. Dokazi da je nezasluženo kažnjen, da se odupirao ustašama i Nemcima su goto-

vo nepostojeći i, kako neki istoričari navode, nemaju vrednost. 

Ukidanje presude posleratnih jugoslovenskih vlasti omogućile su promene 

Zakona o kaznenom postupku, koji je usvojen 2009. godine u Hrvatskoj. Usledilo je 

poništavanje presude 2016. godine, iza zatvorenih vrata, s namerom da se izbegne 

analiza odnosno pretresanje njegove uloge za vreme NDH. To bi pred javnošću bilo 

teže ili uopšte ne bi bilo izvodljivo. Takva analiza pred javnim mnenjem bi pretpo-

stavila analizu čitavog sistema NDH i njegovih struktura, što nije u interesu predla-

gača Stepinčeve kanonizacije. Današnja hrvatska politička pozornica, koja predlaže 

kanonizaciju Stepinca, na određene primedbe, naročito na one koje dolaze sa srpske 

strane, brani se političkim napadom, odmah ističu zahteve za poštovanje prava hrvat-

ske manjine u Srbiji. Ovaj metod je provereno i poznato politikanstvo. Istne radi, 

nacionalne manjine nigde u Evropi nemaju prava kao što imaju u Srbiji. U Hrvatskoj 

se stalno ispisuju grafiti mržnje na objekte Srpske pravoslavne crkve, ometaju se pra-

voslavnim sveštenicima liturgije, vrše se i razna skrnavljenja, negira se postojanje 

Jasenovca, Gospića i ostalih logora u Hrvatskoj. Ukidanje presude Stepincu je iza-

zvalo veliko oduševljenje u Hrvatskoj, a naročito među desničarskim strukturama. 

Ovo je podmetanje ne samo katolicizmu, protiv kojeg nema niko ništa protiv, to su 

sveta hrišćanska načela, nego i hrvatskoj naciji. Ma koliko hrvatske desničarske 

strukture svojatale svoju ulogu u borbi za stvaranje samostalne hrvatske države, isto-

rijske činjenice govore drugačije. Avnojevske Hrvatske odnosno današnje samostane 

države Hrvatske ne bi ni bilo bez ljevičara Josipa Broza, Andrije Hebranga, dr Vladi-
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mira Bakarića, Ivana Krajačića, Jakova Blaževića i ostalih. Desničarske strukture, na 

čelu sa dr Antom Pavelićem i dr Alojzijem Stepincem, vodile su Hrvatsku u nesta-

nak, zajedno sa nacističkim vođama koji su im bili idoli. 

Značajan deo hrvatske javnosti danas tvrdi da su mu prava na suđenju bila 

''uskraćena da nije mogao slobodno da iznese odbranu'', da je javni tužilac bio i sudi-

ja, da je to bila osveta države prema Katoličkoj crkvi. Tvrdilo se da je čitav proces 

bio montaža, a da nisu ispoštovana pravila koja se primenjuju u demokratskom svetu, 

zatim, da je osuđen na ideoliško-političkom procesu, jer je odbio ponudu Josipa Bro-

za, koji je navodno tražio da hrvatsku crkvu odvoji od Vatikana. 

Sudska rehabilitacija Stepinca u Hrvatskoj stigla je u trenutku početka rada 

mešovite komisije Katoličke i Srpsko-pravoslavne crkve. Deo javnog mnenja misli i 

piše da je to forma, a da je odluka o kanonizaciji Stepinca već doneta. Naredni period 

će dati odgovor na to. 

Postavlja se i pitanje ima li Stepinac kakvih zasluga za katolicizam. Iz njego-

va ''Dnevnika'' je vidljivo da je imao nameru da se eliminiše Srpska prvoslavna 

crkva. Eliminacija pravoslavne vere na zapadnim prostorima Balkana je uveliko od-

rađena. Možda je o njegovim zaslugama najmeritornije podatke izneo Godišnjak 

župa Otočkog dekanata (Gospićko-senjska biskupija) ''Vrilo 2012'', u kom se navodi: 

''Prema popisu stanovništva provedenom 2001. u Hrvatskoj su katolici činili 87,83% 

stanovništva, 11% više nego 1991. Srpskoj pravoslavnoj crkvi pripadalo je 0,9% gra-

đana ili 40.433 osobe, a 1991. godine 11,1%. Sveukupno su pravoslavci bez obzira 

na to kojoj crkvi pripadaju, činili 4,2% stanovništva''.
19

 

Nameće se pitanje kako je od 1991. do 2001.godine u Hrvatskoj došlo do 

povećanja broja katoličkog stanovništva za 11% što iznosi oko 500.000 stanovnika, 

premda je to fluidan broj. U Hrvatskoj u tom periodu nije bilo prirodnog priraštaja ili 

je bio minimalan, pa je logičnan zaključak da je reč o mehaničkom priraštaju. Ako 

pretpostavimo da je u Hrvatsku posle rapada SFRJ došlo i svih dvesta ili trista hiljada 

katolika, više nije sigurno, ko su oni ostali? To su Srbi koji su primili katolicizam. 

Prema tome, Stepincu i njegovim naslednicima se može pripisati ''zasluga'' da su 

uglavnom eliminisali pravoslavnu veru sa zapadnih delova Balkana. Značajnu ulogu 

u nastojanju da se potpuno eliminiše srpski nraod ima i formiranje Hrvatske pravo-

slavne crkve, koja je, prema poslednjem popisu, imala nešto manje od 17.000 pripad-

nika. Bilo je bitno stvoriti nukleus. 

U međuvremenu (2016) se u Briselu desila izložba o Stepincu, što su mnogi 

nazvali političkim incidentom. Organizacija ove izložbe nije prošla bez podrške poje-

dinaca i institucija Evropske unije. To je bilo lobiranje za kanonizaciju Stepinca na 

najreprezentativnijm mestu. Ne sme se zaboraviti da predlog za kanonizaciju nadbi-

skupa Stepinca dolazi iz zemlje, nažalost članice Evropske unije, u kojoj više deseti-

na hiljada građana na raznim skupovima pozdravlja nacističkim pozdravom. 

 

                                                 
19

 ''Vrilo 2012'', Godišnjak župa Otočkog dekanata, Župa Presvetog Trojstva, Otočac 2012, str. 34. 
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Zaključak 

 

Uloga Katoličke crkve i njenog sveštenstva u Drugom svetskom ratu bila je 

različita, shodno nacionalnoj pripadnosti sveštenika. Na primer, negde su podržali 

nacizam i fašizam, kao u Hrvatskoj, a negde su katolički sveštenici bili nosioci otpo-

ra nacizmu. Katoličko sveštenstvo Slovenije i Poljske je stradalo u Drugom svetskom 

ratu. U Holandiji su katolički sveštenici bili nosioci otpora. Srbe nisu ubijali katolički 

sveštenici slovenačke nacionalnosti, mnogi su bili njihovi zaštitnici, a neki su zbog 

toga pobijeni u Jasenovcu. Takođe, Srbe nisu ubijali ni katolički sveštenici italijanske 

nacionalnosti, iako su bili deo fašističkog Musolinijevog sistema. Treba pod okriljem 

NDH spomenuti retke pojedince, kao što je mostarski biskup Mišić, koji je još u leto 

1941. godine digao svoj glas protiv ustaškog klanja. Beogradski nadbiskup dr Josip 

Ujičić je u više mahova ukazivao Stepincu na ustaške zločine i ''plivanje'' leševa put 

beogradske pijace, kako su to vojno-političke strukture podrugljivo nazivale. To je 

bila surova ironija! 

Katoličko sveštenstvo i ostale strukture u NDH na čelu sa Alojzijem Stepin-

cem je bilo duhovno vođstvo genocida, odnosno eliminacije srpskog pravoslavnog 

naroda. Ilustrativna je konstatacija velikog istoričara Vladimira Dedijera koji, čitajući 

Stepinčev ''Dnevnik'', na kraju za Stepinca zaključuje da je on u suštini daleko inteli-

gentniji čovek od dr Ante Pavelića, da je bio njegov duhovni otac ali i politički men-

tor. 

Stepinac nikad nije osudio genocid nad Srbima, Jevrejima, Ciganima i osta-

lim u Jasenovcu, niti je osudio pojedine sveštenike koji su tamo vršili dužnost funk-

cionera krvnika. Njegove navodne primedbe Paveliću su bile samo packe da radi 

mudrije i pametnije. To je tvrdio i Jakov Blažević. Istorijska nauka će morati objasni-

ti o kavoj se predaji vlasti radi. Bilo je nekakve predaje vlasti rukovodstva režima 

NDH na Stepinca i njegove strukture. U dokumentima ZAVNOH-a dr Vladimir Ba-

karić govori o takozvanoj predaji vlasti. Znači, ipak je nečega bilo. Srpska istoriogra-

fija nije odgovorila zašto Stepinčev dnevnik nije bio dostupan javnosti, odnosno zaš-

to nije objavljen. Pitanje je da li bi kanonizacija Alojzija Stepinca imala tako masov-

nu podršku u Hrvatskoj da je javnost imala mogućnost da pročita njegove zapise, iz 

kojih se vide njegovi planovi odnosno struktura ličnosti. Takođe, postavlja se pitanje 

da li su kompletan uvid u Stepinčev dnevnik imale i one strukture koje su ga koristile 

ili su ti zapisi već tada bili frizirani. Špekuliše se sa razlozima neobjavljivanja njego-

va ''Dnevnika''. Da li su to izbegli Broz i Bakarić zbog pregovora koje je rukovodstvo 

KPH vodilo sa Stepincem 1944 i 1945. godine, ako ne i ranije? Postavlja se i pitanje 

gde se danas nalazi originalni Stepinčev dnevnik? Mnogi veruju da bi ove spoznaje 

olakšale posao i novoformiranoj komisiji. 

 
 



МИЛОШ ЦРНОМАРКОВИЋ, Книнска препарандија: од иницијативе и отварања...  

187 

 

МИЛОШ ЦРНОМАРКОВИЋ УДК 377.8:371.13(497.15Книн)(091) 

Стара Пазова 10.7251/GUARS1608187C 

crnomarkovicmilos@yahoo.com  

 

 

КНИНСКА ПРЕПАРАНДИЈА:  

ОД ИНИЦИЈАТИВЕ И ОТВАРАЊА ДО ЗАТВАРАЊА 
 

 

Aпстракт: Сврха овог рада је да прикаже и анализира дуг пут у насто-

јању книнске општине и њеног грађанства да се у Книну отвори препарандија 

(мушка државна учитељска школа). Иницијатива је покренута 1921. године, 

али и поред Одлуке министра просвете Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 

од 7. маја 1925. године, да ће се у Книну установити државна учитељска школа 

када се за њу нађу прикладне просторије и испуне услови – подизање нове 

зграде са интернатом, она је почела са радом тек 1949/50. школске године и то 

захваљујући стицају околности, а не нечијом вољом или интервенцијом. Међу-

тим, школа је радила врло кратко – до школске 1951/52. године. 

 

Кључне речи: Министарство просвете, Книнска општина, Препарандија 

(мушка државна учитељска школа) у Книну, одлука. 

 

 

Током двадесетих и тридесетих година 20. века Книн је био загорска 

варош горње Далмације, којој су – било због географског положаја, било из 

економских и привредних разлога, а нарочито као свом центру – гравитирале 

многе друге општине: Врлика, Дрниш, Оклај, Кистање, Зрмања и Грахово, које 

су се налазиле на његовој периферији.
1
 Представљао је трговачко и господар-

ско средиште и главни пазар, нарочито стоке, јер је лежао на граници Босне и 

Хрватске. Био је главно железничко чвориште и гравитирали су му јужни део 

Лике и Бихаћког округа.
2
 

У потпуности свесни чињенице да су ови крајеви за време аустријске 

владавине, а нарочито због својих националних осећања, били запуштени и 

занемарени, односно заостали а, с друге стране, имајући све услове да постану 

центар загорске Далмације и да нагло узнапредују ако их државна власт и у 

скромној мери помогне, руководство и грађанство Книнске општине покреће 

иницијативу, марта 1921. године, за отварање једне средње школе и препаран-

                                                 
1
 Архив Југославије, Министарство просвете Краљевине Југославије, у даљњем тексту: АЈ, 66–

736–1193 
2
 Исто 
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дије у Книну
3
, као установа нужних читавој загорској Далмацији. Као одговор 

на ову иницијативу, министар просвете Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 

(Светозар Прибићевић – примедба М. Ц.) доноси Одлуку, 7. маја 1925. године, 

у којој се каже: 

''С особитим обзиром на културне потребе становништва загорске Дал-

мације  

ОДЛУЧУЈЕМ 

да се у Книну установи државна учитељска школа, кад се за њу нађу 

прикладне просторије. 

Но, како би било врло тешко наћи зграду, која би се дала адаптирати за 

школске потребе, стараћу се, да се подигне нова зграда о државном трошку. 

Зато примам понуду општине книнске од 4. маја ове године Број 864 по којој је 

приправна прихватити и безплатно уступити држави подесно земљиште од 

којих шест хектара, а у непосредној близини вароши, где ће се подићи зграда за 

државну учитељску школу.''
4
 

У циљу реализације ове одлуке, односно испуњења обавезе коју је, као 

што је већ речено, Општина Книн преузела према држави својом Изјавом од 4. 

маја 1925. године – бесплатног уступања земљишта за подизање учитељске 

школе – 15. јануара 1930. године у Книну је потписан Уговор између Книнске 

општине, с једне стране, и Краљевине Југославије, с друге, којим је Општина 

Книн уступила држави (Краљевини Југославији / Министарству просвете), бес-

платно, с правом укњижбе права власништва на њено име, одређене непокрет-

ности, односно земљишне честице (406, 414, 412/2 и 853, укњижене као ''бића'' 

1, 2, 3 улошка 1743 земљишника за П. О. Книнско поље на име П. О. Книна 

/заједнице/).
5
 

У јуну 1932. године, а на основу закључака општинског већа од 29. 

априла исте године, управа Книнске општине упућује министру просвете др 

Драгутину Којићу ''преставку'' којом тражи отварање учитељске школе у Кни-

ну, јер је у непосредној близини вароши Книна подигнута ''државна зграда за 

учитељску школу са интернатом''.
6
 

У представци упућеној министру преко делегације, у саставу: Вељко 

Покрајац (општински начелник), Вјекослав Драчар (општински присједник) и 

Миро Шимуновић (општински већник), предвођене сенатором др Урошем 

                                                 
3
 АЈ, 66–736–1193, Dopis Opštine Kninske Opštinskoj upravi br. 1387/21. za otvaranje jedne srednje 

škole i preparandije u Kninu (рукопис). Upravitelj – потпис нечитак 
4
 АЈ, 66–736–1193, Одлука министра просвете Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца да се у 

Книну установи државна учитељска школа,кад се за њу нађу прикладне просторије 
5
 АЈ, 66–736–1193, Уговор о испуњењу обавезе, коју је општина Книн,изјавом својом бр. 864 од 

4. маја 1925. године, преузела према Држави ради бесплатног уступка земљишта за зидање 

Учитељске школе у Книну 
6
 АЈ, 66–736–1193, Преставка општинске управе книнске општине министру просвете др Дра-

гутину Којићу за отварање учитељске школе у Книну од 13. јуна 1932. године 
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Десницом и народним послаником др Николом Суботићем, изложене су и сле-

деће чињенице које указују на значај самог чина отварања школе:  

''Подизањем учитељске школе у Книну, као центру Сјеверне Далмације, 

задовољава се не можда само једна часовита културна потреба загорске Далма-

ције, него се уједно тим актом врши правда и једна здрава и смишљена држав-

на политика, обоје као одговор на неправду и безумље, каквим је кроз 4 вијека 

туђинске непријатељске владавине било третирано становништво загорске 

Далмације, у огромној већини српскога племена, стотину хиљада душа по бро-

ју – осим оног дијела Лике и југозападне Босне, који такођер гравитирају Кни-

ну.''
7
 

У представци се даље говори о томе какву је просветну политику водила 

Аустрија према овом делу Далмације, односно да ни у Книну, а ''ни на стотине 

километара било у ком правцу у опсегу Книна, није кроз вјекове подигнута ни 

једна... средња школа, док су у мјестима приморја, нарочито у Сплиту и Шибе-

нику, гдје су се слијегали пенсионери, начичкане све могуће, потребите и непо-

требне врсте школа. Наш је народ био намјерно занемариван. Аустријска рука 

није имала зањ разумијевања а још мање миловања. Можда је имала и зашто!''
8
 

Книн се тада сматрао, али и с правом био, средиште Далматинске Заго-

ре, јер се и легитимисао да то буде, како по свом природном положају, тако и 

по томе што је представљао чвориште железничког и путног саобраћаја, среди-

ште власти и седиште војног гарнизона, а нарочито као носилац националне 

мисли и свести о задругарском и просветно-културном покрету.
9
 

Поткрепљујући чињеницама ове наводе у ''Преставци'' се истиче да је 

народ Книнске општине деценијама манифестовао јединство душе и чежње са 

браћом из ''нашег пијемонта'' на Далматинском Косову (код цркве Лазарице), 

да је у Балканском и Првом светском рату послао у помоћ својој браћи више 

добровољаца него што их је дала читава Далмација, да је притекао у помоћ срп-

ском Црвеном крсту за време Балканског рата већом новчаном помоћи него сва 

остала Далмација, да је Книнска општина платила свој данак у крви приневши 

својим идеалима као жртву Онисима Поповића, да је ова општина пружила 

оружани отпор италијанској војној окупацији ''ових крајева'', да је народ ове 

општине са заносом поздравио Шестојануарску диктатуру као једини излаз из 

мучне политичке ситуације.
10

 

У ''Преставци'' се даље наводи да је ''народ ове општине показао... и 

доказао пуну свијест за свој просвјетно-културни напредак, кад је био кадар да 

за вријеме туђинске владавине, препуштен сам себи, својом сопственом снагом 

и срествима подигне у готово свих својих 25 села основне школе, док су друге 

                                                 
7
 Исто 

8
 Исто 

9
 Исто 

10
 Исто 
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општине дизале школе само са државном помоћи, или их уопште нијесу ни гра-

диле... кад је поред свега свога сиромаштва жртвовао пуни један милион дина-

ра да купи и поклони држави... читави један комплекс земљишта од 6 хектара – 

како је тражено – у сврху градње учитељске школе у Книну''.
11

 

Настојећи да оживи задругарски покрет по севернодалматинским сели-

ма и да повеже задруге у једну органску целину, у Книну је основан Привредни 

савез, а читаву акцију на економском и културном пољу (обрада запуштене 

земље, оснивање пољопривредних установа, одржавање курсева, подизање 

школа и ђачких домова, потпомагање ђака, оснивање соколских друштава на 

селу, сеоских читаоница и библиотека, одржавање домаћинских течајева итд.) 

– сконцентрисану у друштво ''Привредно-културна Матица за Сјеверну Далма-

цију'' – водио је Книн. У Книну су већ дуже време деловали Соколско друштво, 

Здравствена задруга, Женска задруга, Мљекарска задруга, Српска кредитна 

задруга, Мјесна задруга за пољопривредни кредит и државно добро (завештање 

др Ловре Монтија).
12

 

С друге стране, према Книну су се стицале и у њему укрштале главне 

државне цесте са све четири стране (од Задра, Лике, Босне, Сиња, Сплита и 

Шибеника), а истовремено је представљао и железничко чвориште пруга са три 

стране (Хрватске, Босне и Приморја), што му је, природно, давало обележје 

центра загорске, односно северне Далмације, као и суседне Лике и Босне, које 

су му гравитирале, како у трговачком, односно економском, тако и у култур-

ном погледу. Управо имајући у виду све ове разлоге, представници Книнске 

општине су још 1921. године, одмах по одласку италијанских окупаторских 

власти из ових крајева, скренули пажњу централној власти на ''сходност и 

нацјоналну потребу'' да се баш у Книну (као најјачем центру) подигне и отвори 

учитељска школа, што је резултирало министровим обећањем да ће то бити и 

учињено чим се стекну услови из већ поменуте Одлуке из 1925. године.  

У даљњем тексту ''Преставке'' министар се обавештава да је ''зграда 

(школа са интернатом) сада готова, прибављен је и потпуни намјештај, као што 

је потпуно готова и зграда за станове наставника''.
13

 

О самом изгледу и трошковима подизања и опремања зграде школе са 

интернатом се каже: ''По својој врсти и намјени ваљда најљепша и најзгоднија 

у читавој нашој држави, ова зграда својом монументалношћу, раскошношћу и 

репрезентативношћу носи част нашој младој краљевини... за коју је држава 

потрошила преко 8 милиона динара, а општина за ту сврху купљено земљиште 

и 1 милион динара''.
14
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Препарандија – државна мушка учитељска школа у Книну, 

грађена 20-их година прошлог века
15 

 

Међутим, баш у време састављања ''Преставке'' била је најављена редук-

ција неких средњих школа (у циљу спровођења државне штедње – примедба 

аутора), па су се из Шибеника могли чути, додуше појединачни, али због боја-

зни оправдани гласови, да би се Учитељска школа у Шибенику могла укинути, 

који су се зато устремили на Учитељску школу у Книну. 

Као одговор на ове гласине, састављач ''Преставке'' (управа Книнске 

општине – примедба аутора), дајући, природно, предност Книну над Шибени-

ком у погледу отварања учитељске школе, у самој ''Преставци'' наводи, уз још 

неке, и следеће разлоге: 

1. Книн је, у свакој грани народног живота, показао далеко више живот-

не снаге и смисла једног културног центра од Шибеника. 

2. Учитељска школа у Книну је у средишту оне здраве народне масе, 

која ће са заносом и разумевањем посвећивати своју децу учитељском 

звању, да се она, опет, радо и предано врате своме селу, за разлику од 

школе у Шибенику, која прима децу из ''уских малоградских улица'', 

навикнуту свему више него народном животу, па се она не могу 

касније – као учитељи – навикнути на село, па траже и моле преме-

штање с једног места на друго, што доводи до штетног прекида наста-

ве и трошкова. 

3. Школа у Шибенику није доказала оправданост свог опстанка, јер и са 

ионако великом школском територијом (цела северна и средња Дал-

мација) ове године (1932 – примедба аутора) је уписала само 4 

мушкарца. Можда је то јасан доказ да деца из приморских места 

                                                 
15

 [ http://www.sibenik.in/poslovni-adresar/profil//1722.html ( 31.1.2016) ] 
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немају склоности за учитељско звање или, бар не, љубави да живе и 

раде у средишту и гроу народне масе. С друге стране, можда је узрок 

томе и то што Шибеник нема ни конвикт (ђачки, односно студентски 

дом – примедба аутора). Међутим, било једно или друго, учитељска 

школа у Книну и книнском подручју пружа обоје. 

4. У Шибенику је само случајно и привремено, као у најближе место 

приликом сеобе власти и институција из изгубљеног Задра, смештена 

и учитељска школа. Школа у Шибенику не одговара својој сврси, 

нити има подесну зграду, јер је смештена у једну обичну војничку 

бараку, док је она у Книну репрезентативног изгледа. 

5. Претежан број ђака шибенске школе био је женског пола, што је 

непожељно, јер градска женска деца не могу бити сеоске вође, ни у 

просветном, ни у националном, ни у соколском, а ни у привредном 

погледу. 

Насупрот томе, у Книну је замишљена школа и изграђен интернат 

искључиво за мушку децу. 

6. Осим теоријског школовања ђаци шибенске школе не могу у граду да 

стекну ниједно друго корисно знање, јер школа нема својих имања, 

нити има додира са селом, док свега пар ђака делује у соколу. 

Насупрот томе, школа у Книну удовољава свим овим захтевима, јер има 

своје сопствено раскошно имање, а у непосредној близини и још једно узорно 

државно имање, док Соколско друштво у Книну (и по сеоским четама) ради 

таквим еланом, да је једно од најбољих у читавој Далмацији. 

Поред свега тога, Шибеник има ништа мање него пет средњих школа 

(женску средњу школу, класичну гимназију, реформну гимназију, нижу трго-

вачку школу и подофицирску школу, осим бискупског семеништа), а уз то је за 

половицу пута ближе Сплиту, који има читавих 10 средњих школа, док Книн, 

као средиште загорске Далмације, а ни читаво њему гравитирајуће велико под-

ручје, нема ни једне средње школе, што је, заиста, неправедно и дискримини-

шуће.
16

  

''Преставка'' се завршава гласним апелом и молбом министру просвете 

да се, у интересу неколико стотина хиљада занемареног народа читавог запад-

ног дела Приморске бановине и у интересу опште народне просвете, отвори 

учитељска школа у Книну. 

Како ''Преставка'' није дала резултате, Книнска општина је и наредне 

(1933 – примедба аутора) године упутила Захтев министру просвете Краљевине 

Југославије др Раденку Станковићу за отварање учитељске школе. Позивајући 

се на Одлуку Министарства просвете од 7. маја 1925. године, у којој се каже да 

се, с обзиром на културне потребе становништва загорске Далмације, у Книну 

подигне државна зграда за учитељску школу са интернатом, у Захтеву се поно-
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во наводи и следећим речима подсећа да су обезбеђени сви услови за њено 

отварање: ''Зграде за школу, интернат и учитељске станове подигнуте су, наба-

вљен је намјештај, уведена електрика и водовод, све се... припремило за поче-

так школовања, а... одгодило се... цијело питање у недоглед''.
17

 Међутим, ни 

овај апел није уродио плодом. 

Стицајем околности ''Учитељска школа у Имотском, која је започела с 

радом школске године 1946/47, запала је у озбиљне тешкоће те се тражио 

начин да се тешкоће преброде''.
18

 Наиме, ова школа ''није се могла развити у 

потпуну школу (због помањкања наставног кадра и школског простора), те је 

имала само два разреда..., а потом су ученици настављали школовање у 3. раз-

реду учитељских школа у Сплиту или Дубровнику''.
19

 У таквим условима ради-

ла је три школске године, након чега су надлежни државни органи донели 

одлуку да се премести у Книн, где је већ постојао адекватан простор за ту 

намену. Тако је, игром случаја односно стицајем околности, пре него било 

чијом интервенцијом или заслугом, ''Учитељска школа у Книну започела с 

радом школске године 1949/50... Дио ученика је ... пристигао из сплитске и 

задарске учитељске школе, које су у то вријеме биле прекрцане. У првој радној 

години Учитељска школа у Книну има три одјељења (два одјељења првог и 

другог разреда, те једно одјељење трећег разреда). У школској години 1950/51. 

школа организира и припремни разред''.
20

 Meђутим, школа је радила врло крат-

ко – до школске 1951/52. године. Затварање Учитељске школе у Книну ''било је 

увјетовано разлогом што је број учитељског кадра био већ задовољавајући, што 

су остале далматинске учитељске школе у већим културним центрима могле 

задовољавати даљње потребе за учитељским кадром и што су, с обзиром на 

властиту наставно-кадровску ситуацију, могле у потпуности одговорити том 

задатку''.
21

 Међутим, ако се зна да је у то време у целој ФНРЈ, а нарочито на 

простору тог дела Далмације, био изузетно висок проценат неписменог станов-

ништва, онда ови разлози имају призвук илузорности. Дужност директора 

вршили су: Никша Саблић, Јуре Огуић и Никола Кнежевић. Као наставници у 

њој су деловали Едо Вајнахт, Владимир Пољак, Анте Секулић и други.  
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Milos Crnomarkovic 

 

Präparandschule (A School for Teachers) in Knin 

 

Summary 

 

During the 1920s and 1930s, Knin was the center of Zagorje, that is northern, 

Dalmatia, whereto many other municipalities gravitated. Having this in mind, and the 

fact that during the Austrian rule – especially because of expressing their national 

feelings – these areas were neglected and ignored, leadership and citizenship of Knin 

municipality launched an initiative (March 1921) with the aim of opening a second-

ary school and Präparandschule (state men’s teachers school) in Knin. As a response 

to this initiative, the Minister of Education on May 7, 1925, made a decision to estab-

lish a state men’s school for teachers in Knin, when suitable premises would be 

found. A new school building with boarding facilities was soon built, and the munic-

ipality administration filed a Submission (1932), and then a Request (1933) to the 

Minister of Education to open the school, but due to state rationalization reasons 

these appeals were unsuccessful. Only when the School for Teachers in Imotski fell 

into serious difficulties (lack of teaching staff and school premises), the competent 

national authorities decided to move it to Knin. The School for Teachers in Knin 

worked for a very short period – from school year 1949/50 until 1951/52. Its fate was 

determined with the assessment of the relevant state authorities that the number of 

teaching staff was already satisfying and that the other Dalmatian schools for teach-

ers in larger centers could meet further needs for teaching staff.  
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СПОМЕНИК ПЕТРУ КОЧИЋУ У БАЊАЛУЦИ 
 

 

Апстракт: Бањалучка интелектуална елита оснива 1929. године у 

Бањалуци друштво ''Змијање'', које је требало, поред другог, и да подигне спо-

меник Петру Кочићу (1876–1916) у Бањалуци. У кругу чланова Друштва желио 

је да се нађе и Никола Тесла, који се са оваквом жељом обраћа Друштву, али је 

Теслино писмо нечијим немаром затурено и тако смо остали ускраћени за спо-

знаје о евентуалним сљедећим Теслиним намјерама. 

На приједлог предсједника Главног одбора Друштва др Васе Глушца 

(1879–1955) и његових пријатеља, 1932. године покушало се договорити са 

вајаром Иваном Мештровићем (1883–1962) око израде споменика, али како је 

вајар Мештровић ангажован око припрема за своје двије изложбе, одржане у 

Прагу и Паризу 1933. године, почетком априла 1932. године расписан је кон-

курс за израду споменика у Бањалуци. Према одлуци Оцењивачког суда, који 

засједа 10. јуна те године, између дванаест приспјелих радова, прву награду и 

право извођења добио је рад под називом ''Трибун'', коауторско дјело Антуна 

Аугустинчића (1900–1979) и Ивана Вање Радауша (1906–1975) из Загреба. 

Сљедећег дана, у просторији бањалучке гимназије отворена је изложба свих 

приспјелих радова, што представља прву вајарску изложбу код нас. Споменик 

Петру Кочићу свечано је откривен 6. новембра 1932. године у градском парку 

бана Милосављевића у Бањалуци. 

 

Кључне ријечи: друштво ''Змијање'', споменик Петру Кочићу у Бањалу-

ци, Васо Глушац, Никола Тесла, Спиридон Шпиро Боцарић, Антун Аугустин-

чић, Иван Вања Радауш, Марко Брежанин, Франо Менегело Динчић, Прва 

вајарска изложба. 

 

 

Потреба за живим и трајним присуством једног лика из националне 

галерије ликова, 1929. године окупља бањалучку интелектуалну елиту у дру-

штво ''Змијање'', чији је један од задатака да подигну споменик (попрсје) и над-

гробни споменик књижевнику и народном трибуну Петру Кочићу (1876–1916). 

Чланови Друштва се обавезују и да пренесу Кочићеве мошти из Београда у 

Бањалуку, да оснују Фонд ''Петар Кочић'' и изграде Дом ''Петар Кочић'' за смје-

штај сиромашних ученика из Крајине. 

mailto:dankad@blic.net
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У непуне четири године дјеловања (од 29. октобра 1929. до 21. маја 

1933) Друштво, којим управљају ''људи Кочићеве и Жерајићеве генерације'' 

сабрани у Главни одбор, на чијем челу се нашао Васо Глушац (1879–1955), 

Кочићев пријатељ и покретач ове акције или акција, окупило је бројне чланове. 

Међу њима нашли су се и краљ Александар Први Карађорђевић, Томо Маса-

рик, предсједник Чехословачке Републике, Игнаци Мошицки, предсједник 

Пољске Републике. По страни не остају ни наши познати књижевници, умјет-

ници, научници, дипломате и политичари, који су својски помагали рад ''Змија-

ња'' – др Владимир Ћоровић, Михаило Пупин, Вељко Петровић, Владимир 

Назор, Бранислав Нушић, Милан Ракић, Шпиро Боцарић, Роман Петровић, 

Јован Бијелић, Сретен Стојановић, Јован Кршић, Светислав Милосављевић, 

Јурај Деметровић, Авдо Хасанбеговић. 

Али, до сада је, нажалост, остало непознато да се, поред другог, с 

таквом намјером или жељом Главном одбору Друштва јула 1931. године, јед-

ним ''опширним'' писмом, обратио Никола Тесла из Америке. О овом писму, 

или о оном најзначајнијем из његовог садржаја, сазнајемо из ''Политике'': 

''Главни одбор 'Змијања', друштва за подизање споменика и дома Петра 

Кочића у Бањој Луци примило је писмо од нашег земљака и научника светског 

гласа г. Николе Тесле из Америке. Г. Тесла у свом опширном писму тражи да 

му Главни одбор 'Змијања' пошаље друштвена правила и информације о доса-

дашњој акцији друштва. Потом скреће пажњу главном одбору 'Змијања', да би 

кад се подигне велики дом Петру Кочићу у Бањој Луци, где ће бити смештени 

сиромашни ђаци Босанске Крајине, добро било кад би нашли места и даровити 

младићи из Лике, која је такође увек ценила рад и дела покојног Петра Кочића. 

Затим, између осталог, наглашава да жели да се сва нација одужи великом књи-

жевнику и народном трибуну Петру Кочићу, који је стекао толике заслуге за 

свој народ. 

Поменуто писмо Николе Тесле биће фотографисано и ових дана у цели-

ни објевљено.''
1
 

Такође је остало непознато из којих смо разлога, или чијим немаром, 

остали ускраћени за цјелину Теслиног писма, у којем је, сасвим извјесно, као и 

увијек и у свакој прилици, било прегршт његових патриотских намјера. 

Господин Глушац и његови пријатељи били су мишљења да би, од свих 

предузетих задатака или послова, требало ''да се најпре подигне у Бања Луци 

споменик који ће имати ефекта за омладину и за будућност'', У истој тој прили-

ци господин Глушац изјављује да ће се ''замолити наши вајари који би овај спо-

меник израдили уз минималну своту''.
2
 Већ сљедећег мјесеца на сједници 

                                                 
1
 Писмо г. Николе Тесле друштву ''Змијање'', у: Политика, Београд, XXVIII, 8324, 14. јули 1931, 

стр. 5 
2
 В. Ј., За подизање споменика Петру Кочићу, у: Политика, Београд, XXVI, 7687, 27. септембар 

1929, стр. 5 
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Општинског већа Града је одлучено да се друштву ''Змијање'' уступи ''један 

комад општинског земљишта, 400 квадратних метара на Краљевом Друму, на 

коме ће се подићи споменик Петру Кочићу а доцније и Дом Петра Кочића''.
3
 

Како су ово биле године подизања бројних споменика, о чему се доста и 

редовно писало, вајари на простору Краљевине помно прате све овакве написе 

и неколицина њих, одмах пошто се господин Глушац овако огласио, у Бањалу-

ку, на адресу господина Глушца и Главног одбора ''Змијања'', почела су да при-

стижу писма наших вајара, у којима нуде израду Кочићевог споменика бес-

платно или уз минималну накнаду. 

Јулије Чикош Сесија
4
 4. октобра 1929. године из Крижеваца Главном 

одбору Друштва ставља понуду за изведбу истог споменика: 

''За изведбу и солидност споменика јамчим својим солидним и преци-

зним радом у колико сам већ добио више првих награда на јавним натјечајима, 

као што сада радим и велики споменик Стјепана Радића који је у бронци велик 

5 мет за Крижевац а исто ћу радити и за Лудбрег а са Сиском стојим у прегово-

рима. 

Друштву бих изашао усусрет са врло повољним увјетима и то на три 

оброчна отплаћивања, што би врло конвенирало и самоме друштву, јер би им 

на тај начин било олакшано поставити споменик. 

Слободан сам замолити друштво да ме точно извјести о свима подацима 

за споменик Петра Кочића као и за величину споменика, тако да би усусрет 

могао изаћи друштву са цијелим прорачуном и трошковима око постављања 

споменика. 

Ако је по жељи друштва могао бих на њихов вриједни позив и сам особ-

но доћи у Бањалуку за преговоре за подизање споменика, па молим нека ми 

друштво изволи јавити точно своју адресу''.
5
 

Из Аде, у Бачкој, на адресу господина Глушца краћим писмом обраћа се 

вајар Сергије Фанфонић,
6
 који ''молбом на Вас и Ваше колеге по доношењу 

решења Вашег одбора изволи мени поверити рад на Споменику. 

Академски сам сиромашни вајар па могу да Вам 30 од сто јефтиније од 

других уметника израдим. 

                                                 
3
 В. Ј., Земљиште за споменик Петру Кочићу, у: Политика, Београд, XXVI, 7714, 24. октобар 

1929, стр. 3; Музеј Републике Српске, Бањалука, бр. документа 27, рег. бр. 7, кутија I 

Архивски материјал из Одјељења документације Музеја користим захваљујући љубазности 

госпође Љиљане Кораћ, на чему јој се захваљујем. 
4
 Јулије Чикош Сесија, вајар (16. јануар 1898 – 2. март 1972), сликарство учи у очевом Бела 

Чикош Сесија (1864–1931) атељеу, а вајарство у Загребу, Прагу и Минхену. Дуго ради као 

средњошколски професор у Загребу и Ријеци. Био је доживотни кустос Спомен-збирке Беле 

Чикоша Сесије у Загребу. Радио је портрете, актове и монументалну пластику. Сликао је фол-

клорне мотиве. Од јавних споменика извео је и поклонио гимназији у Крижевцима спомен-

бисту краља Алексадра Првог, откривену 14. априла 1935. године. 
5
 Музеј Републике Српске, Бањалука, бр. документа 51, рег. бр. 6, кутија I 

6
 Подаци о аутору непознати 
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Ако се цењени одбор жели уверити да сам добар мајстор, Римске акаде-

мије – то Вам могу послати неколико фотографија мојих умет. радова н. пр. као 

цела фигура нашег Краља Алекс. I. Биста Др. Јозе Бритвића, Спомник 'Троглав' 

– Уједињење и Ослобођење СХС. Југославија – једно велико интересантно 

ново уметничко дело!''
7 

Већ искусан у оваким пословима и аутор бројних актуелних споменика 

код нас, вајар Иван Екерт
8
 из Травника, у писму од 10. октобра, наводи да је 

''упозорен од једног мога доброг пријатеља на Ваш распис у новинама (који сам 

случајно предвидио) овим долазим да Вам се ставим на расположење за исти 

рад, као један од домаћих уметника-скулптора. На првом месту могу Вас изве-

стити, да би ми била особита част, да ми поштовани наслов повери израду тога 

споменика једном тако заслужном националном раднику, те сам приправан за 

тако једну племениту идеју, да се жртвујем до скрајњих граница, те у случају, 

да се поштовани наслов одлучи да мени повери речено дело, ја сам приправан 

да исти израдим само уз надокнаду мојих трошкова. 

Мимогред напомињем, да сам већ много споменика у разним местима 

наше отаџбине израдио, који су у већини случајева конкурсом изабрани, а било 

је много пута и до 10 натјецатеља. 

Ако се поштовани одбор одлучи да ми израду дела повери, приправан 

сам лично доћи и о свему се детаљно споразумити.''
9
 

За израду споменика Петру Кочићу у Бањалуци заинтересовао се још 

један вајар из Аде – Дејан Бешлић.
10

 

''У Политици од 27. септ. т. год. прочитао сам чланак, о цењеној Вашој 

иницијативи, за подизање споменика пок. Националном великану Петру Кочи-

ћу. Но не сећам се баш тачно дали је у истом броју Политике или у наредном, 

са разликом 2-3 дана, стајало: да се позивају г.г. вајари, уметници, за што јеф-

                                                 
7
 Музеј Републике Српске, Бањалука, бр. документа 48, рег. бр. 6, кутија I 

8
 Иван Екерт (Нови Сад, 23. август 1891 – Загреб, 1. март 1953), вајар, сликар и графичар. Учио 

у Бечу, Минхену и Будимпешти, гдје је израдио више портретних попрсја и споменика. Слу-

жбовао као наставник у Београду, Сарајеву и Загребу. Један дужи период живио у Травнику. 

Излагао у земљи и Бечу. Извео споменике краља Петра у Мркоњић Граду, Ливну, Бугојну, 

Фочи, Травнику и Градишци на Сави. 
9
 Музеј Републике Српске, Бањалука, бр. документа 25, рег. бр. 6, кутија I 

10
 Дејан Бешлић (Ада, Бачка, 17. април 1897 – Лозница, 10. октобар 1967), вајар. Вајарство учио 

у Београду. Учествовао у ратовима 1912–1918. године. Имао атеље у Новом Саду. Извео спо-

менике краљу Петру Првом у Сенти, откривен 30. октобра 1932, у Потиском Св. Николи (Осто-

јићево), откривен 19. новембра 1933. и у Ади, откривен 6. септембра 1937. године; Споменик 

палим Батајничанима у Батајници, откривен 26. јула 1934; Споменик краљу Александри Првом 

у Турији код Србобрана, откривен 31. маја 1936; Попрсје Стевана Владимира Каћанског у 

Србобрану, откривено 19. јуна 1938. године. 

Податке о вајару Бешлићу видјети у: Угљеша Рајчевић, Затирано и затрто I, Оскрнављени и 

уништени српски споменици на тлу претходне Југославије (1845–1950), Прометеј, Нови Сад 

2001, стр. 85 
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тинију цену изградње споменика. А не стоји у истим бројевима Политике дали 

се може већ чинити понуда, или ће се расписивати конкурс. 

Познато ми је национално и просветно делање покојнога Кочића, јер 

сам читао нека дела и мемоаре његове, те се обраћам с молбом, да ми се по 

могућству пошаљу верне фотографије покојникове, од којих би једна имала 

бити профилна, друга предлице, да израдим једну лепу бисту за скоро још 

половину већу од природне величине. 

Исти рад бих израдио у глини и само у гипсу те послао, сада већ саста-

вљеном, Славном Одбору 'Змијање', на оглед а који модел може и стручна 

комисија да погледа и ако би се исти рад усвојио са задовољством, био бих пре-

сретан јер би ми то била награда за мој труд, пошто сам и сам велики идеалиста 

у скулптури, а нарочито за радове нашим националним великанима. 

Ако би ми се рад усвојио, пристајем по жељи Одбора и у камену бисту 

израдити; јер сам у клесању специјалиста и радим са сигурношћу. Да ме се 

боље разуме: нити ће материјал камена а ни изливена биста у бронзи, готова 

довршена и предата стајати више од 5000 дин. 

За постамент би исто дао леп пројект. А у случају избора за бронзану 

или мермерну бисту, дао бих и боју камена, који постаменат неби више стајао 

од 10.000 дин, постављен на месту. 

Молим да се ова ниска цена не сматра конкурсна, нити обавезна, јер је 

моја жеља дати дело и то право уметничко дело. У том случају да задовољим 

уметничку критику, био бих задовољан и богат. 

15 година како стално студирам уметност, практично и теоријски, те се 

осећам способним да могу одпочети, са пуном сигурношћу, и јавне радове. 

Пошто, на основу ове моје молбе, не обавезујем никога на никакве 

моралне ни материјалне трошкове, молим само да ми се фотографије позајме, 

које ћу ја при свршеном раду повратити, то сматрам да ће ми се мојој скромној 

жељи и удовољити.''
11

 

Крајем октобра 1929. године на адресу друштва ''Змијање'' стиже и 

писмо из Сплита, у којем академски вајар Петар Бибић
12 

каже да му је ''част 

овиме понудити угл. Одбору, да сам вољан моделовати споменик без обзира на 

димензије и без икаквог хонорара за овај вајарски рад''.
13

 

                                                 
11

 Музеј Републике Српске, Бањалука, бр. документа 43, рег. бр. 6, кутија I 
12

 Петар Бибић, (Велушић код Дрниша, 3. фебруара 1893 – Београд, 17. јануара 1971), вајар, 

сликар, графичар, рестауратор. Школовао се у Прагу. Између два свјетска рата слика пејзаже и 

ведуте у уљу и акварелу, бави се графиком (бакропис) и рестаурацијом фресака у манастирима 

у јужној Србији и Македонији. Излагао у земљи и иностранству. Израдио неколико споменика 

борцима Народноослободилачког рата, палим рударима у Бору (1952), палим борцима у Јакову 

(1954), бисте маршала Тита и народних хероја Милице Павловић и Божидара Аџије, Орден 

рада, бројне плакете, дипломе, екс либрисе и слично. 
13

 Музеј Републике Српске, Бањалука, бр. документа 50, рег. бр. 6, кутија I 
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Како се сваком од ових вајара, испред Главног одбора ''Змијања'', госпо-

дин Глушац захвалио и отписао исто, да ''када прикупимо новац јавићемо Вам 

подробно према Вашој понуди. Узели смо Вас у предбиљежбу'', сасвим је 

извјесно да су они учествовали на конкурсу када је он расписан. Ово потврђује 

писмо Јулија Чикоша Сесије, који 3. јула 1932. године тражи ''цијењени одбор 

да ме тачно обавијести о свим потанкостима натјечаја, те који су умјетници 

судјеловали на натјечају и који су добили награде и којима је повјерен посао. 

Како мислим да мени није повјерен посао, то молим цијењени одбор да 

ми се смјеста врати моја шкица за исти споменик Петра Кочића и онако запаку-

је у моју шкрињу, те дрвени постамент како је и он био сложен у шкрињи зајед-

но са мојом шкицом, те молим да ми се добро запакира да се модел неби раз-

био. 

Моја шкица Петра Кочића молим да ми се смјеста натраг пошаље на мој 

властити трошак у Крижевце.''
14 

Иако се мрежа добротвора, ''утемељача'', помагача и прилагача нагло 

умножава, како у земљи тако и у свијету, и како Вук Јеловац, главни секретар 

Друштва, на једној од сједница Друштва извјештава ''да је акција друштва успе-

ла да у року од две године дана прикупи у готовом своту од преко 500.000 

динара'',
15 

те се тако, поред другог, отвара и могућност за расписивање конкур-

са за подизање споменика Петру Кочићу, у Главном одбору Друштва разми-

шља се другачије. На приједлог његових чланова, како сазнајемо из бањалучке 

''Нове штампе'', доктор Васо Глушац отпутовао је у Загреб и замолио вајара 

Ивана Мештровића (1883–1962) да изради споменик Петру Кочићу у Бањалу-

ци. Али, ''заузет својим великим радом око припреме за своју умјетничку изло-

жбу, коју ће одржати у току ове године у Прагу (у Прагу и Паризу 1933. годи-

не; примј. аутора)... то и поред најбоље воље г. Мештровић није у стању да се 

прими израде шкице попрсја и надгробног споменика пок. Петру Кочићу''. Па 

ипак, Мештровић је г. Глушцу ''... посветио дуго времена и дао своје стручно 

мишљење какав и колики треба да буде споменик (попрсје) и надгробни споме-

ник пок. Петра Кочића. Г. Мештровић изложио је г. Глушцу још неке детаље, 

који ће добро послужити приликом израде горњих радова. У вези обавјештења, 

које је г. Глушац добио од г. Мештровића на синоћној сједници (одржаној 19. 

фебруара 1932. године; примј. аутора) донесено је рјешење да се образује тех-

ничко-умјетничка секција друштва 'Змијање'. У поменуту секцију изабрани су: 

гг. Шпиро Боцарић, академски сликар и управник музеја Врб. Бановине; Вељко 

Пећанац, проф; инг. Александар Вулић, архитект; инг. Бранко Јовановић, грађ. 

инжењер банске Управе Врбаске бановине. Од чланова 'Змијања': гг. др Васо 

Глушац, предсједник друштва 'Змијање'; др Димитрије Закић, потпредсједник 

друштва 'Змијање'; Вук Јеловац, секретар; Миле Иванић, благајник; Д(анило) 

                                                 
14

 Музеј Републике Српске, Бањалука, бр. документа 9, рег. бр. 17, кутија II 
15

 В. Ј., Успех друштва ''Змијање'', у: Политика, Београд, XXVIII, 8182, 16. фебруар 1931, стр. 7 
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Дрча, други секретар; Звонимир Јовић, други благајник. Иза донешеног 

закључка поменуте секције, Главни Одбор друштва 'Змијање' одржаће сједницу 

по горњем питању, на којој ће расписати конкурс за најбоље планове (шкице) 

споменика (попрсје) и надгробног споменика пок. Петру Кочићу, и уједно 

одредити велику награду за најбоље радове (шкице).''
16

 

Конкурс је раписан почетком априла 1932. године, ''а споменик ће, пре-

ма условима конкурса, бити у целој фигури и представљаће покојног Кочића у 

ставу говорника, народног трибуна. Биће висок три метра, изливен из бронзе, 

док ће постамент бити од гранита. Споменик ће стајати у великом градском 

парку у Бањој Луци. За израђене скице и одливање споменика у гипсу одређене 

су ове награде: прва осам хиљада динара, друга пет хиљада динара, трећа три 

хиљаде динара и више откупљених радова по две хиљаде динара. У оцењивач-

ки жири ушло је осам лица Уметничко-техничке секције главног одбора 'Змија-

ња'. Рок предаје скица је 1. јуни 1932. Сва обавештења по овом питању даје 

главни одбор 'Змијања' у Бањој Луци''.
17

 

Техничко-умјетничка секција, преименована у Оцјењивачки суд, одржа-

ла је 10. јуна у ''канцеларији гимназије састанак ради оцјене приспјелих радова 

за натјечај скице за споменик Петру Кочићу у Бањој Луци. 

По извршеном прегледу одбор је извршио уже одабирање радова, који 

треба да буду награђени и донио је одлуку, да се од ових радова награди са 

првом наградом: рад под мотом 'Трибун', да се друга награда не подели нико-

ме, да се трећа награда подели раду под мотом: 7./II. и да се један рад и то под 

мотом 'Јаблан' откупи. 

По суду Жирија остали се радови не могу наградити. 

После донесене одлуке оцењивачки суд у присуству цијелог одбора дру-

штва 'Змијање' приступио је отварању запечаћених коверата те је установљено 

да је да је прву награду добио рад под мотом 'Трибун' вајара Антуна Аугустин-

чића
18

 и Ивана Радауша
19

 из Загреба. 

                                                 
16

 Акција ''Змијања'', у: Нова штампа, Бањалука, III, 451, 21. фебруар 1932, стр. 2 
17

 Конкурс за споменик П. Кочићу, у: Политика, Београд, XXIX, 8584, 2. април 1932, стр. 4 
18

 Антун Аугустинчић (Клањец, 4. мај 1900 – Загреб, 10. мај 1979), вајар. Од 1918. године сту-

дира вајарство на Високој школи за умјетност и обрт у Загребу. Студије наставља код Ивана 

Мештровића и дипломира 1924. године. У Паризу студира на Школи лијепих умјетности и 

Академији, од 1924. до 1926. године, када се враћа у Загреб. Године 1929. један је од оснивача 

Умјетничке групе ''Земља''. Од 1941. године учествује у НОБ-у. Године 1949. изабран је у Југо-

славенску академију знаности и
 
умјетности као њен први члан. Године 1952. пред зградом Ује-

дињених нација изводи скулптуру под називом ''Мир''. Излагао је у више наврата у земљи и 

иностранству, а у родном Клањцу 1976. године отворена је Галерија ''Антун Аугустинчић''. 
19

 Иван Вања Радауш (Винковци, 29. априла 1906 – Загреб, 24. априла 1975), вајар, сликар и 

писац, студира на Академији у Загребу у класама професора Рудолфа Валдеца, Роберта Фран-

геша Михановића и Ивана Мештровића. Затим, од 1931. године учи у Паризу. Од 1932. године 

члан је групе ''Земља'', са којом излаже до 1934. године. Од 1940. године наставник је на 

Државној обртној школи у Загребу, затим, од 1945. до 1969. на Академији ликовних умјетности 
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Трећу награду добио је рад под мотом 7./II. вајарa Маркa Брежанина
20

 из 

Београда. 

Откупљен је рад под мотом 'Јаблан' вајара Франа Динчића
21

 из Београда. 

У смислу натјечаја отвара се изложба приспјелих радова од 11 до 21 

јуна 1932 год. у просторијама гимназије.''
22 

Осим ове и још неколико оваквих информација у оновременој штампи, 

ова изложба, без обзира што није конципирана као таква, а што је приређена 

најприје с намјером да се јавно покажу сви приспјели радови, да се дају на увид 

јавности без жеље или намјере да се они критички валоризују, давно је заслу-

жила своје мјесто у нашем ликовном двадесетом вијеку. Јер, деценијама посли-

је њеног одржавања тешко ће се на једном мјесту наћи толико руку значајних 

вајара, толико различитих сензибилитета. Вријеме у којем јесмо, а у којем се, 

или би требало да се исписује историографија наше ликовности, свакако би 

требало да се позабави овом изложбом и да је памти као прву вајарску изложбу 

код нас. 

Изложбу је свакако видио и дао свој суд о њој и сам Аугустинчић, који 

већ 13. јуна 1932. године закључује уговор са Главним одбором Друштва о 

изради скулптуре за уговорених 130.000 динара.
23

 

Вајари Радауш и Аугустинчић пристају да се ''изврше извјесне коректу-

ре споменика'', како су се обавезали у уговору, и у једном часу обраћају се Дру-

штву с молбом да се у њиховом загребачком атељеу нађу чланови Уметничко-

техничке секције Главног одбора друштва ''Змијање'', који би требало да ''сту-

дирају главу покојног Кочића, да би израда потпуно одговарала великом покој-

                                                                                                                                          
у Загребу, гдје, од 1950. године, води и Мајсторску радионицу. Члан је ЈАЗУ од 1947. године. 

Излагао у земљи и иностранству. 
20

 Марко Брежанин (Спич код Бара, 20. маја 1883 – Београд, 11. новембар 1956), вајар. У младо-

сти ради као каменорезац у Софији, а од 1906. године похађа Уметничко-обртну школу у 

Љубљани, послије које се упућује на студије у Беч. Током Првог свјетског рата ради на Цети-

њу, а 1919. сели се у Београд, одакле се, на позив пјешадијског генерала Војислава Костића 

упућује у Бањалуку, гдје ради портрете супружника Костић (у гипсу) и њиховох сина (у дрве-

ту). Портрети су у власништву насљедника породице Костић у Загребу. Највише радио портре-

те, који су прожети поетско-реалистичким духом, а који га сврставају међу типичне представ-

нике интимизма у српској скулптури. 
21

 Франо Менегело-Динчић (Котор, 28. фебруара 1900 – Београд, 17. јануара 1986), вајар и 

медаљер. Завршио Школу примијењених умјетности у Сплиту, студије наставља код Ота Шпа-

нијела у Прагу, а усавршава се у Паризу и Минхену. Кратко живи у Сплиту, одакле се 1928. 

године пресељава у Београд. Моделује реалистичке портрете и споменике, излаже у Прагу и 

Сплиту с групом ''Медулић'' 1922. године. 
22

 Записник оцјене приспјелих радова за израду скице споменика Петру Кочићу, Музеј Репу-

блике Српске, Бањалука, бр. документа 8, рег. бр. 17, кутија II 
23

 Кочићев споменик у Бањој Луци, у: Службени лист Врбаске бановине, Бањалука, IV, 31, 4. 

август 1932, стр. 4 
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нику, да се дјело у својој цјелости и укупности осјети као живи лик, као човјек, 

трибун, присутан сада и увијек ту''.
24  

Аугустинчић се обраћа и Спиридону-Шпири Боцарићу, који му, такође 

писмом, 11. августа 1932. године одговара: 

''Примио сам Ваше писмо и спреман сам да Вам се ставим на диспозици-

ју, али прије тога овдје морам да ријешим: у каквом својству и са каквом одго-

ворношћу да тамо дођем. 

Ево шта хоћу да кажем: 

Ја сам био у личном пријатељству с пок. Кочићем и ја ћу, из пијетета, 

урадити све, у колико допуштају моје скромне силе и прилике. Али као члан 

одбора 'Змијање' тешко је свијету угодити. 

Замислите, да се неком нешто не допадне на споменику, могао би Одбор 

рећи – да скине са себе одговорност – да је то било мени повјерено, и ја бих у 

очима нашег доброг свијета остао прљав, да ме не би сав Врбас могао опрати. 

Зато сам ја замолио Господина Бана, који је данас отпутовао за Београд, 

да говори са Госп. Др. Глушцем, да скупа тамо дођемо и да заједнички прими-

мо одговорност, у колико она може да спане на нас.''
25 

Боцарић се нашао у Загребу и заједно са ауторима дефинисао Кочићев 

портрет. 

Како је и договорено, споменик, бронзана фигура Петра Кочића, допре-

мљена је у Бањалуку и монтирана на постамент 4. новембра 1932. године. 

Освећење је, уз присуство бројних угледних гостију те Кочићевих Крајишника, 

обављено 6. новембра 1932. године у Градском парку бана Милосављевића. 

Споменик је стигао да живи у Парку свега десетак година. Засметао је 

Усташком стожеру, који маја 1941. наређује да се споменик сруши. Надцестар 

Иван Кусина са својим радницима, по наређењу инжењера Галара, без дизали-

це, руши споменик Петру Кочићу. Хтјело се да Споменик остане неоштећен, а 

Алија Халалкић и Мујо Беговић га товаре у запрежна кола, превозе и похрању-

ју у општинском дворишту, гдје дочекује крај рата. Камено постоље спомени-

ка, такође неоштећено, одвезено је у двориште Царске школе, гдје је непозната 

особа скинула бронзану плочу са натписом, која је, када је споменик враћен у 

Парк, замијењена каменом.
26

  

Замисао Августинчића и Радауша била је да споменик доминира ције-

лим простором Парка, не само својим димензијама (висок је два и по метра), 

него и својом поруком. 

Свој ''свагдањи огртач'' Кочић само овлаш придржава лијевом руком, у 

којој је књига – ''симбол литературе, помоћу које се борио против туђинске 

                                                 
24

 Вук Јеловац, Из Друштва ''Змијање", у: Службени лист Врбаске бановине, Бањалука, IV, 36, 

8. септембар 1932, стр. 4 
25

 Музеј Републике Српске, Бањалука, бр. документа 10, рег. бр. 17, кутија II 
26

 Према казивању Бранка Пајића. Ово свједочење о судбини споменика у Другом свјетском 

рату уступио ми је господин Зоран Мачкић из Бањалуке, на чему сам му захвална. 
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управе''. Десна рука је слободно испружена напријед и она таквим гестом као 

да подржава или продужава, упућује на мисао или мисли које Кочић упућује 

народу. 

У покрету, посебно горњег дијела фигуре, сконцентрисан је смисао сна-

ге, отпора и борбе, а сама скулпторска форма је чврсто грађена и њен реали-

стички начин моделовања, наглашени гест и порука само појачавају монумен-

талност споменика. 

За разлику од свих других из тог времена, једино је Кочићев споменик 

преживио. Да ли, најприје, као опомена свима онима који би да владају Кочи-

ћевом земљом и његовим сународницима на начин који Кочић никада није при-

знао? 

 

 

Danka Damjanovic 

 

A Monument to Petar Kocic in Banja Luka 

 

Summary 

 

The intellectual elite of Banja Luka founded in Banja Luka in 1929 a society 

Zmijanje, which, among other things, had to build a monument to Peter Kocic (1876-

1916) in Banja Luka. Nikola Tesla wanted to be also among the Society members 

and he addressed the Society with this desire. However Tesla’s letter was misplaced 

due to someone's negligence, thus depriving us of knowledge of the possible 

following Tesla's intentions. 

In 1932 on the proposal of the Chairman of the Main Committee, dr Vaso 

Glusac (1879-1955) and his friends, the Society tried to agree with the sculptor Ivan 

Mestrovic (1883-1962) about the monument creation. Since a sculptor Mestrovic was 

involved in preparation of his two exhibitions, held in Prague and Paris in 1933, a 

competition for the creation of a monument to Peter Kocic was announced at the 

beginning of April 1932. According to the jury decision, which had a session on 10 

June in the same year, among a dozen received works the first prize and the 

construction right got the work under the name Tribune, coauthor work of Antun 

Augustincic (1900-1979) and Ivan Vanja Radaus (1906-1975) from Zagreb. On the 

next day an exibihion of all received works was opened in the High School of Banja 

Luka, which was the first sculpture exhibition here. The monument to Peter Kocic 

was officially unveiled on November 6, 1932 in City Park Ban Milosavljevic in 

Banja Luka. 
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ДАНКА ДАМЈАНОВИЋ 741.5(497.15Бањалука“1939“ 

Бања Лука 10.7251/GUARS1608207D 

dankad@blic.net      

 

 

ПРВА ИЗЛОЖБА КАРИКАТУРЕ У БАЊАЛУЦИ 
 

 

Апстракт: Карикатура, једна од ликовних дисциплина, стара је колико 

и сам живот. Она се попут нити црвеног конца провлачи кроз времена и откри-

ва нам наличја тадашњих живота и људи. 

Одавно прихваћена у развијеним умјетничким срединама, код нас стиже 

са закашњењем, пошто је доживљаванa као нека нарочита вјештина, којој је 

једини циљ јефтина вашарска шала. 

Можда се баш из тог разлога хтјело да прва изложба карикатура у Бања-

луци буде изложба у свијету већ афирмисаног Ладислава Кондора (1901–1963), 

сликара, портретисте и карикатуристе. Изложба је одржана у спратним просто-

рима ''Емилове пивнице'' од 3. до 13. јуна 1939. године. 

Како је умјетник међу својих двије стотине већ изложених карикатура 

овдје придружио још неколико, свакако би било добро да се оне, бар накратко, 

преселе или врате изложбом у Бањалуку. 

 

 

Кључне ријечи: Ладислав Кондор, Прва изложба карикатуре у Бањалу-

ци, ''Емилова пивница'', карикатура, изложба, Бањалука, Мурска Собота. 

 

 

Карикатура, та најпопуларнија или најомрзнутија грана умјетности, 

зависно од тога ко је и са које тачке посматра, стара је колико и сам живот. 

Јавља се са првим осмијехом на човјековим уснама, осмијехом који није само 

манифестација живота, већ и један од његових услова. Карикатура се затим, 

попут нити црвеног конца, провлачи кроз историју времена и, као смјела афир-

мација слободног духа, открива наличја тадашњих живота и људи. 

Одавно присутна у развијенијим умјетничким срединама, карикатура 

код нас, због недовољне обавијештености, стиже или је прихваћена са значај-

ним закашњењем, чак и у односу на средине сродне нашој. И тада је, не тако 

ријетко, потцјењивана, доживљавана као нека врста нарочите вјештине којој је 

једини циљ јефтина вашарска шала. 
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Притом се заборављало да су изражајна средства карикатуре иста она 

којима се служи такозвана озбиљна умјетност – сликарство и вајарство. За 

добру карикатуру неопходне су исто тако озбиљне умјетничке студије као и за 

остала дјела ликовне умјетности, само се она од 

њих разликује посебним талентом умјетника да 

уочи оно што је карактеристично, типично на 

неком лицу и да то умјетнички изрази. Инспира-

ција карикатуристе најчешће је огољени живот са 

свим његовим обртима. По томе се карикатура 

разликује од осталих дјела пластичне умјетности, 

чије надахнуће, најчешће, не прелази уски оквир 

личног доживљаја. У тој животности карикатуре 

лежи њена приступачност ширим круговима 

народа, а она се најприје манифестује у директ-

ном контакту појединца са дјелом – карикатуром 

на изложби. 

Ладислав Кондор (1901–1963), сликар пор-

третиста и карикатуриста, афирмисан од Осла, 

гдје 1931. године приређује прву самосталну 

изложбу карикатура, до Марсеја, од Копенхагена 

и Амстердама до Истамбула, Каира и Триполија, 

одлучује 1939. године да се изложбом својих 

карикатура представи и у Бањалуци. Свикао на сличне просторе за излагање по 

свијету, Кондору нису засметале неадекватне спратне просторије ''Емилове 

пивнице'',
1
 у којима, од 3. до 13. јуна 1939. године, излаже двије стотине својих 

карикатура. Међу њима су се нашле и ''карикатуре у то вријеме познатих свјет-

ских личности Мусолинија и Геринга и још неколико проминентних фигура из 

општег међународног живота, политике, банкарства итд. Поред наведених лица 

светског гласа, сусрећемо се и са карикатурама неколицине наших државника, 

политичара и јавних радника, а најзад и са неколико познатијих лица из наше 

средине, бањолучке, који су савршено успјели, као карикатуре г. Мирка па г. 

Милкана и још неких популарних грађана''.
2
 

Карикатуре Ладислава Кондора, најчешће портретне студије лијевог 

профила, говоре о изузетном сензибилитету умјетника. Снажном интуицијом, 

из хаоса психолошких опсервација и графичких биљежака, сабраних у умјетни-

ковом духовном оку, он формира иреалну визију објекта. У даљњем уобличава-

њу те визије све се више елиминише оно неважно, опште и све се значајније 

                                                 
1
 ''Емилова пивница'' се налазила се простору између зграда Хипотекарне банке (данас Палата 

предсједника Републике Српске) и Академије наука и умјетности Републике Српске. Овај 

податак добила сам од господина Зорана Мачкића из Бањалуке, на чему му захваљујем. 
2
 Г. Кондорова галерија, Врбаске новине, Бања Лука, X, 1593, 8. јуни 1939, стр. 2 

Ладислав Кондор: 

Аутопортрет, Помурски музеј, 

Мурска Собота 
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редукује на оно што је у физичком и духовном лику важно и карактеристично. 

Карикирајући оно нетипично на лицу – браду, уста, нос, очи и уши – и преносе-

ћи то на подлогу, он поремети свакодневну природну хармонију. Да би то 

умјетнички уобличио, да би своју опсервацију о једној личности изнио, пренио 

на хартију, неопходан је и чисто сликарски ангажман, што Кондору не предста-

вља проблем. Виртуозним потезом, за свега неколико минута, како пишу њего-

ви биографи, Кондор је знао да нацрта или наслика, да у карикатуру преобрази 

једно лице или лица. У сталном трагању за новим, другачијим, Кондорова 

карикатура, од почетног реалистичног начина, пролази и фазе кубизма и футу-

ризма. Притом његова карикатура никада није била и чак и не асоцира на сати-

ру или иронију, она је само благи хумор. 

 

  

Народни посланик из Босне 

(Симо Марјанац), Бањалука, 

1939, папир, оловка, креда у 

боји, 46,8 х 31,2 цм, УЗ–1120, 

Оставштина Ладислава Кон-

дора 

Јован и Јованка (Роми), 1939, Слатина, 1939, папир, 

оловка, креда у боји, 30,7 х 47 цм, УЗ–1158, Оставштина 

Ладислава Кондора 

 

Како је ''своју ретко богату колекцију карикатура г. Кондор употпунио 

са неколико успелих карикатура у бањалучким друштвеним, привредним и 

чиновничким круговима''
3
 и, како смо видјели, израдио и више портретних сту-

дија, прижељкујем да се из Музеја његове родне Мурске Соботе, барем накрат-

ко, све оне преселе у Бањалуку, да се та лица, те живе слике једног времена, 

још једном, или поново, огледају на фасадама и живим улицама града, да их 

сретнемо и да са тих нама блиских лица ишчитамо и сазнамо оно што нам је 

                                                 
3
 Три дана карикатуре, Врбаске новине, Бања Лука, X, 1594, 11. јуни 1939. стр. 3 
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ускраћено – све оно што их је чинило дијелом града и једног његовог и њихо-

вог времена. 

 

 

Danka Damjanovic 

 

The First Exhibition of Caricature in Banja Luka 

 

Summary 

 

A caricature, one of the visual arts, is as old as a life itself. As such it was 

accepted in the more developed art milieu a long while ago. Here it arrived with 

considerable delay and was seen as a kind of special skill whose only aim was a 

cheap catchpenny joke. 

Perhaps due to this reason, they wanted to exhibit caricatures of Ladislav 

Kondor (1901-1963), a painter, portraitist and caricaturist who was already affirmed 

in the world, in Emil’s Pub in Banja Luka from 3 until 13 June 1939. The artist took 

advantage of his longer stay in the city to make several portrait studies, which 

certainly, together with some of his other works, could and should, at least briefly, be 

returned to the city as one exhibition. Thus we would meet them and read on their 

faces everything that made them a part of the city and a part of his and their time. 
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ВЕРИЦА ЈОСИПОВИЋ УДК 658.1:656.2(497.15Бањалука)“1945“ 

Архив Републике Српске 10.7251/GUARS1608211J 

Бањалука  

 

 

ОД ДАСП-а ДО ''АУТОПРЕВОЗА'' 
 

 

Апстракт: Писати о оснивању и раду било којег привредног предузећа 

на подручју Републике Српске је веома тешко због мале сачуваности архивске 

грађе. Предузеће ''Аутопревоз'' из Бањалуке је једна од ријетких фирми основа-

них послије Другог свјетског рата која и данас ради. У раду је приказан развој 

овог саобраћајног предузећа од оснивања 1945. до увођења самоуправљања 

1950, са акцентом на допринос обичног радника: шофера, аутомеханичара, 

токара и електричара за успјех овог предузећа. 

 

Кључне ријечи: Државно аутомобилско саобраћајно предузеће (ДАСП), 

Окружно аутомобилско саобраћајно предузеће (ОАСП), Земаљско аутомобил-

ско транспортно предузеће (ЗАТП), Обласно аутотранспортно предузеће 

(ОАТП), Градско ауто-транспортно предузеће ''Аутопревоз'' Бањалука, петого-

дишњи план, раднички савјет. 

 

 

У Југославији је саобраћај по завршетку Другог свјетског рата, заједно с 

индустријом и пољопривредом, добио приоритет у обнови. Tежиште обнове 

било је оспособљавање саобраћајница, електричних централа и рудника угља, 

што је представљало основу за покретање осталих привредних дјелатности. Од 

брзине поправке оштећених саобраћајница зависио је превоз хране у угрожене 

и попаљене крајеве, превоз робе добијене од Управе Уједињених нација за 

помоћ и обнову (UNRRA), робе за војску, снабдијевање индустрије угљем и 

сировинама, превоз путника, демобилисаних избјеглица, колонизованих и рат-

не сирочади. Тако је Министарству саобраћаја Демократске Федеративне Југо-

славије био наметнут задатак да чврстим руковођењем и доношењем јединстве-

ног плана максимално задовољи све захтјеве за саобраћајним средствима.  

Сходно томе Привредни савјет земље донио је 12. маја 1945. Уредбу о 

оснивању Државног транспортног и отпремног предузећа ДФЈ са сједиштем у 

Београду за послове транспорта робе сувоземним, воденим и ваздушним путе-

вима и отпремање робе.
1
 Ово предузеће је имало своје филијале у већим цен-

трима у земљи и у иностранству. Убрзо, 21. јула 1945, исти савјет донио је 

Уредбу о оснивању Државног аутомобилског саобраћајног предузећа ДФЈ са 

                                                 
1
 ''Службени лист Демократске Федеративне Југославије'', 18. мај 1945, бр. 33 
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сједиштем у Београду (ДАСП).
2
 Ово предузеће требало је организовати и оба-

вљати јавни превоз у цијелој земљи, као и руководити свим другим пословима 

у вези са одржавањем и експлоатацијом моторног саобраћаја. Предузећу су 

такође стављена на располагање сва возила која су долазила преко UNRRA-е и 

испоручена држави на рачун репарације. Уредбом о укидању Државног тран-

спортног и отпремног предузећа од 24. јула 1945. његово пословање прешло је 

на Државно аутомобилско саобраћајно предузеће и Државно отпремно преду-

зеће ДФJ.
3
  

Често се у архивској грађи спомиње да је 1. октобар 1945. датум када је 

почело са радом Државно аутомобилско саобраћајно предузеће (ДАСП) Феде-

ралне Босне и Херцеговине у Бањалуци. Са сигурношћу се може рећи да је 

почело и раније, јер је предузеће у септембру 1945. вршило превоз путника на 

међуградским линијама Бањалука – Бос. Градишка – Окучани и Бањалука–Дер-

вента.
4
 

Крајем новембра 1945. Окружни народни одбор Бањалука обратио се 

Штабу 423. ваздухопловног пука НОВЈ у Земуну да поручника Тукерић Ивана, 

са стручном квалификацијом шофер – механичар, учесника НОБ-а од 1941. 

демобилише и стави на располагање овом одбору ради руковођења Управом 

ДАСП-а.
5
 Овом захтјеву је удовољено, па је Иван Тукерић постављен 1. децем-

бра 1945. за управника предузећа.
6
  

Рад ДАСП-a био је изузетно значајан за читав бањалучки округ. Довоз 

намирница, текстила и остале робе вршило је искључиво ово предузеће. Превоз 

сјемена, гнојива, пољопривредних алата, материјала за јесењу сјетву са жеље-

зничке станице у Окучанима и транспорт наших колониста у Војводину био је 

директан рад на обнови и изградњи земље. Од новембра 1945. до краја јануара 

1946. са бањалучког округа предузеће је превезло 1.420 тона робе и колонизи-

рало 15.000 лица. Исто тако, колонизoван је велик број дјеце палих бораца у 

Словенију, Сарајево и унутар самог округа. Радило се по потреби, ударнички и 

дању и ноћи, пожртвовано и са пуно пажње. Посао је обављен без застоја, а 

није забиљежен ниједан несретан случај. За овај рад предузеће је добило похва-

лу од министра колонизације ДФЈ Сретена Вукосављевића.
7
 Према сачуваним 

подацима, ДАСП је у 1945. превезао 120.460 путника. До краја исте године 

успостављена је и линија за Котор Варош. 

                                                 
2
 ''Службени лист Демократске Федеративне Југославије'', 27. јули 1945, бр. 53 

3
 Исто 

4
 ''Глас'', Бања Лука, 14. септембра 1945, бр. 10, стр. 6 

5
 АРСБЛ БЛ, фонд Окружни народни одбор Бања Лука, пов. 711/45 од 22. новембра 1945. 

6
 Иван Тукерић, син Јосипа, рођен 4. маја 1907, прије рата је у полицији био обиљежен као 

''опасан агитатор међу радништвом'' и више пута хапшен. Био је оптужен 1936. пред Судом за 

заштиту државе. Од јануара до марта 1941. налазио се у логору Међуречје код Ивањице. Поли-

тички је дјеловао у синдикалним и радничким друштвима. 
7
 ''Глас'', Бања Лука, бр. 6 од 09. фебруара 1946. стр. 3 
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Прве мјесне линије из Бањалуке, отворене 1945, биле су за Траписте и 

Горњи шехер. На овим линијама аутобуси су били препуни путника. Примјетна 

је била немарност и неучтивост појединаца приликом уласка у аутобус, неусту-

пање сједишта старијима, редовно помањкање ситног новца и код путника и 

код кондуктера. Да би се ријешили проблеми, Град је тражио од Управе ДАСП-

а више полазака, видно означавање аутобуског стајалишта и реда вожње, како 

би се навикли на дисциплину и тачност, како шофери тако и путници. Пошто 

су оба мјеста била излетничка, тражено је да линије раде и недјељом.
8
 

Иако је ДАСП почео са неколико половних камиона, углавном ратних 

трофеја, почетком 1946. имао је 101 моторно возило и запослених 206 радника. 

Шофера је било 78. Њих 15 превалило је 5.000 км без већег квара. Јаков Мила-

новић је био рекордер. До јануара превалио је 20.000 километара. Радионица je 

имала 33 стручна радника. 

О предузећу у 1946. и 1947. може се највише сазнати из извјештаја са 

првомајских и новембарских такмичења у раду, која су се одвијала између одје-

љења и појединаца. У условима опустошености земље, опште оскудице и уга-

шене размјене са иностранством, примјена добровољног рада у разним облици-

ма, од масовне радне акције до такмичења и ударништва, била је најјача снага 

обнове. Ослањање на добровољни рад вукло је коријен из рата, настављено 

кроз револуцинарно расположење радних маса да слиједе политику КПЈ и даље 

мијењају друштвено-економске односе. Током 1946, на позив маршала Тита, 

радно такмичење се претворило у масован покрет, који је обухватио 60% рад-

ника и службеника у земљи. За самопрегоран рад у току такмичења стицало се 

ударничко звање. Синдикалне подружнице су биле руководиоци социјалистич-

ког такмичења и мобилизатор радничке класе у циљу извршења и премашења 

планских задатака. 

Јануара 1946. у ДАСП-у је извршен избор радничких повјереника. Син-

дикална подружница је истакла листу која је једногласно усвојена. За повјере-

нике су изабрани Мухамед Чехић, Илија Љевар, Бранко Гороња, Јаков Милано-

вић, Мустафа Муфтић и Душан Спасојевић.
9
 На синдикалној конференцији 

одржаној 24. фебруара 1946. закључено је да се предузеће пријави за првомај-

ско такмичење свих база ДАСП-а у БиХ, које се одржавало од 1.3. до 31.8.1946. 

Централна управа у Сарајеву је бодовала и одређивала побједнике по сљедећим 

такмичарским тачкама: повећање радне дисциплине и продуктивности, уштеда 

материјала и енергије, уздизање стручних кадрова, јачање синдикалне активно-

сти, осигурање возног парка од пожара и организовање ватрогасних течајева, 

смањење крађе, саботерства и бирократизма, оспособљавање старих машина и 

материјала. Сваки радник је требао за вријеме такмичења дати 45 сати преко-

временог рада у корист Комунистичке партије Југославије и ратне сирочади, 

                                                 
8
 ''Глас'', Бања Лука, бр. 5, 2. фебруара 1946, стр. 5 

9
 Исто, стр. 2 
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прочитати из ''Борбе'' и ''Радника'' 60 најактуелнијих чланака. Радне екипе су 

морале организовати акције по селима ради поправке пољопривредних алата и 

посуђа. Нарочита пажња посвећена је културно-просвјетној дјелатности. У 

предузећу је требало ликвидирати неписменост, издати шест бројева зидних 

новина и одржати 12 усмених новина.
10

 

За вријеме првомајског такмичења најважнији резултати били су 

поправка два камиона ''Форд'' и неколико аутобуса марке ''Ман'', ''Круп'' и 

''Бисинг'', који су поправљени уз помоћ радне екипе за сакупљање старог жеље-

за која је пронашла моторе и друге дијелове на подручју Бихаћа, Санског 

Моста и Бос. Крупе. Због несташице новца и дијелова, то је био једини начин 

да се возила покрену. На пословима поправке возила су се истакли аутомехани-

чари Мехмед Балић и Омер Арнаутовић и електричар Љубо Зарић.
11

 Радници у 

Одјељењу за поправку возила су пребацили норму за 30%, а квалитет мотора се 

повећао за 70%. До краја такмичења пуштено је у саобраћај двадесетак камио-

на који су вршили превоз породица које су се враћале на своја огњишта, хране 

онима који је нису довољно имали и сјемена сељацима да засију своја поља. 

Предузеће је постигло уштеду горива до 20% код камиона и 30% код аутобуса, 

материјала за 60%, електричне струје за 20%. Радне екипе састављене од кова-

ча, варилаца и лимара у селима Мишин Хан, Ивањска, Драгочај, Крупа на 

Врбасу и Павловац–Сарачица поправили су (заварили, залетовали, наоштрили) 

око 3.500 пољопривредних и кућних алата. Стручне течајеве завршило је 65 

радника. Екипа за културно-просвјетни рад је одржала неколико приредби и 

сав приход од продатих улазница подијељен је најсиромашнијим радницима. 

Радни елан настављен је и у новембарском такмичењу. За ударника је 

проглашен Звонко Вучковић, токар. Похваљени су и награђени Александар 

Вањур, Мехмед Балић, Звонко Просинек, Никола Петрић, Антон Косић, Илија 

Поповић, Бранко Мирковић, Онуфрије Котив, Славко Радоња, Љубомир Верен, 

Мишо Хорват и Вилко Цифлер.
12

 

Влада ФНРЈ је 18. априла 1946. донијела Уредбу о оснивању Изванред-

не комисије за ауто-саобраћај која је имала задатак да изврши ликвидацију 

пословања ДАСП-а и свих његових земаљских дирекција и подружница, радио-

ница и бригада, да помогне при оснивању и организовању дирекција за ауто-

транспорт у народним републикама, евидентира и расподијели имовину ДАСП-

а на предузећа за шпедицију и ауто-саобраћај, радионице, задруге и дирекције 

жељезница и пошта. Ступањем на снагу ове уредбе престала је да важи Уредба 

о оснивању ДАСП-а,
13

 па је предузеће у Бањалуци од јула 1946. наставило рад 

под фирмом Окружно аутомобилско саобраћајно предузеће Бањалука (ОАСП), 

                                                 
10

 ''Глас'', Бања Лука, бр. 9 (35), 2. март 1946, стр. 3 
11

 ''Глас'', Бања Лука, бр. 29 (55), 20. јул 1946, стр. 3 
12

 ''Глас'', Бања Лука, број 51(77), 6. децембар 1946, стр. 6 
13

 ''Службени лист Федеративне Народне Републике Југославије'', 23. април 1946, бр. 33 
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под административно-оперативним руководством Извршног одбора Окружног 

народног одбора Бањалука.
14

 Сједиште фирме је било у Мирка Вишњића број 

8. Цјелокупну имовину преузело је од Државног аутомобилског саобраћајног 

предузећа, База Бањалука. Управна зграда и пословне просторије за генералне 

оправке, гаражирање и радионице биле су смјештене на углу улица Мирка 

Вишњића и Васе Пелагића, а у Улици браће Павлић просторије за сервисне 

поправке, прање и подмазивае возила. Предузеће је имало огранке у Приједору 

и Бос. Дубици, билетарнице у Бањалуци, Босанској Градишци, Окучанима, 

Дервенти, Јајцу и Дубици. Дјелатност предузећа била је превоз путника, осни-

вање и одржавање сталних и повремених линија превоза путника и робе мотор-

ним колима и оснивање механичарских и аутомеханичарских радионица.
15

 За 

директора предузећа постављен је Антон Фајфер,
16

 а за његовог помоћника Мир-

ко Дивјак
17

. Крајем августа 1946. основана је Дирекција за ауто-саобраћај НР 

БиХ као највиши управни и надзорни орган за цивилни ауто-саобраћај, која је 

обављала послове у сарадњи са Изванредном комисијом.
18

 

И у 1946. години предузеће је било успјешно. Путнички саобраћај је 

превезао 486.025 путника, а теретни 6.390 тона робе. Отворене су нове линије 

Сарајево–Јајце, Приједор – Босанска Дубица и сезонске линије Бањалука–Сла-

тина и Бањалука–Лакташи. 

Након првомајског такмичења 1947. награђен је новчано Франц Сечен, 

аутомеханичар и партивођа радионице број 2, троструки носилац прелазне 

заставице најбољег радника у овом предузећу. Са својом групом је радио на 

отклањању кварова на трошним аутобусима и одржавао уредно аутобусни парк 

за вријеме зиме. Оспособио је Diesel-ов мотор Kрupp. Поправком овог мотора 

постигнута је уштеда на гориву око 50% пошто је у једном аутобусу био угра-

ђен силом прилика бензински мотор, који је због преоптерећености трошио 

гориво изнад свих граница. У новембарском такмичењу проглашени су за удар-

нике шофери Богдан Новаковић, Мустафа Муфтикорић, Зулфо Софтић, Вид 

Чуковић и Миле Котарац, који су пребацили норму преко 30%. Захваљујући 

уведеним такмичењима за боље искоришћавање и чување возила, план за 1947. 

                                                 
14

 АРС БЛ, фонд Окружни народни одбор Бања Лука, број 75642/46, 7.10.1946. 
15

 АРС БЛ, фонд Окружни народни одбор Бања Лука, број 81568/46, 14.11.1946. 
16

 Антон Фајфер,
16

 син Јосипа, рођен 19.8.1919, радио је као персонални референт у предузећу, 

1947. и 1948. директор Земаљске аутомеханичарске радионице ''Ремонт'' Бањалука. Касније је 

био начелник Персоналног одјељења у Министарству саобраћаја, директор Ортопедског преду-

зећа ''Неретва'', Центра за медицинску рехабилитацију физички дефектних лица и Опште бол-

нице у Бањалуци.  
17

 Мирко Дивјак, саобраћајни референт, рођен 30. марта 1897, са средњом школом и положе-

ним шоферским испитом 
18

 Уредба о оснивању и дјелокругу рада Дирекције за ауто-транспорт, објављена у ''Службеном 

листу НР БиХ'' од 28. августа 1946, бр. 36 
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испуњен је са 92, 1948. са 94, 1949. са 101, а до априла 1950. са 104%, иако је за 

20% увећан у односу за претходну годину.
19

 

У мају 1947. ОАСП-у је припојено Окружно ауто-атранспортно предузе-

ће из Бихаћа, а 15. јуна успостављена је и линија Бањалука – Теслић – Бања 

Врућица два пута седмично. Након доношења одлуке о укидању окружних 

народних одбора, предузеће је 30.10.1947. пренесено под управу Владе НР БиХ 

и добија име Земаљско аутомобилско транспортно предузеће са сједиштем у 

Бањалуци (ЗАТП). За директора је именован Иван Тукерић.
20

 Крајем 1947. из 

предузећа се издваја аутомеханичарска радионица у посебно предузеће 

''Ремонт'', које је израсло у најбоље предузеће такве врсте у БиХ, захваљујући 

сналажљивости и упорности директора Антона Фајфера, главног пословође 

Бранка Гороње и радника Вилка Цифлера, Марка Иштванека, Ивице Рогуљића, 

Oнoфријa Котова и Лазара Ритана.
21

 Нa сједници Извршног одбора Градског 

народног одбора Бањалука од 10. маја 1948. закључено је да се гараже Шаин и 

браће Дивјак предају на управу ЗАТП-у.
22

  

Рјешењем Владе НР БиХ, број 852 од 30. јуна 1949, Земаљско аутомо-

билско транспортно предузеће у Бањалуци пренесено је у надлежност Обла-

сног народног одбора Бањалука и носи назив Обласно ауто-транспортно преду-

зеће (ОАТП).
23

 Почетком 1950. године овом називу се додаје ''Аутопревоз''', 

што је била пракса за ауто-транспортна предузећа у БиХ. 

Предузеће је те године имало за превоз путника 17 аутобуса са 750 сје-

дишта, пет камиона на бензин са 150 сједишта и једну путничку приколицу са 

30 сједишта, а Теретни саобраћај 50 камиона и 14 приколица.
24

 Отворена је и 

линија за Добој, која је омогућавала путницима везе са возовима за Београд, 

Сарајево и Тузлу, а болесницима лакши одлазак у Теслић ради коришћења 

Бање Врућице. 

На основу закључака конференције повјереника локалног саобраћаја и 

директора транспортних и ремонтних предузећа, одржане у Министарству сао-

браћаја 15. јула 1950. у Сарајеву, ГНО Бањалука је до краја године требао преу-

зети у своју надлежност ОАТП и Аутомеханичарску радионицу ''Ремонт''. У 

Комисију за примопредају именовани су Мухарем Јелача, Златко Сулејманагић 

и Нада Цикаловски, службеници Градског народног одбора, и Иво Тукерић и 

Љубо Зарић, директори предузећа. 

Након доношења Основног закона о управљању привредним предузећи-

ма и вишим привредним удружењима
25

 и Упутства за спровођење првих избора 
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 ''Глас'', Бања Лука, бр. 33, 29. новембар 1948, стр. 2 
20

 ''Службени лист НР БиХ'', 21. јануар 1948, бр. 3  
21

 ''Глас'', Бања Лука, бр. 47 (179), 29. новембар 1948, стр. 4 
22

 АРС БЛ, фонд Градски народни одбор Бањалука, записници са сједница ГНО 
23

 ''Службени лист НР БиХ, 23. децембар 1950, бр. 40 
24

 АРС БЛ, фонд Обласни народни одбор Бања Лука, записници са сједница 
25

 ''Службени лист ФНРЈ'', 5. јули 1950, бр. 43 
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радничких савјета и управних одбора,
26

 синдикална подружница је приступила 

припремама за избор. Крајем јула 1950. у Предузећу ''Аутопревоз'', једном од 

првих у Бањалуци, изабран је раднички савјет од 48 чланова и управни одбор 

од 11 чланова. За предсједника је изабран Миле Котарац. На првој сједници 

радничког савјета донесена је одлука о увођењу норме за теретна возила у 

циљу активнијег ангажовања радника на извршењу планских задатака.
27

 У ту 

сврху организован је семинар за све службенике и шофере, како би се упознали 

са Законом о управљању и примјеном рада по норми. До 27. јула 1950. свој 

петогодишњи план је испунило 10 шофера: Ђуро Љубојевић, Мустафа Муфтић, 

Мустафа Тирак, Миле Котарац, Суљо Топић, Наил Златаревић, Мехо Јусић, 

Јаков Милановић, Ибрахим Афган и Мујо Марић. Њихово извршење мјесечних 

планова било је од 120 до 208%.
28

 

Рјешењем Обласног народног одбора Бањалука, број 20383 од 16. сеп-

тембра 1950, пренијето је Обласно ауто-транспортно предузеће ''Аутопревоз'' 

из надлежности Обласног у надлежност Градског народног одбора и регистро-

вано код Окружног привредног суда под називом Градско ауто-транспортно 

предузеће ''Аутопревоз'' Бањалука. Директор предузећа био је Љубо Зарић.
29

 

 

 

Verica Josipovic 

 

From DASP (Državno autosaobraćajno preduzeće za prevoz putnika –  

State Traffic Company for Passengers’ Transport) to “Autoprevoz” 

 

Summary 

 

The company “Autoprevoz” Banjaluka is now one of the largest transporta-

tion companies for urban, suburban and intercity passenger transport in Bosnia and 

Herzegovina. It is one of the few in Banja Luka, which can boast to survive a series 

of reorganizations and transformations, which celebrated its 70
th

 birthday and still 

works today. 

 

 

 

                                                 
26

 ''Службени лист ФНРЈ'', 22. јули 1950, бр. 46 
27

 ''Глас'', Бања Лука, бр. 55, 11. август 1950, стр. 1 
28

 ''Глас'', Бања Лука, бр. 53, 27. јул 1950, стр. 1 
29

 АРС БЛ, фонд Окружни привредни суд Бањалука, Регистар 28, стр. 39 
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ЉУБИЦА ЕЋИМОВИЋ УДК 727.112(497.15Ивањска)“1952/1962“ 

Архив Републике Српске 10.7251/GUARS1608219E 

Бањалука   

 

 

ШКОЛЕ У ОПШТИНИ ИВАЊСКА 1952–1962 
 

 

Апстракт: Оснивање сеоских општина, постојање школа одраније и 

отварање у неким њеним селима школа у ово вријемe, биле су историјске и 

цивилизацијске тековине новонастале социјалистичке државе, као што су  

некада, под страном турском и аустроугарском влашћу, школе отварале цркве-

но-школске општине, за које је Стојан Новаковић говорио да су биле ''своје 

државе у туђој држави''.  

Ове општинске школе нису само описмењавале ђаке, већ су биле анал-

фабетске школе које су описмењавале одрасле, а темељиле су културно, при-

вредно, социјално и цивилизацијско подизање народа патријархалног друштва. 

Оне су училе дјецу и одрасле, а у селима, преко школских задруга, развијале 

материјални начин рада у подизању привреде, првенствено пољопривреде и 

сточарства. 

 

Кључне ријечи: школа, Ивањска, општина, оснивање, изградња, просвје-

ћивање, аналфабетски течајеви, учитељ 

 

 

Код нас изучавање историје школа и школства, и поред неколико врло 

утемељених студија о сва три босанскохерцеговачка народа, нема локалну тра-

дицију.  

Зато данас, у времену свеукупног слабљења села и сељаштва и повећања 

броја становника градова, изучавање историје школства представља један од 

првих корака његове историјске обнове, која у будућности може бити један од 

фактора његове народне обнове као и брана даљег његовог опадања. 

Са формирањем сеоских општина 50-их година 20. вијека и њиховог 

постојања десетак година, у Бањалучком срезу је формирана и општина у 

Ивањској. Она је поред истоименог насеља обухватала и села: Барловце, Цери-

це, Драгочај, Козару Шимићe, Мичију, Пискавицу, Пријаковце, Радосавску, 

Рамиће, Шимиће и Вериће ( без засеока Јаћимовићи).
1
  

У вријеме формирања општине у Ивањској, у њеном насељу Мишином 

Хану (Доњој Ивањској) постојала је Основна школа из 1902, Основна школа у 

                                                 
1
 Службени лист НР Босне и Херцеговине, бр. 11 од 5. маја 1952; Исто, бр. 17 од 12. јула 1955. 

године 
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Драгочају из 1909, и Основна школа у Пискавици из 1913, а у самој Ивањској I 

из 1922, Ивањској II из 1930. и Шимићима из 1932. године.
2
 

Школа у Доњој Ивањској из 1902. основана је 24. јула Наредбом Земаљ-

ске владе Босне и Херцеговине и била је једна од првих основних школа у 

селима бањалучког краја. Већ у првој школској години похађало ју је 96 учени-

ка, од којих је било осам ученица.
3
  

Ни школа у Драгочају у раздобљу постојања општине у Ивањској није 

била без традиције, јер је и она била међу старијима. Школска зграда изграђена 

је 1908, а школа је почела са радом 1909. године.
4
  

Знатне промјене у овој школи наступиле су одмах послије ослобођења, 

кад су у јесен 1945. у Драгочај дошли учитељица и учитељ, брачни пар Загор-

ка
5
 и Раде Марић.

6
 Школа је тада имала 420 ученика и једну учионицу. Изград-

ња још једне учионице почела је 13. октобра 1946. а завршена 15. јануара 1947. 

године. Школа је требалa да у току 1952. прерасте у шестогодишњу, али за то 

није имала довољно простора. Са добијањем неколико нових наставника, шко-

ла у Драгочају је постала осмогодишња, а за управника је постављен Раде 

Марић.
7
 

Учитељ и учитељица су годинама, поред редовне наставе, водили 

анaлфабетске течајеве и низ друштвених активности. Основали су Омладинску 

организациују и Културно-просвјетно друштво ''Полет''. Школа је организовала 

здравствене и домаћичке течајеве, па је крајем 1956. године окупила 60 дјевоја-

ка на домаћичком течају. За свој рад учитељица Загорка је постала носилац 

Ордена рада III реда, а учитељ Раде педагошки савјeтник и награђиван за зала-

гање у настави и постигнуте успјехе у школском раду.
8
  

                                                 
2
 Архив Југославије, Министарство просвете, Ф 3261, бр. 2354 

3
 Новосаграђена школа састојала се од једне учионице, учитељског стана и нуспросторија. 

Упис ученика је извршен 15. септембра а настава је почела 22. септембра 1902. Због епидемије 

шарлаха школа је на основу телеграфског налога Котарског уреда у Бањалуци затворена 14. 

новембра исте године и није радила цијелу школску 1902/03. годину, па су дјеца уписана у тој 

години морала да наставе први разред сљедеће школске 1903/04. године. Први учитељ новоо-

творене школе био је Јосип Перчинлић, који је поред редовног рада много пажње посвећивао 

уређењу школе и школског врта. У школској 1904/05. у школу је уписано у први и други разред 

115 ученика. Те године у школу долази нови учитељ Паво Баришић, који на овом радном мје-

сту остаје 20 година. 
4
 АРСБЛ, Окружни народни одбор Бањалука (94), Картони података народних основних школа 

5
 Загорка (Исак) Марић, дјев. Вулетић, рођена је 5. октобра 1903. у Власеници. Завршила је 

Учитељску школу у Сарајеву 1925, практични учитељски испит положила у Бањалуци 1927, а 

до доласка у Драгочај на мјесто учитељице имала је 21 годину службе. 
6
 Раде (Симо) Марић, рођен 1905. у мјесту Мали Градац, општина Глина, био је учитељ и 

управник школе у Драгочају. Завршио је 1924. Учитељску школу у Петрињи, практични учи-

тељски испит положио у Карловцу 1927, а до доласка у Драгочај имао је 22 године службе. 
7
 АРСБЛ, Скупштина среза Бањалука (99), бр. 7704/55 

8
 Исто, бр.18748/54; Крајишке новине, 25. јул 1960, бр. 361, 5 
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 И послије ове њихове активности школа у Драгочају радила је 1956. са 

10 одјељења и 600 ученика без зборнице.  

Послије оснивања општине у Ивањској, она је имала већ 1956. међу 

основним школама три осмољетке, док сама Ивањска, као општински центар, 

то није имала. Њени су ђаци били приморани да путују у Пискавицу и Драго-

чај. Тако се 1956. у малој мрежи основних школа у Бањалучком срезу Општина 

Ивањска могла похвалити са три осмогодишње школе, у Пискавици, Драгочају 

и Доњој Ивањској, са 552 ученика.  

У самој Ивањској је новоотворена четвороразредна школа радила у дви-

је зграде, бившој једноразредној и станици милиције. Ова једноразредна основ-

на школа у Ивањској саграђена је 1932, а адаптацијом једног ходника постала 

је дворазредна.
9
  

Током 1954. године у Општини Ивањска изграђене су још двије школе, 

и то школа у Јосиповићима и у Торлаку.
10

 Торлак је и прије рата 1941. имао 

школу, али је она у његовом току спаљена. 

У љето 1954. становништво Доње Ивањске добровољним пролозима 

приступа доградњи новог спрата школе под руководством Мехмеда Селмана.
11

 

Тиме су, идуће школске 1955/56. године, испуњени услови за отварање нове 

Осмогодишње школе у Доњој Ивањској.
12

 

У 1955. години у Осмогодишњој школи у Доњој Ивањској образована су 

два течаја за женску омладину, које је похађало 47 омладинки. Ова школа у 

Мишином Хану имала је синдикалну подружницу, која је у децембру 1956. 

обишла сусједне засеоке и обавјештавала мјештане о догађајима у свијету.
13

  

Почетком школске 1955/56. у Осмогодишњој школи у Доњој Ивањској, 

којом је руководио Вилко Павлек,
14

 основана је секција Младих задругара, у 

циљу упознавања ученика са задругарским покретом и савременим начином 

обраде повртларства. У првој години активност је била усмјерена на обраду 

девет дунума земље, која је први пут била засијана хибридним кукурузом, про-

изводњом сијена и поврћа. У 1958. години новосаграђени плантажни воћњак 

                                                 
9
 Крајишке новине, 28. септембар 1956, бр. 162, 5 

10
 АРСБЛ (99), бр. 8210/54 ; Бањалучке новине, 8. октобар 1954, бр. 59, 4; Исто, 15. октобар 

1954, бр. 60, 4 
11

 АРСБЛ (99), бр. 9390/54 од 15. јуна 1954. године; Мехмед Селман, рођен у Бањалуци 1926, 

завршио је 1948. Учитељску школу у Бањалуци. Као учитељ приправник радио је у НОШ у 

Кмећанима и Бронзаном Мајдану, а 23. јануара 1953. прелази на дужност учитеља у школу у 

Доњу Ивањску. На мјесто управника исте школе именован је 15. јуна 1954. године. Већ сљеде-

ће године, 1955, премјештен је на дужност учитеља у школу у Хан Кола. 
12

 АРСБЛ (99), бр. 7170/55  
13

 Крајишке новине, 14. децембар 1956, бр. 173, 5 
14

 Вилко Павлек је ступио 31. августа 1955. на дужност у школи у Доњој Ивањској на мјесто 

приправник – наставник са завршеном Државном средњом техничком школом и положеним 

дипломским испитом Више педагошке школе Бањалука, група физика и хемија. Од 1. септем-

бра 1955. постављен је за директора Осмогодишње школе Доња Ивањска. 
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имао је преко 150 садница сортног воћа.
15

 Поред библиотеке, школа је имала и 

читаоницу. 

У општини су већ 1958. у осмогодишњим школама у Доњој Ивањској, 

Драгочају и Пискавици радиле и ђачке задруге са веома запаженим резултати-

ма.
16

  

Настава у Осмогодишњој школи у Пискавици школске 1956/57. није 

почела на вријеме јер је недостајало наставника за више разреде. Иако је 

Народни одбор општине Ивањска на вријеме обезбиједио те наставнике, они се 

нису одазвали на дужност. Тако је недостајао наставник српскохрватског јези-

ка, њемачког језика, биологије и наставник историје. Једино је био на распола-

гању наставник математике и физике. Због таквог стања одржавани су чести 

састанци Школског одбора са среским инспекторима и члановима Савјета за 

просвјету и културу Народног одбора општине Ивањска. Због тога је директор 

ове школе поднио отказ на службу па је Народни одбор општине Ивањска 

поставио за управитеља Османа Балагића, управитеља школе у Ивањској.  

Да би се настава редовно одвијала, он је ангажовао студенте прве године 

Више педагошке школе у Бањалуци. У другом полугодишту дужност директо-

ра школе преузео је Никола Живковић, који је заједно са Школским одбором 

радио на рјешавању материјалних проблема школе и унапређењу наставног 

процеса. Тако је, и поред наведених проблема, школска година у овој школи, 

успјешно завршена са 456 ученика. Од тога је било 56 одличних, 75 врлодо-

брих, 161 добар, 54 довољних 107 недовољних и три неоцијењена ученика.
17

 На 

Дан младости 1956. у овој школи отворена је изложба ручног рада ове школе 

под називом ''По савременим методама''.
18

 

Школске 1959/60. ова осмогодишња школа у Пискавици имала је 650 

ученика. У њу су долазили основци из околних села Доње и Горње Пискавице, 

Верића, Јаруге, Радосавске, па чак и са простора Бронзаног Мајдана.  

Осмогодишња школа у Доњој Ивањској прославила је 20. окотбра 1957. 

године 55-годишњицу свога рада. Она је, као осмогодишња школа, у школској 

1957/58. години имала 540 ученика у 14 одјељења и 12 наставника. Наставнич-

ки колектив је у потпуности схватио улогу социјалистичке школе на селу и 

настојао је свим средствима да она одговара задацима који се постављају у вези 

са социјалистичким преображајем села. Захваљујући томе, школска задруга 

имала је најсавременији воћњак на овом подручју и он је служио као угледна 

надоградња произвођачима.
19

  

                                                 
15

 Крајишке новине, 13. јун 1958, бр. 251, 5 
16

 Исто, 25. јул 1958, бр. 257,13 
17

 АРСБЛ, (99), Извјештај о раду основних и средњих школа на терену Народног одбора среза 

Бањалука школске 1956/57. године 
18

 Изложбу је приредио Јусуф Лугић, наставник ручног рада. 
19

 Крајишке новине, 11. октобар 1957, бр. 216, 5 
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На иницијативу Одсјека за просвјету и школство Народног одбора 

општине Ивањска, одржано је 1958. савјетовање представника школских одбо-

ра и управника школе уз присуство референата за школство Народног одбора 

среза Бањалука, чији је циљ био унапређење школства. Разматране су могућно-

сти појединих школа да примијене нове методе наставе и набавка ''посудбене 

библиотеке'' по појединим школама.  

У Осмогодишњој школи у Драгочају је почетком 1958, захваљујући ври-

једном управнику Ради Марићу, школска задруга, која је основана 1951, изра-

дила и испекла 100.000 комада цигле, чиме је уштеђено око 100 хиљада динара, 

а куповане су саднице за расаднике и неколико кошница пчела.
20

 Задруга је 

успјешно пословала прихватањем нових облика рада и пословања.  

Почетком септембра исте године у Драгочају је отпочела градња новог 

дома, школске зграде са 4 учионице, зборницом и кабинетима. Народни одбор 

општине Ивањска осигурао је дио финансијских средстава, а Мјесни народни 

одбор је самодоприносом и добровољним радом припремио грађевински мате-

ријал. Изградњом нове школске зграде са 8 учионица школа је ријешила акутни 

проблем школског простора. До тада се настава одвијала у три смјене, а нека 

нижа одјељења радила су у пословној згради, која је од матичне школе удаљена 

око 1200 метара. Њен директор Раде Марић до тада је у овој школи радио пре-

ко 12 година, а одмах се по доласку, послије ослобођења, ангажовао на проши-

рењу старе школске зграде. По селу се причало: ''Учо Раде по други пут проши-

рује школу''.
21

 .  

Школа у Барловцима је радила са једном учионицом, а 23. јануара 1956. 

отворена је нова школска зграда, у којој је прорадила шесторазредна школа са 

4 одјељења.
22

 Она је имала и ђачку задругу, чији је рад био запажен.  

Поред три осмогодишње школе, у општини је 1958. било и 11 школа за 

основну наставу. У свим овим школама тада је било 1168 ученика. Од њих је 

1015, или 86,9 одсто, положило, а 133, или 11,3 одсто, пало. Успјех у тим шко-

лама је био: 206 одличних, 239 врлодобрих, 400 добрих, 179 довољних и 133 

недовољних ученика. 

У вези са учитељима није било проблема у успјеху, али су на то утицали 

други проблеми: велики број ученика, мали простор, недовољан број школских 

учила, кабинета, фискултурне сале. У свим школама радиле су школске кухи-

ње.  

Од три осмогодишње школе у општини, по постигнутим успјесима нај-

боља је била школа у Пискавици. У тим осмогодишњим школама ове општине 

наставу су похађала 1393 ученика. Разреде је положило 1140, или 81,8 одсто, а 

пало на годину или на поправни 247, или 17 одсто, а осам, или 0,4 одсто, напу-
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 Исто, 18. јул 1958, бр. 256, 4 
21

 Исто, 21. новембар 1958, бр. 274, 4 
22

 АРСБЛ, (99), бр. 1450/55  
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стило је школу. У све три школе било су 222 одлична ученика, 245 врлодобрих, 

460 добрих, 204 довољних и 247 недовољних.  

Укупан број ђака на терену Општине Ивањска у школској 1957/58. годи-

ни био је 2595, од којих је положило 84,09 одсто а пало 14,79 одсто. Већ у 

наредној школској години у општини је било 14 школа, и даље три осмогоди-

шње, са укупно 2724 ђака, са којима је радило 59 наставника и учитеља. И 

поред овог броја ђака, школом још увијек није било обухваћено 244 дјеце 

школског узраста. За то су се вршиле припреме да се граде школе у Каралићи-

ма и Горњој Пискавици.
23

  

Крајем 1958. Удружење наставника и професора Општине Ивањска рас-

прављало је о ваншколској активности својих чланова. Најприје се дискутовало 

о народном просвјећивању, почевши од формирања течајева за здравствено 

васпитање сеоске женске омладине при школама. Посебно је разматрано пита-

ње марксистичког образовања чланова и прерада међу просвјетним радницима 

Програма СКОЈ-а. Просвјетни радници су требали да присуствују предавањима 

при централама, осим колектива осмогодишњих школа у Пискавици, Драгочају 

и Мишином Хану, у којима су се предавања посебно приређивала. Расправља-

ло се о припремама и организацији секција младих задругара при школама. 

Поред постојеће три ђачке задруге, у Доњој Ивањској, Пискавици и Драгочају, 

закључено је да се отворе секције младих задругара и при неким другим основ-

ним школама, чији би задатак био стварање предуслова за ставарање ђачких 

задруга.
24

 

Послије избора 1958. године у свих 18 основних организација Скупшти-

не општине Ивањска почео ја са радом домаћински течај у Горњој Ивањској 

којим је руководила стручна учитељица. Окупљено је 60 полазница из саме 

Ивањске и непосредне околине, махом омладинке и домаћице. Планирано је 

отварање течаја и у Пискавици и Драгочају.
25

  

Упоредо са овом активношћу, у три постојеће осмогодишње школе, јед-

ној шестогодишњој и девет основних школа, градиле су се од почетка 1959. 

године три потпуно нове дворазредне школе и довршиле двије школске зграде 

из претходне године. Са 18 школских објеката, колико их је било у септембру 

1959. године, ријешио би се, у извјесној мјери, проблем основног школства.
26

 

У школској 1958/59. години у Општини Ивањска радило је 11 четворо-

разредних и три осмогодишње школе, а у њима су наставу похађала 2532 уче-

ника. Од осмогодишњих школа најбољи успјех постигла је Осмогодишња шко-

ла у Пискавици са просјечном оцјеном 3,20, а имала је најбољи успјех и прет-

ходне године. Све осмогодишње школе имале су своје ђачке задруге. Од четво-
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 Крајишке новине, 7. новембар 1958, бр. 272, 7 
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 Исто, 19. децембар 1958, бр. 278, 9 
25

 Исто, 13. фебруар 1959, бр. 286, 2 
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 Исто, 27. фебруар 1959, бр. 288, 3 



ЉУБИЦА ЕЋИМОВИЋ, Школе у општини Ивањска 1952–1962  

225 

 

роразредних школа најбољи успјех показала је школа у Церицима, чији је про-

сјек био 3,52. 

У ђачким задругама основних школа у Ивањској и Барловцима ђаци су 

имали мале парцеле земље на којима су засијавали разне културе житарица и 

воћа. У претходној школској години школе су имале школске кухиње, у којима 

су ђаци добијали топлу храну. Неке школе су имале слаб и дотрајао намјештај.  

Школа у Шимићима радила је у слабој и дотрајалој згради, а у Горњој 

Ивањској у вези са школом је ''имао ријеч и санитарни инспектор''. 
27

 

На Дан Републике 29. новембра 1959. отворена је нова школа у Карали-

ћима. За отварање ове школе владало је велико интересовање у насељима 

Пиљагићи, Поповићи, Каралићи и Добраши. Најближе школе у овим насељима 

прије рата 1941. биле су у Ивањској и Бистрици, до којих се морало пјешачити 

и преко 10 км. Изградња ове школе почела је 1957. За њену изградњу су велики 

дио средстава дали мјештани. Највише су се на томе ангажовали Јово Поповић, 

Раде Каралић, Мирко Савић и други. Народни одбор општине Ивањска, чији је 

представник био, дао је преко три милиона динара.  

Исте године осјетила се потреба за изградњом школе у Радосавској, јер 

је у засеоцима Грабовци и Пљављани било око 410 домаћинстава са 2200 ста-

новника, од којих 100 дјеце која су обавезна да иду у школу. Народни одбор 

општине Ивањска је одобрио Инвестициони програм за изградњу дворазредне 

школе, чија је вриједност износила 6,700.000 динара. Од тога је било 2,500.000 

из републичког буџета, а 4,200.000 динара из мјесног самодоприноса.
28

  

Секција младих задругара при Основној школи у Мишином Хану била 

је 1960. најбоља у Бањалучком срезу, а касније и у Босни и Херцеговини. 
29

  

У години расформирања сеоских општина у Бањалучком срезу 1962,
30

 у 

Општини Ивањска, уз мању помоћ Народног одбора општине, дограђени су 

друштвени домови у Доњој Ивањској, Верићима и Козари и пуна основна шко-

ла у Ивањској. 

На сједници Скупштине општине Бањалука од 26. септембра 1963. годи-

не донесено је рјешење о спајању Основне школе Доња Ивањска, Основне 

школе Торлак и Основне школе Козара, а новоформирана школа радила је под 

именом Основна школа ''Ивица Мажар'' Доња Ивањска. Управитељ новофор-

миране школе остао је дотадашњи управитељ те школе Фрањо Матић.
31
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Ljubica Ecimovic 

 

Schools in Ivanjska Municipality 1952-1962 

 

Conclusion 

 

Opening primary, eight-year and six-year schools was prolonged even after 

the abolition of the Ivanjska municipality and its merger to Banja Luka municipality. 

This change had less impact on elementary education than on the economic 

development of the Ivanjska municipality which was deprived of power. Therefore, 

until the 90s of the XX century there as well as in other rural municipalities that were 

also disestablished, occurred the idea to re-establish them as municipalities. 
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ПОЛИТИЧКА МОБИЛИЗАЦИЈА ЖЕНА У АРГЕНТИНИ: 

МАЈКЕ ТРГА МАЈО 
 

 

Апстракт: Рад се бави политичком мобилизацијом жена у Аргентини 

након успостављaња посљедње војне диктатуре у земљи 1976. године, за врије-

ме које је нестало између 20.000 и 30.000 људи. У раду је дат историјски пре-

глед догађаја који су довели до стварања једне од најутицајних организација 

жена у Аргентини и Латинској Америци, Мајке Трга Мајо. Рад приказује акти-

визам жена, у највећем броју домаћица без формалног образовања, које су своје 

биолошко мајчинство трансформисале у политичко. Мајке Трга Мајо су и 

данас, скоро четрдест година од оснивања, и даље политички веома активне. 

 

Кључне ријечи: Аргентина, Прљави рат, Мајке Трга Мајо, политички 

активизам жена, војна диктатура.  

 

 

Увод 

   

Године 2016. обиљежава се 40 година од почетка владавине једног од 

најсуровијих војних режима, не само у Аргентини него на територији цијеле 

Латинске Америке. Иако су војни пучеви и диктатуре били чести у земљама 

Латинске Америке у 20. вијеку, војна диктатура, која је у Аргентини преузела 

власт 1976. године била је бруталнија у односу на претходне не само по броју 

жртава него и по методама које је користила у елиминацији својих опонената. 

У општем стању страха и терора, група жена, мајки и супруга почела је да се 

спонтано окупља на Тргу Мајо у Буенос Ајресу априла 1977. године. Њима су 

се убрзо придружиле и друге жене и тако је настала једна од најутицајнијих 

организација за заштиту људских права у Латинској Америци.  
Прије него што се почнемо бавити периодом војне диктатуре и настан-

ком организације Мајки Трга Мајо, кратко ћемо се осврнути на догађаје који су 

им претходили. Важно је на почетку напоменути да је политички активизам 

жена у Аргентини забиљежен почетком 20. вијека кроз учешће у синдикатима, 

организацијама отпора, па чак и герилама. Након што је Хуан Доминго Перон 

(Juan Domingo Perón) изабран на мјесто предсједника Аргентине 1946. године, 

жене су добиле право гласа и по први пут гласале 1951. године. На изборима 
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1951. године жене су добиле шест мјеста у Сенату и двадесет четири у Конгре-

су.
1
 

Када говоримо о овом периоду аргентинске историје, незаобилазна 

фигура је Евa Перон (María Eva Duarte de Perón). Иако се овај рад не бави 

њoме, кратко ћемо се осврнути на њен култ, који је имао утицаја на многе 

политичке покрете и организације. Без намјере да се упуштамо у дискусију о 

стварним ефектима њеног чињења или нечињења за добробит артентинског 

народа у цјелини, Евита Перон представља психолошко-друштвени феномен
2
, 

који је и данас, готово 65 година након њене смрти, веома присутан у аргентин-

ском друштвеном и политичком животу. Једни је виде као главног кривца за 

лоше стање у аргентинском друштву, а други сматрају да би Евита могла про-

наћи излаз за све проблеме и потешкоће с којима се данас суочава Аргентина
3
. 

Често јој се приписују заслуге за побољшање права жена, нарочито нижих ста-

лежа, јер се залагала да жене буду једнако плаћене као и мушкарци.
4
 Године 

1947. основала је Перонистичку партију жена, која је до 1952. имала преко 

милион чланова у преко 3.600 штабова.
5
 Способност политичке мобилизације и 

манипулације је била једна од јачих страна Евите. У то вријеме дјеловало је 

неколико феминистичких организација, које су биле велики критичари перони-

стичке владавине. Евита је често знала рећи да су феминистичке активисткиње 

''мушкобањасте жене, које не желе да се шминкају како би изгледале као 

мушкарци''.
6
 Евита је имала способност да мобилше масе, поготово нижи ста-

леж, међутим, њен стварни утицај на политику тог времена је упитан. Иако је 

Хуан Перон предлагао Евиту на мјесто кандидата за потпредсједника на избо-

рима 1951. године, у томе није успио јер се војни врх успротивио, с обзиром на 

чињеницу да би тако жена могла постати врховни командант у случају смрти 

предсједника или немогућности да обавља ту функцију.
7
 Вјероватно да би задо-

вољили масе њених присталица, али и самог предсједника, Конгрес јој је неко-

лико мјесеци прије смрти у мају 1952. године додијелио титулу ''духовног вође 
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нације''.
8
 Ниједна друга политичка или друштвена личност Аргентине није 

понијела ову титулу.  

Убрзо након смрти Евите, септембра 1955. године Хуан Перон је био 

условљен од стране војске да поднесе оставку или ће земља ући у грађански 

рат.
9
 Напустио је Аргентину и првобитно отишао у Парагвај, да би на крају 

пронашао уточиште у Шпанији. Од 1955. до 1973. године Аргентина је прошла 

кроз три војна пуча и диктатуре, што је имало немјерљиве катастрофалне 

посљедице на њену економију, али је довело и до велике поларизације арген-

тинског друштва, у коме је насиље постало централни елемент политике.
10

 

Хуан Перон је поново дошао на власт 1973. године, али је годину дана касније 

умро. 

Након смрти Хуан Перона мјесто предсједника је преузела његова удо-

вица Изабел Перон (Isabel Martínez de Perón) и тако постала прва жена пред-

сједник једне државе. Изабел Перон није била образована нити је имала иску-

ства у обављању изборне позиције, али с обзиром на то да је била Перонов 

избор за мјесто потпредсједника,
11

 његовом смрћу припала јој је функција 

предсједника државе. Задржала се на мјесту предсједника само двије године, 

када је збачена са власти војним ударом 1976. године и успостављањем једне 

од најбруталнијих војних диктатура у историји Аргентине.  

 

El Proceso 

 

Хиперинфлација, раст спољног дуга, политички немири, чести напади 

на полицију и војску, па чак и убиства од стране герилских формација претхо-

дили су војном пучу 1976. године. Оружане снаге, са генералом Хорхе Рафелом 

Виделом (Jorge Rafael Videla)
12

 на челу, искористиле су изузетно тешку поли-

тичку, безбједносну и економску ситуацију у земљи као изговор за оно што ће 

касније постати познатo као ''Прљави'' или ''Свети рат''. Након војног пуча нови 

режим је започео ''Процес народне реорганизације'', познатији као ''војни про-

цес'' или само El Proceso. El Proceso је првобитно имао за циљ да стабилизује 

Аргентину политички и економски. У политичком смислу циљ је био униште-

ње герилских и радикалних покрета крајње деснице, а у економском спровође-

ње пољопривредних, индустријских и финансијских реформи које би довеле до 

економског оживљавања земље. У хаотичном стању у каквом се у том тренутку 

налазила Аргентина, која се, поред економских и безбједносних проблема, суо-
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and Resilience , Toronto: University of Toronto Press, 2011, стр. 331                                                                                       
11

 Skidmore и Smith, ibid, стр. 95 
12
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чавала и са високим степеном корупције на готово свим нивоима, војну интер-

венцију поздравио је велики дио популације.
13

 Међутим, El Proceso није испу-

нио готово ништа од онога што су генерали обећали, него се претворио у про-

цес репресивних мјера против опозиције. Репресивне мјере које је спроводила 

војска нису подразумијевале само медијску цензуру, забрану јавних окупљања, 

припадање политичкој партији и групи, него су укључивале тортуру, незакони-

то притварање, киднаповања и убиства политичких опонената, па чак и оних 

који никада нису ни били политички активни. Као илустрацију атмосфере у 

којој је тада живјела Аргентина, доносимо кратке изјаве двојице високопозици-

онираних генерала: 

Прво ћемо побити све превратнике, онда... ћемо побити њихове симпа-

тизере; онда ... оне који остану неопредијељени, и на крају побићемо све оне 

индиферентне. 

Генерал Иберико Сент Жан (1977. године)
14

 (Ibérico Manuel Saint-Jean) 

Терориста није само неко са оружјем или бомбом, него било ко, ко шири 

идеје, које су у супротности са западном и хришћанском цивилизацијом. 

Генерал Видела (1978. године)
15

 (Jorge Rafael Videla) 

За вријеме Прљавог рата, који је трајао од 1976. до 1983. године, према 

подацима бројних организација за заштиту људска права нестало је преко 

30.000 људи, од којих су преко 30% чиниле жене (3% несталих жена су биле у 

другом стању у тренутку нестанка).
16

 Центар за правне и социјалне студије из 

Буенос Ајреса тврди да, уколико би се прикупили сви докази, број несталих би 

се вјероватно кретао око 20.000.
17

 Званични владини подаци, до којих је дошла 

Национална комисија за нестале, која је формирана доласком Раула Алфонсина 

(Raúl Ricardo Alfonsín Foulkes) на власт крајем 1983. године и која је сачинила 

извјештај под називом Nunca Más (Никада више), крећу се око 9.000.
18

 Оно што 

је наведено у извјештају Никада више, а с чим се слажу и бројне организације 

за заштиту људских права, јесте чињеница да тачан број несталих вјероватно 

никада неће бити ни утврђен. Међу њима су били писци, просвјетни радници, 

студенти, новинари (најмање 84 новинара је нестало
19

), који су киднаповани из 

својих кућа, са радних мјеста или из школа и одвођени у полицијске станице, 

касарне или у један од 340 тајних затвора.
20

 Жртве терора били су и Јевреји, 

                                                 
13

 Hodges, ibid, стр. 197  
14

 Knudson Jerry W., ''Veil of Silence: The Argentine Press and the Dirty War, 1976–1983'', Latin 

American Perspectives, Vol. 24, No. 6, Argentina Under Menem (новембар), 1997, стр. 93 
15

 Fisher, ibid, стр. 104 
16

 Ibid, стр. 105 
17

 Knudson, ibid, стр. 101 
18

 Sikkink Kathryn, ''From Pariah State to Global Protagonist: Argentina and the Struggle for Interna-

tional Human Rights'', Latin America Politics and Society, Vol. 50, No. 1 (Spring, 2008), стр. 3 
19

 Knudson, ibid, стр. 93 
20

 Fisher, ibid, стр. 105 



НИНА САЈИЋ, Политичка мобилизација жена у Аргентини: Мајке Трга Мајо  

231 

 

који су мучени на најсвирепији начин, уз пуштање Хитлерових говора на раз-

глас, што још једном потврђује блиску везу између њемачке и аргентинске вој-

ске тридесетих и четрдесетих година прошлог вијека, као и чињеницу да је 

велики број нацистичких официра имигрирао у Аргентину након завршетка 

Другог свјетског рата.
21

  

El Proceso је тако довео до стања терора и страха, у којем су и Католич-

ка црква и медији, али и готово цијело аргентинско друштво остали нијеми. 

Иако су жртве режима били и католички вјерски службеници, од којих је нај-

мање 112 убијено, а око 179 мучено и прогањано на различите начине, Като-

личка црква није урадила готово ништа како би заштитила жртве или бар доку-

ментовала злостављања.
22

 Црква не само да је наставила да сарађује са званич-

ним режимом, него су неки њени свештеници учествовали у киднаповању и 

мучењу.
23

 Није било ни реакције аргентинских медија, уз изузетак Buenos Aires 

Herald, новине на енглеском језику са веома малим тиражом и La Opinión, 

либералне новине, која је извјештавала о дешавањима до хапшења њеног уред-

ника 1977. године.
24

 Поред оправданог страха за властити живот и животе 

породица, као и индиферентности аргентинске јавности према ономе што се 

дешавало у земљи, постоји и веома раширено мишљење да аргентински медији 

нису извјештавали из чисто економских интереса, како не би дошло до повла-

чења реклама и огласа које спонзорише влада, али и да не би нарушили дру-

штвене структуре којима су и сами припадали.
25 Поред тога, и званични 

Вашингтон не само да је био упознат са оним што се дешавало у Аргентини, 

него је чак и на непосредан начин учествовао у Прљавом рату тако што је обез-

бјеђивао војну обуку и другу врсту војне помоћи тадашњем режиму кроз тзв. 

Операцију Кондор
26

. Током недавне посјете предсједника САД-а Обаме Арген-

тини, која је наишла на велико негодовање јавности, нарочито Мајки Трга 

Мајо, јер се поклопила са 40. годишњицом почетка Прљавог рата, договорено 

је да ће САД по први пут скинути ознаку повјерљивости са америчких војних и 

обавјештајних докумената из периода Прљавог рата, те да ће их доставити 

аргентинским властима.
27
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Организовање мајки на Тргу Мајо  

 

И док је аргентинска нација, позната по протестима и демонстрацијама, 

по први пут утихнула, једине које су се имале храбрости да проговоре биле су 

жене, њих четрнаест, које су 30. априла 1977. године почеле да се окупљају 

испред зграде Владе у Буенос Ајресу на Тргу Мајо. Мајке су захтијевале од 

Владе информације о несталим синовима, кћеркама и мужевима. С обзиром на 

то да је у то вријеме било забрањено окупљање више од три особе на јавном 

мјесту, мајке би протествовале тако што би се ухватиле за руке и почеле шета-

ти у круг. Мајке су носиле бијеле мараме, на којима су била исписана имена 

несталих, а које су касније постале симбол њихове борбе за правду и поштова-

ње људских права. У мају 1977. године ових четрнаест жена, које су већином 

биле домаћице, неформално су основале организацију за заштиту људских пра-

ва и дали јој име ''Мајке Трга Мајо'' (Madres de la Plaza de Mayo). Убрзо су им 

се придружиле и друге жене, мајке и супруге несталих, и тако су сваког четвтр-

ка у послијеподневним часовима на Тргу Мајо одржавале мирне протесте, зах-

тијевајући од Владе да спроведе истрагу о хиљадама случајева несталих. Мајке 

су почеле да добијају информације да им се у затворима и полицијским стани-

цама рађају унуци и унуке, те су тако 1977. године основале организацију под 

именом Abuelas de la Plaza de Mayo (Баке Трга Мајо). На почетку су почеле да 

трагају за дванаесторо дјеце, коју су илегално усвојиле породице блиске војном 

режиму. Процјењује се да је киднаповано укупно око 500 дјеце, укључујући и 

ону која су рођена у затворима, као и тек рођену дјецу коју би војска пронашла 

у кућним рацијама. И у овом случају биле су усамљене у својој борби, јер им 

корумпирано и неефикасно судство, а ни Црква, нису били од помоћи. Управо 

је узимање дјеце од несталих жена, фалсификовање њихових идентитета и 

давања на усвајање припадницима војске или породицама блиским режиму, 

била једна од репресивних ''иновација'' војног режима.
28

 Масовни и системат-

ски нестанци не би били могући без сарадње главних друштвених сектора, 

укључујући медије и Цркву, нити би војска била у могућности да спроводи 

''мјере социјално-економске пурификације'' аргентинског друштва.
29

  

Питање које се поставља само по себи јесте због чега тадашњи режим, 

познат по репресивним мјерама према политичким партијама и покретима, није 

''ушуткао'' Мајке Трга Мајо прије него што су прерасле у значајног друштвеног 

и политичког актера. У почетку режим вјероватно није сматрао да би група 

жена на било који начин представљала неку врсту пријетње. Други разлог је 

могао бити тај што је режим, заједно са Црквом, промовисао породичне вријед-
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ности као ''основу аргентинског друштва'',
30

 а жене су сматране ''чуварима и 

браниоцима породице''.
31

 Међутим, када су Мајке почеле да привлаче већу 

пажњу, режим је кренуо са појединачним пријетњама, киднаповањима и уби-

ствима чланица ове организације. Поред тога, режим је кренуо и са јавном кам-

пањом против Мајки, означавајући их као ''луде жене'', ''лоше мајке'', ''мајке 

терориста'', или чак инфилтрирао припаднице војске у организацију.  

 Иако је број чланица организације које су се сваког четвртка окупљале 

на Тргу Мајо прелазио неколико стотина, ниједне новине нису о њима извје-

штавале, уз изузетак споменутог нискотиражног издања на енглеском језику. 

Зато је организација одлучила да објави плаћени оглас у најтиражнијим нацио-

налним новинама октобра 1977. године, у којем је објавила имена и слике 

несталих.
32

  

Након што је објављен други оглас вођа Мајки Трга Мајо, француска 

часна сестра Азусена де Вилафор и млади умјетник који је радио са припадни-

цама организације су киднаповани и никада више нису виђени.
33

 Поред њих, за 

вријеме Прљавог рата нестале су још три чланице организације. 

На почетку свог спонтаног организовања Мајке су само жељеле да им се 

дјеца врате кућама, те нису имале намјеру да се на било који начин боре против 

режима. Али, након што је настављено са киднаповањима, мучењима и нестан-

цима, Мајке су кренуле у борбу за правду, мир и поштовање људских права 

свих Аргентинаца. Организација је почела да шаље своје чланице у иностран-

ство, како би бар тамо покушале задобити подршку коју нису имале у земљи и 

како би свијет сазнао шта се дешава у Аргентини, а војни режим је ангажовао 

неколико интернационалих маркетиншких агенција и агенција за односе са јав-

ношћу. Тако је нпр. ангажована интернационална фирма за односе са јавношћу 

Burson-Martsellar, са сједиштем у САД, која је задужена за позитивну кампању 

о Аргентини у САД-у, Британији, Јапану, Канади, Колумбији, Мексику, Холан-

дији и Белгији.
34

 Мајке Трга Мајо су се обратиле и Комисији за људска права 

УН, али је тадашњи аргентински амбасадор Габријел Мартинез, који је био и 

представник Аргентине у овом тијелу, покренуо кампању против предсједника 

Комисије како би га спријечио да се дубље упушта у дешавања у Аргентини.
35

 

Међутим, информације о ономе што се дешавало у Аргентини су ипак успјеле 

доћи до западних земаља, што кроз активности Мајки, што кроз свједочења 

оних који су преживјели тортуру и пронашли уточиште изван Аргентине. Тако 

је супруга холандског премијера основала Групу подршке Мајкама Трга Мајо 

(СААМ), која је окупила жене различитих професија и које су почеле да подр-
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жавају рад Мајки тако што су организовале демонстрације и прикупљале новац 

за финансирање активности Мајки.
36

 Мајке су коначно успјеле да региструју 

Мајке Трга Мајо као легалну организацију 1979. године.
 37

 Чланство у органи-

зацији било је отворено само за жене које су биле мајке или супруге несталих. 

Важно је напоменути да, иако су њене припаднице биле искључиво жене, ова 

организација није имала никакве везе са феминистичким организацијама, од 

којих се дистанцирала потенцирајући да се боре за заштиту права женске и 

мушке популације. Од 1980. године Мајке су почеле да објављују свој билтен, а 

1981. године организовале су први Марш отпора,
38

 након којег је услиједио 

други, а затим је Аргентина изгубила рат на Фокландским острвима 1982. годи-

не, што је, заједно са растућом инфлацијом, индустријом у колапсу, честим 

демонстрацијама, па чак и побунама унутар војске, приморало тадашњег пред-

сједника Рејналдо Бенита Бињона (Reynaldo Benito Antonio Bignone)
39

, да рас-

пише предсједничке изборе. На изборима у октобру 1983. године побиједио је 

лидер Радикалне партије Раул Алфонсин (Raúl Ricardo Alfonsín Foulkes). 

 

Долазак демократије  

   

Након што је Раул Алфонсин изабран за предсједника, Аргентина се 

нашла у ситуацији да коначно успостави демократију. Одмах по доласку на 

власт предсједник Алфонсин је потписао декрет којим је тражио покретање 

поступка против деветорице високопозиционираних официра због злочина 

почињених током Прљавог рата. Судски поступак, познат као Juicio a las Juntas 

(Суђење хунти), трајао је око осам мјесеци, те су крајем 1985. године осуђена 

петорица официра, укључујући генерала Виделу, који је добио доживотну 

казну, док су четворица ослобођени оптужби. Крај војног режима је такође зна-

чио да су многи политички и социјални актери почели да прилагођавају своје 

програме и активности новим околностима. Тако су доласком демократске вла-

сти Баке Трга Мајо почеле да раде са различитим владиним агенцијама на про-

јекту успостављања Националне банке генетских података, коју су прихватили 

и предсједник Алфонсин и Конгрес 1987. године, а која је имала за циљ да при-

купи информације о члановима породица нестале дјеце (дјеце која су рођена од 

родитеља несталих, а коју су нелагално усвојиле породице блиске војном 

режиму), како би се могао утврдити идентитет дјетета након смрти њихових 

баки и дједова.
40

 У међувремену су почеле да се јављају разлике међу чланица-

ма Мајке Трга Мајо, које су доживјеле врхунац у јануару 1986. године када се 
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организација подијелила на двије групе: Linea Fundadora (Оснивачку линија) и 

Асоцијацију Мајки Трга Мајо. Неки сматрају да је раскол био више политичке и 

класне природе, јер су десет чланица које су напустиле Асоцијацију и форми-

рале Оснивачку линију, биле жене средњег сталежа, док су оне које су остале у 

Асоцијацији припадале нижем сталежу.
41

 Не улазећи у стварну позадину раско-

ла, основне разлике су биле у односу према државним институцијама. Ацосија-

ција није жељела да прихвати ексхумацију остатака тијела несталих, а поготово 

новчане надокнаде (275.000 долара по несталом дјетету), јер су сматрале да на 

овај начин одговорни за злочине никада не би били ни изведени пред лице 

правде. С друге стране, Оснивачка линија била је другачијег мишљења или, 

како је једна од чланица, Рене Епелбаум (Renée Epelbaum), казала: 

За вријеме диктатуре знали смо јасно ко нам је непријатељ и морале 

смо се борити до краја. Када је демократска власт дошла, ситуација се 

побољшала. Демократија је веома крхка у Аргентини, и морамо бити опрезни. 

Морале смо промијенити наш стил. Непријатељ се више није налазио у згради 

Владе.
42

 

Рене је имала право у вези са крхкошћу аргентинске демократије, наро-

чито након што су, доласком демократске власти, због раста незадовољства 

међу припадницима војске, првенствено због могућности кривичног гоњења, у 

Националном конгресу Аргентине изгласана два веома контроверзна закона: 

1986. године Ley de Punto Final (Закон потпуне тачке), а 1987. године Ley de 

obediencia debida (Закон обавезне послушности). У складу са Законом потпуне 

тачке правни заступници су имали 60 дана (рок је био април 1987. године) да 

поднесу доказе у вези са тешким повредама људских права и убиствима, а 

судови су одлучивали да ли постоји довољно доказа да се покрене поступак. 

Међутим, како овај закон није успио да смири припаднике војске, донесен је 

Закон обавезне послушности, који у суштини значи да би се судило само најви-

ше позиционираним генералима и официрима осумњиченим за силовања и 

киднаповања дјеце. Убрзо након доласка предсједника Карлоса Менема (Carlos 

Saúl Menem) на власт, генерали и официри који су осуђени у процесу Суђење 

хунти су амнестирани од стране предсједника 1990. године.  

И након доласка демократије настављено је са узнемиравањима и 

застрашивањима припадница обје струје – Мајки и Баки. У мају 2001. године 

двојица непознатих мушкараца упали су у кућу Хебе де Бонафини (Hebe Pastor 

de Bonafini), предсједнице Асоцијације Мајки Трга Мајо, и малтретирали њену 

кћерку. У септембру 2002. године предсједница Баки Трга Мајо Естела Карлото 

(Enriqueta Estela Barnes de Carlotto) нападнута је у својој кући. И Карлота и 

                                                 
41
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Бонафини су сматрале да су ови напади одговор на њихове константне оптужбе 

против полицијских снага Буенос Ајреса због кориштења метода сличних они-

ма које је некада користио војни режим. Наиме, припадници организација за 

заштиту људских права почели су све гласније да оптужују аргентинске демо-

кратски изабране власти да користе исте насилне методе које је користио војни 

режим. Коначно су, под притиском Мајки Трга Мајо, 2005. године контроверз-

ни закони из 1986. и 1987. године проглашени неуставним, а 2012. је генерал 

Видела осуђен на 50 година затвора због учествовања у систематским отмица-

ма и скривању дјеце, док је генерал Бињоне у неколико судских процеса осуђен 

на доживотну казну. 

 

Мајке Трга Мајо данас
43

 

 

Асоцијација Мајки Трга Мајо (заједно са Оснивачком линијом и Бакама 

Трга Мајо) је једна од десет најдоминантнијих организација за заштиту људ-

ских права у Аргентини.
44

 Како би се њихова борба за поштовање људских 

права наставила и након што оне не буду више међу живима, Мајке су покре-

нуле неколико пројеката, као што је отварање универзитета, гдје се промовишу 

мир и људска права. За свој рад на промоцији поштовања људских права, не 

само у Аргенитни него и свијету, Мајке Трга Мајо добиле су УНЕСКО-ву 

Награду за мир и образовање 1999. године,
45

 као и подршку бројних свјетских 

личности, као што су Стинг, Џејн Фонда, Ванеса Редгрејв, групе U2 итд. Мајке 

су такође помогле дјеци несталих да се организују и оснују своју организацију 

под називом H.I.J.O.S
46

 (Потомци). Hijos су кренули са својим видом демон-

трација и протеста познатог под називом escrache,
47

 који се убрзо проширио по 

цијелој Латинској Америци.  

Временом је Асоцијација Мајки Трга Мајо почела да се бави не само 

питањима људских права него и другим, као што су незапосленост, економске 

мјере које намеће ММФ, глад, корупција, опортунизам, банкарски системи, 

страно власништво над аргентинским инситуцијама итд., те наставиле да изра-
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жавају своје незадовољством путем демонстрација и уличних протеста. Један 

од таквих протеста довео је до оставке предсједника Фернанда де ла Руе (Fer-

nando de la Rúa) у децембру 2001. године, након што су мирни протести против 

лоше економске ситуације и сиромаштва прерасли у насилне. Том приликом 

убијено је око 30 демонстраната. Мајке су 26. новембра, 2002. године предво-

диле протестни марш против репресије и глади, на којем се окупило преко 

10.000 људи, и захтијевале правду за двоје људи који су убијени током демон-

страција почетком 2002. године.  

Активности Мајки нису биле ограничене само на критику аргентинске 

владе. Тако су новембру 1998. упутиле писмо
48

 британским властима, захтије-

вајући да се Аугусто Пиноче (Augusto José Ramón Pinochet Ugarte) изручи Шпа-

нији,
49

 не само због злочина почињених на територији Чилеа него и зато што је 

један од одговорних за осмишљавање и реализацију Операције Кондор. Мајке 

су такође биле једна од првих организација која је осудила амерички рат у Ира-

ку. С друге стране, Мајке су отворено подржавале ФАРК, колумбијску љеви-

чарску побуњеничку групу.  

Радикализам, који је временом постао један од главних обиљежја Асо-

цијације Мајки Трга Мајо, огледа се и у изјави Хебе де Бонафини, предсједни-

це Асоцијације, поводом терористичког напада на САД 11. септембра 2001. 

године, која је том приликом рекла да изражава дивљење пилотима који су уда-

рили у Свјетски трговински центар и Пентагон, те да ће ''наздравити у име сво-

је дјеце и многих других који су погинули''.
50

  
Иако радикализам Асоцијације Мајки Трга Мајо можда баца сјену на 

њихову трагичну борбу за истину, допринос који су дале трансформацији 

аргентинског друштва је немјерљив. Аргентина је, у великој мјери захваљујући 

овим женама, постала не само извор изузетних иновација и протагонизма на 

пољу људских права него и ''извозник'' идеја, тактика и стручњака у овом доме-

ну.
51

 Мајке Трга Мајо представљају примјер успјешне мобилизације жена у 

Аргентини и Латинској Америци. Међутим, покрет никада није доводио у 

                                                 
48

 Legal Presentaiton of "The Mothers the Plaza de Mayo" to the British Government  

 http://www.oikos.org/mayo2.htm (10.3.2016) ]  
49

 Бивши предсједник Чилеа Аугусто Пиноче је ухапшен у Великој Британији 1998. године по 

међународној потјерници коју је за њим расписалао шпанско правосуђе због злостављања и 

убистава шпанских држављана, укључујући и једног дипломату. Шпанске власти, али и бројне 

организације за заштиту људских права, захтијевале су од британских власти да изруче Пино-

чеа Шпанији. Цијели случај изазвао је велику медијску пажњу и нарушио билатералне односе 

између Шпаније и Чилеа, који је захтијевао да се Пиноче врати у Чиле. Међутим, Пиноче због 

нарушеног здравља није изручен Шпанији, него му је омогућено да се врати у Чиле (прим. 

аутора). 
50

 Joysmith Clair и Lomas Clara, One Wound For Another: Una Herida Por Otra, Universidad Nacio-

nal Autónoma de México, Мексико, 2005, стр. 304 
51

 Sikkink, ibid, стр. 2 
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питање доминатна патријахална правила аргентинског друшта,
52

 и као такав 

није имао никакве везе са мобилизацијом жена око феминистичких идеја у 

Аргентини, Латинској Америци и другим крајевима свијета. С друге стране, 

Мајке Трга Мајо инспирисале су настанак сличних организација у Мексику, Ел 

Салвадору, Израелу, Палестини, Либану итд. Њихова трансформација из био-

лошких у политичке мајке била је резултат колективне потраге за несталом дје-

цом, и за разлику од оних који су изгубили дјецу на другачији начин, оне су 

трансформисале свој губитак и бол у политички активизам.
53

 Од домаћица су 

прерасле у јавне личности и показале све могућности и значај ''политичког мај-

чинства''.
54

 Стављајући улогу мајке у први план, створиле су нови простор за 

представљање и политичку мобилизацију жена у Аргентини, и бориле се про-

тив стереотипа и предрасуда о женама и мајчинству у једном патријархалном 

друштву какво је аргентинско.  

 

 

Nina Sajic 

 

Political Mobilization of Women in Argentina:  

The Mothers of the Plaza de Mayo (Madres de la Plaza de Mayo)  

 

Summary 

 

The 2016 year marks the 40
th

 anniversary of the military coup in Argentina. 

Even though military coups and dictatorship were very common in Argentina and 

Latin America throughout the XX century, the military dictatorship, which was in 

power from 1976 to 1983, was one of the most brutal regimes in the country, not 

only by the number of victims, but also by the methods it used to eliminate oppo-

nents. Human rights organizations claim that during the dictatorship between 20000 

to 30000 people disappeared and around 30% of them were women.  

In the state of terror and fear, the only one who dared to speak up were 14 

women, who started to gather in the square called the Plaza de Mayo in front of the 

Government building in Buenos Aires in April 1977. These women, mostly housewi-

ves aged between forty and sixty years, requested information about their missing 

children and husbands, and organized themselves informally into a human rights 

organization known as the Mothers of the Plaza de Mayo (Madres de la Plaza de 

Mayo). Other women joined them, and since then, they continued to march every 

                                                 
52

 Taylor, Diana, Disappearing Acts: Spectacles of Gender and Nationalism in Argentina’s ''Dirty 

War'', London: Duke University Press, 1997, стр. 185 
53

 Belluci Mabel, ''Childless Mother: Interview with Nora Cortiñas, a Mother of the Plaza De Mayo, 

Agrentina'', Reproductive Health Matters, Vol 7, No13, мај 1999, стр. 85 
54

 Bouvard, ibid, стр. 14 
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Thursday around the Plaza de Mayo despite the threats, attacks or even kidnapping 

of some of its members.  

Over time the Mothers of the Plaza de Mayo have become one of the most in-

fluential human rights organization in Argentina and Latin America, whose mem-

bers, though very old, were still politically active. Gathered around the central role of 

motherhood, they have created a new space for political mobilization and representa-

tion of women in Argentina and Latin America.  
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БОРИС РАДАКОВИЋ УДК  355.087.2(497.6)"1992/1995" 

Бања Лука 10.7251/GUARS1608241R 

 

 

ПРЕГЛЕД ДЈЕЛОВАЊА ПАРАВОЈНЕ ФОРМАЦИЈЕ ХОС ЗА 

ВРИЈЕМЕ ГРАЂАНСКОГ РАТА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 
 

 

Апстракт: Питања из скорије прошлости, нарочито период разбијања 

СФРЈ и грађанског рата, у српској историографији још увијек нису обрађена на 

задовољавајући начин, штавише, веома мало се и писало о овим темама. Рад 

који је пред читаоцем даје преглед, на основу доступне архивске грађе, дјелова-

ња паравојне организације ХОС, коју је створила Хрватска странка права као 

своју страначку војску, а која је била састављена од Хрвата и муслимана. 

 

Кључне ријечи: Хрватска странка права, Хрватске обрамбене снаге, 

Доброслав Парага, Блаж Краљевић, усташе, тзв. Армија БиХ, злочини над 

Србима, грађански рат у БиХ. 

 

 

Увод 

 

Разбијање Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ) 

почетком деведесетих година XX вијека избацило је на површину све авети 

прошлости које су у социјалистичкој Југославији гуране под тепих у настојању 

се изгради или, боље рећи, наметне идеологија ''братства и јединства''. Геноцид 

над Србима почињен током Другог свјетског рата, који су спровеле власти и 

институције Независне Државе Хрватске (НДХ), комунистичке власти су 

настојале што мање истицати, што је довело до изостанка покајања оних који 

су починили геноцид, као и извињење истих српском, јеврејском и ромском 

народу за злодјела својих сународника. 

Смиља Аврамов је у једној реченици можда и најбоље описала однос 

комунистичких власти према геноциду над Србима и починиоцима тог геноци-

да: ''У мрачним скровиштима наше поробљене прошлости родило се интелек-

туално потомство усташа, нациста и балиста, које ће одиграти кључну улогу у 

злочинима 1991–1995, и касније''.
1
 

Ову теорију поткрепљују догађаји који су претходили распаду СФРЈ, 

као и дешавања током грађанског рата у Југославији. Највећи потрес и изазов 

комунистичкој власти и идеологији ''братства и јединства'' проузроковао је 

хрватски Масовни покрет (Маспок), који је почео расправом о језику током 

                                                 
1
 Смиља Аврамов, Геноцид у Југославији 1941–1945, 1991..., књига прва, Београд 2008, 10. 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VIII, број 8, 2016 

242 

 

друге половине шездесетих година XX вијека у СР Хрватској. Покрет су води-

ли хрватски интелектуалци, многи политичари и студенти. Свој зенит Маспок 

је имао 1970–71, када је Тито процијенио да је покрет отишао предалеко, те је 

смијенио хрватско политичко руководство и покрет угушио. Хрватски студен-

ти су током трајања Маспока тражили да се Хрватска, као суверена држава, 

прими у Уједињене нације, а пароле које су се могле чути, између осталих, 

биле су: ''Друже Тито, љубим те у чело, дај обуци усташко одијело'' или ''Срби 

у Србију, комунисти у Русију, а ко носи 'U' нек остане ту''.
2
 

Почетак сукоба у СФРЈ пратила је и рехабилитација клерофашистичких 

и антисрпских идеја и организација. Многи чланови из усташке емиграције 

почели су долазити у Хрватску и Босну и Херцеговину, организујући терори-

стичке групе и паравојне формације. Један од њих био је Лудвиг Павловић, 

припадник усташке терористичке групе ''Радуша'', који је био осуђен због теро-

ристичких напада у СФРЈ 1972. године. Он је са својом терористичком групом 

направио засједу 18. септембра 1991. моторно-оклопној колони ЈНА на путу 

Дувно–Посушје, којом приликом је један војник погинуо а један рањен.
3
 Војска 

је узвратила, разбивши терористичку групу, а сам Павловић је убијен. Њега је 

посмртно одликовао Фрањо Туђман, што говори о сарадњи хрватског политич-

ког врха са усташком емиграцијом. 

И муслимани су рехабилитовали своју нацистичку прошлост, па је тако 

формирана јединица која је носила назив по СС Ханџар дивизији из Другог 

свјетског рата. У једном документу Ханџар дивизије из августа 1992. године, 

обраћају се Министарству обране Хрватске, које моле ''за слободан рад Логи-

стичке базе (Ханџар Дивизије – Б. Р.) Ребровац 3А која се налази у Загребу''. 

Унапријед захваљују ''уз хрватски поздрав За дом спремни''.
4
 

Највећа војна формација која је отворено истицала усташко насљеђе и 

испољавала мржњу према Србима носила је назив Хрватске обрамбене снаге 

(ХОС). Јединице ХОС-а ратовале су и у Хрватској и у БиХ, а у њеним редови-

ма, поред Хрвата, био је и значајан број муслимана. 

 

                                                 
2
 Душан Т. Батаковић, Срби у Југославији 1918–1991, Нова историја српског народа, Београд 

2000, 362–363 
3
 Stručni tim za prikupljanje i obradu dokaza o zločinima protiv čovečnosti i međunarodnog prava, 

стр. 4, Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Бања 

Лука, Дувно, несређена грађа 
4
 Republika Bosna i Hercegovina, Oružane snage Bosne i Hercegovine, Povjereništvo za Hrvatsku – 

Zagreb, Logistička baza ''Handžar divizije'' – Albansko-sandžačke brigade i istureno odjeljenje ''Han-

džar divizije'' Lukavac, broj 15/92, Zagreb 6.8.1992, Републички Центар за истраживање рата, рат-

них злочина и тражење несталих лица Бања Лука, Армија БиХ – XXI БиХ 
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Настанак ХОС-а 
 

Након увођења вишестраначког система у СФРЈ настале су и странке 

које су се отворено залагале за одвајање појединих република од Југославије, 

али и странке које су његовале политику нетрпељивости према одређеним 

нацијама или религијама. Странке у Хрватској почињу се тајно формирати од 

група домаћих политичких истомишљеника и повратника из иностранства. 

Тако је 19. јануара 1989. године, на тајном састанку ''у једној викендици у Пље-

шевици'', формирана Хрватска демократска заједница (ХДЗ), која је одмах на 

почетку означила главне црте свога политичког програма, а то је стварање 

хрватске државе до ријеке Дрине.
5
 

Ипак, још екстремнија политичка организација, под називом Хрватска 

странка права (ХСП), формирана је 25. фебруара 1990. године.
6
 Странку је 

основао, односно, како наводе извори из ове странке, ''обновио'' Доброслав 

Парага. Сматра се да је она насљедница ХСП-а, основане још 26. јуна 1861. 

gодине, ''када су у Хрватском сабору др. Анте Старчевић и др. Еуген Кватерник 

изложили темеље и начела праваштва''.
7
 

За Доброслава Парагу први пут се чуло 1980. године, још док је био сту-

дент права и теологије на загребачком универзитету. Те године је Парага орга-

низовао петицију у сврху амнестије политичких затвореника, која је упућена 

Предсједништву СФРЈ. Петицију су, између осталих, потписали Владо Гото-

вац, Добриша Цесарић, Иван Супек и Фрањо Туђман.
8
 

Због свога активизма Парага је дошао пред суд власти Југославије, на 

којем је осуђен на четири године затвора. Један од оних који је дигао глас у 

одбрану Параге био је и српски интелектуалац и политичар Добрица Ћосић. 

''Служба државне безбедности Хрватске обавештава службе државне безбедно-

сти СФРЈ и Србије: Примјеном мјере ТКПП дошли смо у посјед копија пред-

ставке Одбора за одбрану слободе мисли и изражавања из Београда која је 

насловљена на Предсједништво СРХ и републичког јавног тужиоца СРХ, а који 

је у име Одбора потписао Добрица Ћосић...''
9
 

Један од првих Парагиних сарадника био је Анте Параџик, који је након 

оснивања ХСП-а постао замјеник предсједника странке. Параџик је у вријеме 

Хрватског прољећа 1971. године био предсједник Савеза студената Хрватске, а 

                                                 
5
 Милорад Екмечић, Дуго кретање између клања и орања – Историја Срба у Новом веку (1492–

1992), Београд 2008, 556 
6
 Сајт Хрватске странке права  http://www.hsp.hr/ Повијест ХСП (1.7.2016)  

7
 Исто 

8
 V. Veselinović, Obnavljanje i djelovanje Hrvatske stranke prava, 1990–1992, Politička misao, god. 

51, br. 2, Zagreb 2014, 56 
9
 Вечерње новости Online, Парага сведочи против Срба, објављено 16.4.2002. године, присту-

пљено 1.7.2016. 
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након неуспјеха Хрватског прољећа је осуђен на три године затвора у Лепогла-

ви.
10

 

Хрватска странка права заступала је политику отцјепљења Хрватске од 

СФРЈ и успостављање ''слободне и самосталне хрватске државе на етничком и 

повијесном подручју хрватског народа и народа који с њим у заједници живи, 

те придобивање потпоре одлучујућих свјетских чимбеника за тај програм'', а 

своје идеолошке основе црпила је из шовинизма и србофобије, угледајући се у 

томе на дјело и идеје Анте Старчевића и усташки покрет из Другог свјетског 

рата, којем се отворено дивила, а њени чланови користили су усташке крилати-

це, као што је ''За дом спремни''. 

Сам Парага је говорио позитивно и са усхићењем о Независној Држави 

Хрватској из Другог свјетског рата, која је била савезница нацистичке Њемачке 

и фашистичке Италије, и у којој је почињен геноцид над Србима, и ''завјетовао 

се да ће поновно испунити правашку дужност и ускрснуће НДХ од Сутле до 

Дрине''.
11

 Врх ХСП донио је 13. јуна 1991. године у Хотелу ''Bigeste'' у Љубу-

шком ''Липањску повељу о обнови и успостави Независне Државе Хрватске на 

цјелокупном повијесном и етничком простору са источним границама Суботи-

ца, Земун, Дрина, Санџак и Бока Которска''.
12

 

Након избијања сукоба у Словенији и Хрватској током 1991. године, 

ХСП је почео са организовањем паравојних формација од својих присталица и 

симпатизера. У почетку су ове формације носиле назив Хрватски обрамбени 

савез, да би убрзо промијениле име у Хрватске обрамбене снаге (ХОС). Парага 

и Параџик су на конференцији за новинаре 19. јула 1991. истакли: ''Ми у ХСП-

у престајемо бити само политичари и постајемо војници. Извршили смо при-

преме за обрану Хрватске и хрватског народа и свјетска и домаћа јавност уско-

ро ће се увјерити у нашу снагу'',
13

 тако да би се овај датум могао узети за дан 

када је званично основан ХОС. 

Хрватска странка права дјеловала је и имала развијену политичку струк-

туру и у БиХ а, како је писало у страначким приступницама, залагала се за 

''хрватски национално-државни суверенитет на цјелокупном повијесном и 

етничком простору без којег нема остварења вишестољетних тежњи хрватског 

народа'', и њој је приступио, поред Хрвата, и значајан број муслимана.
14

 Крајем 

1991. године и у БиХ се оснивају јединице ХОС-а. Према изјави Петра Мајића 

пред судом БиХ за ратне злочине, огранак ХОС-а за Херцеговину је основан 

                                                 
10

 V. Veselinović, наведено дјело, 57 
11

 Исто, 65 
12

 Исто, 67 
13

 Исто, 68 
14

 Архива Републичког Центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, 

ID 24068, ID 24069, ID 24070, ID 24071, ID 24072 
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18. децембра 1991. године у Љубушком.
15

 Са друге стране, Велимир Веселино-

вић у своме раду наводи да је ХОС у Херцеговини организован 3. јануара 1992. 

године у Љубушком, а за Босну да је ХСП основао Ратни штаб ХОС-а у Зени-

ци, под командом Младена Холмана, те да је ХОС у БиХ располагао са око 

5.000 војника.
16

 

 

ХОС у Босни и Херцеговини 
 

Након оснивања ратних штабова ХОС-а за Херцеговину и Босну почели 

су да пристижу добровољци из редова хрватског и муслиманског становништва 

у БиХ, али и из Хрватске и иностранства. Због њихове бруталности и његовања 

усташке традиције, политички врх Хрватске је настојао да прикрије дјеловање 

ХОС-а у БиХ, али је сам Парага 10. јуна 1992. године у Загребу потврдио да се 

њихове јединице боре и на подручју БиХ.
17

 

За Главни штаб ХОС-а у Љубушком били су везани регионални штабо-

ви у Мостару, Чапљини и Стоцу, а на тим подручјима већ су у периоду фебру-

ар–март 1992, постојале формације ХОС-а јачине батаљона.
18

 

Организација ХОС-а у Херцеговини, према ријечима свједока Петра 

Мајића, састојала се од четири батаљона (''бојне'') подијељена по регијама, и то: 

''(1) прва бојна у Љубушком, (2) друга бојна у Мостару, на челу са Винком 

Мартиновићем зв. 'Штела', (3) трећа бојна Томиславград, Ливно, за које су 

били задужени Иван Марић и Мате Шукан, (4) бојна је била у Чапљини...''
19

, а 

замјеник главнокомандујућег ХОС-а за Херцеговину Блажа Краљевића био је 

Ивица Приморац.
20

 Главнокомандујући ХОС-а у Зеници био је бригадир Мла-

ден Холман, чији је замјеник био Јордан Остојић.
21

 Командовање ХОС-ом у 

Јајцу било је у рукама Енеса Пештовића
22

 и Антониa Ћорића,
23

 док је у Тузли 

ХОС предводио Јосип Билош
24

 а у Бусовачи и Витезу Дарко Краљевић.
25

 Глав-

                                                 
15

 Presuda suda Bosne i Hercegovine protiv Ivana Zelenike, Srećka Hercega, Ediba Buljubašića, Ivana 

Medića i Marine Grubišić-Fejzić, Predmet br. S1 1 K 009124 12 Kri, str. 70 
16

 V. Veselinović, наведено дјело, 71 
17

 Хронологија догађаја фебруар 92 – децембар 92, Деценија страдања српског народа, Нови 

Сад 2000, 318 
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 Presuda Suda Bosne i Hercegovine protiv Ivana Zelenike, Srećka Hercega, Ediba Buljubašića, Iva-

na Medića i Marine Grubišić-Fejzić, Predmet br. S1 1 K 009124 12 Kri, str. 74 
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 Presuda suda Bosne i Hercegovine protiv Ivana Zelenike, Srećka Hercega, Ediba Buljubašića, Ivana 

Medića i Marine Grubišić-Fejzić, Predmet br. S1 1 K 009124 12 Kri, str. 70 
20

 Исто, 72 
21

 Исто 
22

 Исто 
23

 HOS, Za dom spremni, Ratni stožer Jajce, 70101 Jajce, R. Marijanca bb; РЦИРЗ, Јајце XII–1–3 

 
24

 Presuda suda Bosne i Hercegovine protiv Ivana Zelenike, Srećka Hercega, Ediba Buljubašića, Iva-

na Medića i Marine Grubišić-Fejzić, Predmet br. S1 1 K 009124 12 Kri, str. 72 
25

 Исто 
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ни штаб ХОС-а био је у Загребу, а његово Истурено командно мјесто (ИКМ) у 

Сплиту.
26

 

ХОС Херцеговине покривао је територију ''од Неума до Ливна, укључу-

јући Мостар'', а ХОС Босне покривао је централну Босну, иако је располагао са 

малим снагама.
27

 Како је ХОС био војно крило ХСП, тако су и његове форма-

ције из БиХ биле подређене политичком и војном крилу ХСП-а у Загребу и 

Сплиту. Врховни командаnт свих формација ХОС-а био је Доброслав Парага, 

који је уједно био и предсједник ХСП-а.
28

 

Једна од првих већих акција ХОС-а БиХ je била заузимање Купреса 3. 

априла 1992, које су извршиле регуларне војне јединице Хрватске, ХОС-а и 

локалних муслиманско-хрватских паравојних формација. Том приликом су 

почињени страшни злочини над српским становништвом.
29

 

Хосовци су се залагали за хрватско-муслиманску сарадњу у борби про-

тив српске војске и за преузимање власти у цијелој БиХ, која би се имала пове-

зати са Хрватском у једну државу. Хрватска странка права истицала је крилати-

цу ''Хрватска до Дрине, Босна до Јадрана'',
30

 тако да је ХОС одмах на почетку 

сукоба у БиХ ушао у савез са тзв. Армијом БиХ, што многи из Хрватске војске 

у Хрватској и БиХ нису одобравали. Сам Парага је послао једно писмо Алији 

Изетбеговићу, у којем каже да ''ХОС, као оружана формација, признаје запо-

вједништво Армије БиХ и врховно заповједништво Алије Изетбеговића''.
31

 

Овакво опредјељење челника ХСП-а и ХОС-а довело је до прилива муслиман-

ских добровољаца у јединице ХОС-а. Тако је, на примјер, ХОС у Стоцу у 

почетку био састављен од скоро 90% муслиманских припадника.
32

 

Главнокомандујући ХОС-а за Херцеговину Блаж Краљевић, којега је на 

ту функцију поставио Парага, своје јединице је сврстао под врховну команду 

тзв. Армије БиХ, која је прихватила хосовце као дио своје војске, чиме је Кра-

љевић постао један од генерала тзв. Армије БиХ.
33

 Неки од припадника ХОС-а 

свједочили су да је Алија Изетбеговић чак дијелио чинове у ХОС-у.
34

 

О заједничким акцијама ХОС-а и тзв. Армије БиХ познато нам је неко-

лико извора, као што је допис којег је командант тзв. Територијалне одбране 

                                                 
26

 Исто, 30 
27

 Свједочење Ивице Приморца, замјеника главнокомандујућег ХОС-а за Херцеговину Блажа 

Краљевића; разговор водила Лада Пуљизевић, Сплит, јул 2005, 16/42 
28

 Исто, 6/42 
29

 Ратни злочини у БиХ почињени према Србима и ЈНА прије оружаних сукоба и током 1992. 

године, Документациони центар Републике Српске, Бањалука 2001, 57 
30

 V. Veselinović, наведено дјело, 71 
31

 Свједочење Ивице Приморца..., 18/42 
32

 Свједочење Станка Приморца Ћанета, једног од команданата ХОС-а, Љубушки, новембар 

2005, 29/56  
33

 Свједочење Ивице Приморца..., 17/42–18/42 
34

 Свједочење Ивице Томића, једног од команданата ХВО-а, Загреб, март 2006, 12 
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општине Хаџићи Мирсад Ћатић упутио Блажу Краљевићу, у којем му захваљу-

је за учешће у борби јединица ХОС-а на страни тзв. Армије БиХ у општинама 

Илиџа, Храсница и Хаџићи.
35

 Хосовци и тзв. Армија БиХ су сарађивали и у 

Мостару, па тако постоји споразум с почетка августа 1992. између Блажа Кра-

љевића и Армина Похаре, приликом којег је договорено да ХОС ''уступа војар-

ну у Дретељу Армину Похари за обуку муслиманске јединице''.
36

 Срби из Мос-

тара који су током априла 1992. године хапшени и мучени у логорима свједоче 

да су, поред војника са ознакама ХОС-а, заједно с њима хапшења спроводили и 

војници са ознакама тзв. Армије БиХ (''љиљани'').
37

 

Јединице ХОС-а, иако су због својих идеја и тога што су фактички били 

страначка војска, долазиле у сукоб са другим хрватским формацијама, ипак су 

сарађивале и са ХВ и ХВО, као приликом већ поменутог освајања Купреса или 

операције ''Чагаљ''.
38

 

Блаж Краљевић је био један од најекстремнијих припадника ХОС-а који 

је отворено величао усташе и њихове злочине над Србима. У интервјуу норве-

шком новинару Хенрику Ховланду, објављеном у норвешком недељнику Даг-

бладет крајем августа 1992. под насловом ''Усташе живе'', јасно је исказао сво-

ја проусташка осјећања и шта мисли о Србима: ''Човјек може да одобрава или 

не то што се догодило у току Другог свјетског рата, али чињеница је да су нам 

усташе дале Независну Државу Хрватску... Истина је да су многи Срби били 

убијени. Не толико колико су касније истицали комунисти, али било их је на 

хиљаде. Грешка усташа је у томе што су требали побити више. Тако не бисмо 

имали проблема које сада имамо... У јануару идуће године Босна и Херцегови-

на мора бити чиста. Срби морају нестати! ХОС постаје јачи сваки дан. Ми само 

чекамо да будемо довољно јаки да преузмемо контролу над Босном и Херцего-

вином''.
39

 

Хенрик Ховланд је током свједочења пред судом БиХ за ратне злочине 

истакао да је Краљевић имао хушкачку и фашистичку реторику и да је у прего-

ворима са врхом тзв. Армије БиХ заступао идеју о јединственој БиХ. Према 

                                                 
35

 Presuda suda Bosne i Hercegovine protiv Ivana Zelenike, Srećka Hercega, Ediba Buljubašića, Ivana 
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ређена грађа 
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 Лична изјава 88/00828, С. Б., Страдање Срба у Мостару и долини Неретве, приредила Ду-

шица Бојић, Београд 1996, 152 
38

 Заповјед за нападну операцију Бр. 1, ГС Хрватске војске, Заповједништво Јужног војишта, 

ИЗМ Плоче, Класа: 8/92–01/119, Ур. број: 1080–01–01–92–1; преузето из књиге Јанка Бобетка 

Све моје битке, Загреб 1996, 254 
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 М. Тохољ, Црна књига II, Патње Срба у Босни и Херцеговини 1992–1995, Цетиње 2000, 41 
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свједоку, Краљевић је овим настојао ''придобити муслиманско руководство'' на 

страну ХОС-а, у чему је, како тврди Ховланд, имао успјеха.
40

 

Срби из Херцеговине који су преживјели мучења у логорима ХОС-а 

свједоче да су припадници те формације себе јавно декларисали као усташе. 

Једна Српкиња, описујући своје хапшење, свједочи како јој се један хосовац 

током хапшења представио ријечима: ''Ја сам усташки часник Миро Хрстић, 

знаш ли ти ко су усташе?'' Поменути Миро Хрстић био је замјеник команданта 

за безбједност при ХОС-у и један од главних људи задужен за привођење Срба 

у логоре.
41

 

Проусташка оријентација ХОС-а била је видљива и по обиљежјима у 

њиховим логорима, у којима је по зидовима исцртавано слово ''U'' и качене сли-

ке Анте Павелића, предводника усташког покрета и поглавника НДХ-а.
42

 Уста-

шко слово ''U'' носили су многи припадници ХОС-а на капама и униформама, а 

Парага је на једном предизборном скупу 1992. године стао у заштиту овог сим-

бола: ''ХОС с правом носи слово U, које су носили и наши дједови и баке 1941. 

године''.
43

 

Екстремизам и одбијање ХОС-а да се стави под команду ХВО-а довели 

су до убиства Блажа Краљевића 9. августа 1992. године,
44

 које је организовао 

ХВО, што је умало довело до отвореног сукоба између ХОС-а и ХВО-а. Из 

Хрватске је умјесто Краљевића на командно мјесто ХОС-а Херцеговине 13. 

августа 1992. постављен Миле Дедаковић ''Јастреб'', а у исто вријеме постојале 

су дојаве да у самом ХОС-у почиње дијељење на хрватски и муслимански дио. 

Како би смирио тензије између ХОС-а и ХВО-а, у Херцеговину 16. августа 

1992. долази главнокомандујући ХОС-а из Загреба Анте Пркачин.
45

 

Ипак се тензије нису могле смирити тако лако, а вођство ХОС-а Херце-

говине обратило се Врховној команди тзв. Армије БиХ како би се ријешио 

њихов статус. ХОС-у је одговорено 4. септембра 1992. године, којом приликом 

је речено да све формације које признају тзв. Предсједништво Р БиХ сматрају 

дијелом тзв. Оружаних снага Р БиХ.
46

 Ипак, нису сви хосовци били расположе-

ни да се утопе у тзв. Армију БиХ, него су се подијелили по националној лини-

ји. Већина муслимана ушла је у јединице тзв. Армије БиХ, док је већина Хрва-
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та прешла у ХВО. Наредбом ХВО-а од 4. септембра 1992, ХОС у Мостару 

морао се ставити под команду ХВО-а, при чему је добио зону одговорности и 

дјеловања.
47

 

Вођство ХСП-а БиХ се није мирило са овом ситуацијом, па је мостарски 

огранак ове странке, након састанка челника странке из Мостара, Зенице, 

Посушја, Јајца, Вареша, Бугојна, Бусоваче и Сарајева, 28. септембра 1992. обја-

вио Приопћење за јавност ХСП-а, у којем је, између осталог, затражена одго-

ворност чланова ХСП-а и ХОС-а који су напустили ове двије организације.
48

 

Младен Холман је ХОС Босне ставио под команду ХВО-а централне 

Босне. Потписник овог споразума у име ХВО-а био је командант Оперативне 

зоне Средња Босна Тихомир Блашкић.
49

 Блашкић ће у августу 1992. године 

постати главнокомандујући ХВО-а, са центром у Мостару.
50

 

 

Закључак 
 

Распад СФРЈ изнио је на површину све националне нетрпељивости и 

несугласице које су за вријеме комунистичке власти ''гуране под тепих'', илу-

струјући колико је политика ''братства и јединства'' била вјештачка и неодржи-

ва. Почетком деведесетих година XX вијека формирају се странке и организа-

ције које су његовале шовинистичке и пронацистичке идеје из Другог свјетског 

рата. Једна од најекстремнијих странака била је Хрватска странка права (ХСП), 

која је његовала усташку традицију и залагала се за хрватску државу чија би 

источна граница била ријека Дрина. 

ХСП је формирао и своју страначку војску под називом Хрватске обрам-

бене снаге (ХОС), чији су припадници починили страшне злочине над српским 

цивилима и војницима. ХОС се борио и у Хрватској и у БиХ, а најутицајнији је 

био у западној Херцеговини, са центром у Љубушком. У његовим редовима, 

поред Хрвата, било је доста и муслимана. Одбијао је да се стави под команду 

хрватске војске из БиХ, а био је у савезу са тзв. Армијом БиХ, у чији је састав 

фактички улазио. За свог врховног команданта у БиХ хосовци су сматрали 

Алију Изетбеговића. 

Због екстремних ставова и политике коју је ХСП водио, као и одбијања 

да уђе у састав хрватске војске у БиХ, ХОС је дошао у сукоб са Хрватским 

вијећем обране (ХВО). Деветог септембра 1992. године ХВО је ликвидирао 

главну личност ХОС-а у БиХ генерала Блажа Краљевића, те присилио ХОС да 

                                                 
47

 Заповијед, Оперативна зона југоисточна Херцеговина, дј. број:457/92, Мостар 4.9.1992. 
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Огранак Мостар, рег. број: 56/9, Мостар 28.9.1992. 
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се стави под њихову команду. Хрватски дио ХОС-а ушао је у састав ХВО-а, 

док је муслимански ушао у састав тзв. Армије БиХ. 
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An Overview of Croatian Defense Forces (HOS) Activities 

During the Civil War in Bosnia and Herzegovina 

 

Summary 

 

The Croatian Party of Rights, under the leadership of Dobroslav Paraga, was 

the most notorious follower of the Ustasha ideology and regime from the Independ-

ent State of Croatia during the World War II. The party was restored in 1990 and it 

had its own army, called Croatian Defense Forces (Hrvatske odbrambene snage - 

HOS). This paramilitary force was a part of the Croatian extremist policy with the 

goal to establish an eastern border of Croatia on the Drina river, which presupposed 

extermination and expulsion of Serbs from Croatia and Bosnia and Herzegovina. The 

HOS units in Bosnia and Herzegovina consisted of Croats and Bosnian Muslims. 

They refused to be under the command of Croatian Defense Council (Hrvatsko vi-

jeće obrane – HVO), i. e. Army of Croats in Bosnia and Herzegovina. The HOS 

members considered Alija Izetbegovic to be their supreme commander. Due to such 

attitudes, a HOS commander in Bosnia and Herzegovina Blaz Kraljevic was assassi-

nated in September 1992 and HOS members were forced to integrate either in HVO 

(Croats) or in so called Army of Bosnia and Herzegovina (Bosnian Muslims). HOS 

perpetrated many war crimes against Serbs in Bosnia and Herzegovina. 
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''ПРОПАСТ ПРАВОСЛАВЉА У ХЕРЦЕГ-БОСНИ'' 

 СВЈЕДОЧАНСТВО ИЗ ВРЕМЕНА БОРБЕ СРБА  

ЗА ЦРКВЕНО-ШКОЛСКУ АУТОНОМИЈУ 
 

 

У Збирци варија Архива Србије у Београду, под сигнатуром V-476, чува 

се документ под називом ''Пропаст православља у Херцег-Босни'', на укупно 20 

листова. Аутор и датум настанка текста нису наведени. С обзиром на догађаје о 

којима аутор пише, може да се наслути вријеме настанка документа. На једном 

мјесту аутор наводи како се глад у Босни и Херцеговини нарочито проширила 

''ове 1898. године'', што нас, на концу, упућује на тачну годину настанка текста. 

Документ је писан ћириличним писмом, уз мијешање екавице и ијекавице. Овај 

историјски извор настао је на почетку борбе Срба за црквено-школску аутоно-

мију у Босни и Херцеговини (1896–1905) и у суштини представља опширан 

списак примједби на рачун аустроугарских власти и њиховог односа према 

српским школама, православној цркви и другим српским националним инсти-

туцијама у земљи. 

Текст доносимо са неколико ситнијих правописних и граматичких 

корекција.  

*** 

У најнесретнијим европским земљама при крају деветнаестог вијека, у 

Босни и Херцеговини, пријети погибија и православној вјери и цркви, и цијело-

ме народу, који се крсти са три прста. 

Српске православне црквено-школске општине из нашијех земаља изни-

јеле су у својем познатом Меморандуму од 23. новембра (5. децембра) 1896. 

године, све оно, што се непосредно тиче самијех општина, њиховог круга рада, 

но то није све оно што пријети православљу коначном пропашћу, а од тога 

доба су се ствари и даље развијале. 

Ми ћемо овдје изнијети још неколико крупнијих података, који ће пока-

зати да су све стријеле у Босни и Херцеговини наперене да сузбију и сасвим 

немоћним учине православни живаљ у окупиранијем земљама. 

Ту вам је прије свега вјештачко помножавање католика на штету право-

славнијех (подвукао непознати аутор текста; примј. Б. М.), и то двојаким 

путем: позитивним и негативним. С једне се стране упропашћава православни 
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живаљ, а са друге се довлаче неправославни, а нарочито католици, а поред ових 

и Јевреји из свију крајева бијела свијета. 

Ко зна и прати статистично кретање народа у Босни и Херцеговини зна-

ће да су од увијек православни били најмногобројнији, после њих су долазили 

мухамеданци, а тек напослетку у знатној мањини били су католици, а Јевреја 

тек нешто мало Шпањолаца. 

Од окупације па овамо овај се сразмјер страховито мијења у корист 

католика, а поред њих и Јевреја. 

Нека говоре бројеви, и то бројеви, које је исписала сама окупаторска 

владавина, те им не смије ништа замјерити. 

Године 1879., дакле одмах после окупације набројале су окупаторске 

власти 496.485 православнијех, 448.613 мухамеданаца, 209.391 католика и 

3.426 Јевреја, а 1895. године, дакле после 16 година овакве је бројеве прона-

шла: 673.246 православнијех, 548.632 мухамеданаца, 334.142 католика и 8.213 

Јевреја (других вјера је те 1895. године било само 3.859). 

Док су се по овоме мухамеданци помножили са 22.30 %, а православни 

са 35.60 постотака, донде тај постотак чини код католика 60, код Јевреја чак 

139.73! 

Ови бројеви најјасније говоре. 

Ако се овим путем и даље вјештачки множе католици са Јеврејима, онда 

ће за кратко вријеме бројно наткрилити и православне и мухамеданце (подву-

као непознати аутор текста; примј. Б. М.). 

Па каквом се вјештином множе код нас католици и Јевреји? 

Није то природан процес, так нашијех домаћијех католика, већ је то 

туђинска, швапска и чивутска поплава. 

Ту је сила божја свакојакијех чиновника, адвоката, лекара, инжињера, 

док ни једног јединог православног адвоката, лекара, инжињера или вишег 

чиновника наћи нећете (подвукао непознати аутор текста; примј. Б. М.)! Ту 

шпекуланти, подузимачи, занатлије и трговци, све сам туђинац, који ужива сва-

коврсне добробити земаљских власти, те му је поред тога и поред своје несо-

лидне конкуренције, већ сада испало за руком, да упропасти све домаће, а наро-

чито православне подузимаче трговце и занатлије, те и посјед прелази у њихо-

ве туђинске руке. 

Сељак пак наш упропашћује се несређеним аграрним одношајима, наро-

чито пак ужасним и беспримјерним утјеривањем десетине и трећине, као што 

је то показано у сељачком аграрном меморандуму од 6/18. априла 1897. године 

те и он губи посјед из својих руку, који прелази у руке туђинаца. Урођеници 

пак долазе до просјачког штапа и глад се већ ове 1898. године појављује на све 

стране, те тако православни елеменат телесно опада и бројно пропада. И у том 

погледу је највеће убиство за домородце довлачивањем страних, швапских 

колониста. 
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Земаљска влада мјесто да се брине за домородце, које упропашћује десе-

тином, она најбоље земље даје туђинским Швабама, и свим могућим повласти-

цама подиже их и помаже им да процветају и надкриле домородце, а нарочито 

православне. Док су урођеници данас већ дотлен дошли да због глади једу тра-

ву и корјење, па је било случајева да и своју дјецу нуде на продају, само да са 

њима заједно не помиру од глади, донде се троше милиони на раскошне шпор-

тове, трке, на шпијунажу, на ''Наду'' и на туђинска индустријска подузећа и 

туђинске колоније. 

За ове се посљедње може већ сада рећи: ''Дошли туђи, дивљи, да растје-

рају питоме''. Па и ту Беч тјера своју стару злокобну политику римске пропа-

ганде, јер горњи бројеви најјасније показују, да су ти колонисти од реда баш 

католици, јер док су католици за првих 16 година од окупације прирасли за 

124.957, донде је других вјера 1895. године било свега само 3.859, дакле само 

толико је било протестаната: калвина и лутерана и других вјероисповјести, а 

колонисте су се нарочито бирале од католика. 

И те се католичке колонизације по земљи тако смишљено распоређују 

да ће за кратко вријеме свугде већина бити швапско-католичка, коју да богме 

свугде потпомаже шпекулативна чивутерија у чијим је рукама новац и подузе-

ћа, а биће им наскоро и посјед (подвукао непознати аутор текста; примј. Б. М.). 

А да је ово заиста циљ и намјера данашње привремене управе, која би 

тим путем хтјела да дође до такве већине становништва, која ће ићи за тијем да 

се изрази жеља за брисањем султановог суверенитета и за анексијом, како би се 

јужном словенству путем римпапизма и германизацијом смртни ударац нанео – 

то показује цео рад европске мандаторке, а њезин један пријатељ је то и изре-

као у књизи ''Bosniens Gegensvart und nachste Zukunft'', која је изишла још 1886. 

године код Брокхауаза у Лајпцигу, гдје се доказује да за тај циљ потребује бар 

1-200.000 колониста (подвукао непознати аутор текста; примј. Б. М.), а од оног 

доба до данас јако смо се већ приближили том броју, и нагло му сасвим идемо 

на сусрет. 

Србе дакле треба и у њиховој народности и у православној вјери сузби-

јати, а на њихово мјесто подизати римокатолички швабалук! 

Ето зашто се у првом реду иде за погибијом православља у Херцег-

Босни. 

Но пођимо даље. 

Можда ће се некоме учинити незнатним што ћемо у овоме чланку изни-

јети као даљи начин, којим данашња привремена владавина у нашим земљама 

подрива православље и олакшава посао римској пропаганди и унији, за коју је 

већ унапред подигнута такова црква, какве ће тешко равне бити из новијег вре-

мена на балканском пољу. 

Но то изгледа само на први поглед, а када се боље посматра ствар она 

добије сасвијем други вид и облик. 
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А ту разумијемо: запостављање, гоњење, омаловажавање и тријебљење 

православног знамења: ћириловске писменице, а са тим у свези прогон право-

славних школа и православног календара (подвукао непознати аутор текста; 

примј. Б. М.). 

Узмимо најприје гоњење ћирилице, тог аманета словенских апостола 

Ћирила и Методија, који су устројили словенску народну православну цркву, 

која је најбоља заштита сваке народности, па и саме српске народности. 

Гоњењем и тријебљењем ћирилице хоће се једним ударцем да се постиг-

ну двије цијели: да се подрије православље и спреми земљиште за римпапизам, 

а даље да се лакше збрише наша српска народност. 

Истина да има и може бити Српства и са другом писменицом, али се 

ћирилица тако приљубила уз Српство, да његови душмани морају држати да ће 

им лакше поћи за руком да угуше Српство, ако истријебе ћирилицу а уједно да 

ће народ приступачнији бити римској пропаганди, кад буде отуђен од право-

славних, ћирилицом писаних црквених књига, од православних ћирилски обе-

лежених икона и других свијетиња, ако буде отуђен од православног свештен-

ства које се служи ћирилицом и од српских народних школа у којима влада 

ћирилица и гдје се негује православна вјера, и најзад ако се народ православни 

постепено навикне на римокатолички календар. 

Ето зашто наши данашњи власници из дубине своје душе мрзе на неви-

но слово Ћирилово, зашто им се смучи и кад га само виде. 

Па који су то путеви и начини којима се данас у Босни и Херцеговини 

ћирилица тријеби? 

Ту нас је прије свега поплавило море туђинскијех махом римокатолич-

ких чиновника из бијела свијета који се надмећу у мржњи православља и ћири-

лице. 

Наше земаљске власти и судови раде латиницом само да нас приморају 

да је сви научимо и знамо, а наш лијепи и питоми српски језик тако нам унака-

жују да је то права брука и срамота, те ми њихове писаније и не разумијемо – и 

онда нам још веле час да је то ''хрватски'', час ''земаљски'', а час опет ''босански'' 

језик. Па исто тако и сва земаљска звања редовно употребљавају римокатолич-

ки календар и приморавају нас да се по њему владамо. 

Наше синове, што нам одводе у војску, враћају нам отуђене од свога 

јата, код војске их науче само новом римском календару и латиници и улију им 

да је то босанско слово и босански језик којим пишу и читају и ти су већ и сада 

сасвим равнодушни према старом православном календару и ћирилским право-

славним књигама, јер их не знају читати, те постају равнодушни и према само-

ме православљу. Тим путем мисле кроз неколико покољења да створе народ 

који је не само прихватио латиницу као своје слово, већ који ће готов бити да 

прими и латинску вјеру, католицизам. 

Па у исту сврху морају да послуже и све школе и заводи у земљи. 
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Српске православне школе гоне свим могућим начинима. Не дају им да 

се оснаже и напредују истим оним начином којим то раде са црквом, како смо 

то у пређашњем чланку опширно извели: земљишта, зграде, дарове и завјешта-

је не дају да се пренесу у власништво школа и црквено-школских општина и 

чине све могуће тешкоће у том погледу. А без тога не може ни школа процвје-

тати. 

Учитеље на тим школама нашим прогоне, у сред школске године маме 

их бољим платама у владине школе, гдје се не негује тако ћирилица, стари 

календар и православље, само да би наше православне школе остале без наста-

ве, исто тако не допуштају да нови учитељи наши започну свој рад, док дозвола 

политичких власти не стигне, што многе мјесеце траје, а наша дјеца остају без 

наставе, глобе оне који раде и говоре у прилог нашијех православнијех школа и 

субвенцијом трују наше свештенике – катихете на владиним школама само да и 

они маме онамо нашу дјецу. 

Не морамо овдје да сада наведемо све оне марифетлуке којима се потко-

павају наше православне школе, доста је оно што смо горе навели, а заједнички 

меморандум наших црквено-школских општина од 23. новембра (5. децембра) 

1896. то је и онако опширно изнио, тек толико стоји као необорива истина да 

ми у Херцег-Босни под управом ''просвећене'' европске мандаторке имамо све-

га само 64 православних основних школа (поред 166 безвјерних – владинијех), 

и тај број нијесмо у стању да повећамо, јер нам не дају док у много оцрњеној 

Турској царевини и то у Старој Србији и Маћедонији има већ данас 202 дакле 

више од троструког броја таквих наших православних школа, које сваким 

даном бројно најбујније расту (подвукао непознати аутор текста; примј. Б. М.). 

Осим тога имају православни Срби у Турској својих пет гимназија (мушке у 

Цариграду, Солуну, Битољ и Скопљу и женску у Битољу) па вишу дјевојачку 

школу у Скопљу и своју богословско-учитељску школу у Призрену, од чега ми 

у Босни и Херцеговини ништа не имамо, нити нам допуштају да такве средње и 

више школе и заводе из својих средстава подижемо. 

А како се са знамењем православља – са ћирилицом у владинијем шко-

лама маћијски поступа, то ћете видјети из овога: у школама што је влада поди-

гла за Мухамеданце нигдје нећете наћи ћирилице, сви натписи у таквим здањи-

ма и уџбеници (осим строго вјерских, турских) писани су латиницом. Завирите 

само у један мејтеф, медресу или у сарајевску шеријатску школу и ви ћете се 

увјерити да је ова наша тврдња сушта истина. Па ту ћете наћи и наставнике 

католичке, Хрвате, који из дубине душе мрзе све што је православно, све што је 

ћширилицом писано и све што је српско; који тако нису ништа друго до пиони-

ри ''Drang nacht Ostena'', оруђе римпапизма и Германства. 

Што се пак тиче заједничких владиних школа основних и средњих, које 

су намијењене за све три вјероисповјести, те немају вјероисповједног каракте-

ра, ту влада тјера особиту наставну политику. 
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У почетку одмах после окупације штампала је за такве школе потребне 

књиге мјешовито са ћирилицом и латиницом, тако да је свако дијете једнаком 

спремом знало обе писменице, те је тако њему остављено било на вољу да доц-

није у свом животу изабере за редовну употребу ма коју од те две азбуке. 

Но доцније је мандаторка ту своју политику сасвим промјенила, јер се 

уплашила од посљедица. 

Видјела је да би таквим путем времено дошла до таквог становништва, 

које би било у стању да се служи и разумије преко двеју писменица и да би 

ћирилица не само зато била у већини и коначно побједила што су православни 

у већини, већ и зато што су мухамеданци од искона вољели ћирилицу, њоме се 

служили, њу сматрали за своје писмо, те би тако огромна већина редовно упо-

требљавала ћирилицу и лагано сасвим потисла латиницу. 

То бечкој политици никако није ишло у рачун и морала је пошто-пото 

пронаћи начина да то осујети и извјештачи латиници већину. 

По оној старој лозинки ''подијели па владај'' морало се нешто учинити да 

се наш народ већ у основи поцепа, како би немоћан остао, а други владао. 

Зато је влада уништила све њене прве уџбенике, гдје је била помијешана 

ћирилица са латиницом и штампала је нове, у два издања једно чисто латини-

цом, а друго чисто ћирилицом, те сада оставља на вољу дјеци и родитељима да 

бирају коју хоће азбуку, те не морају обе знати савршено. А не можемо избро-

јати све начине којима се служи да мухамеданце, па колико може и православ-

не придобије за латиницу, само да та проклета и мрска ћирилица остане у 

мањини и доцније сасвим побјеђена и истиснута буде из цијелога народа, а 

њоме и љубав к православљу. 

Ту јој у првом реду иду на руку земаљски школски надзорници, који су 

сви од реда римокатолички Хрвати, а нема ни једног јединог православнога и 

то су још све такви који душмански мрзе православље и ћирилицу, па можете 

замислити како они надзиравају наставу православне вјеронауке и како свугдје 

и свагда протурају своју латиницу, а запостављају ћирилицу. 

Цео надзор над школама је дакле у рукама таквих Хрвата, који врше 

жалосну улогу католичко-западног оруђа на штету православља и словенства. 

У ту исту сврху сама данашња владавина ствара потребу за знањем 

латинице. Ово се чини са том намјером да наш народ свију вјера осјети да му је 

корисније и потребније знати и учити латиницу од ћирилице. 

Осим тога што смо већ напред споменули да се редовно званичи латини-

цом и сви натписи над уредима, путевима, жељезницом, улицама и објаве 

редовно су само латиницом исписани, а тек гдегде се срамежљиво промаља 

запостављена ћирилица. 

Земаљски закони и наредбе, па исто тако и часописи и листови штампа-

ју се истина засебно у два издања, једно чисто латиницом, а друго чисто ћири-

лицом, но то је само форме ради за ''опсјенити простоту'', да се јавном мнијењу 



БОРИВОЈЕ МИЛОШЕВИЋ, ''Пропаст православља у Херцег-Босни''...  

259 

 

баци песка у очи и да имају спремљени изговор против оправданог пријекора. 

А да се ипак постигне већина за латиницу и већина примора на набавку таквих 

издања земаљских са латиницом, то се употребљава ова смицалица: издања са 

латиницом штампају се у врло великој наклади, док од ћириловског издања 

штампају само врло мали број примјерака, па и тај већим дијелом склоне у 

магазу, а кад дођете у земаљски економат и тражите какав закон, наредбу, књи-

гу или часопис владин у ћириловском издању, онда вам се одговори да нема 

више ћириловска издања, јер да је распарчано – те хоћете-нећете приморани 

сте да се послужите издањем на латиници. 

Ето једног само начина између многих других како изигравају званично 

ћирилицу и како стварају потребу за латиницом. 

Као што овако чине са свима издањима земаљске владе, тако чине и са 

илустрованим белетристичним листом ''Надом''. Док са народнијех леђа скидају 

најнемилосрдније и кожу за десетину и друге намете, те народ гладује и једе 

траву и корење у неким крајевима, донде се из тих земаљских прихода, које од 

нас узимају, донде поред оних раскошних шпортова око Илиџе, трка и убијања 

голубова на које се милијуни троше за туђинске ћефове, још годишње избацује 

70.000 до 80.000 форинти на то књижевно чудовиште што се зове ''Нада''. Књи-

жевна вриједност тог листа је испод сваке критике, а претплатника има само 

онолико колико власти могу да приморају појединце и корпорације да се на 

''Наду'' претплате. Па и ту се протурује свим могућим начином издање латини-

цом, а ћирилицом тек толико да се може констатовати да и тога ријеткога зеља 

имаде. Нико у земљи не може да добије какву дозволу за продавање и радњу, 

нарочито за точење, док се не претплати за ''Наду'' и то ону, што латиницом 

излази. 

Питамо ми је ли слободно тако расипати наш новац? Када већ господа у 

делегацијама не имају срца за нас, то морамо тежити за тим да се што пре осло-

бодимо од овог туторства, па сад дође вријеме да заиштемо рачуна од наших 

тутора, да видимо како су управљали нашим иметком, пак ће онда бива, доћи 

на ред и ово лудо расипање са оваквим и сличним безумним ''књижевним'' под-

узећима, којима се поред тога још и пропаганда за латиницу чини, ту сасвијем 

туђу биљку у овијем земљама. 

Одмах са хришћанством примљена је у нас словенска азбука глагољица, 

али због њене неспретности за свакидашњу употребу убрзо ју је замјенила 

ћирилица из које се развила незнатно измењена босанска ћирилица или босан-

чица, која је била у употреби народној код све три вјере и која је и дан данас 

остала у народној употреби код старијих људи – нарочито пак код мухамедана-

ца. 

Дан данас се служе ћирилицом односно босанчицом у свима отменим 

беговским кућама, гдје они ту азбуку сами негују. Кадуне у харему и бегови у 

јавности служе се још једнако том босанском ћирилицом. Па када томе додамо 
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да и најстарији споменици показују ћирилицу – онда је несумњиво утврђено да 

је то наше рођено писмо. 

Па зашто нас отуђују од те ''босанске'' азбуке, а са друге нам стране 

намећу назив ''босански'' за наш језик? 

Зашто се мрче када наш језик називамо српским и зашто хоће свом сна-

гом да латиница постане ''босанска'' азбука? 

На то питање смо у овом чланку јасно и довољно одговорили, да је то 

због тога што се хоће да уништи овај аманет словенских апостола Ћирила и 

Методија, хоће да се збрише ово обележје и писмо православља – и да се утре 

пута већини употребе латинице, да се народ отуђи од православља и приближи 

латинству, католицизму, а у исту сврху се запоставља и стари православни 

календар и недопушта се да се развијају, да напредују и да се множе и право-

славне школе! 

А да се поред овог римпапизма са истом ревношћу калеми овом српском 

народу и аустријанска немштина, види се и отуд, што унутрашњи уредовни 

језик земаљских власти тако је искључиво немачки, као да сте усред самога 

Беча (подвукао непознати аутор текста; примј. Б. М.). 

Па зар тиме нијесу већ из почетка ишли за тим да сва звања у земљи 

оставе у туђинским римокатоличким и немачким рукама – домородци да оста-

ну во вијека потиснута сиротиња раја на коју као са неке висине гледе проби-

свјети – дошљаци, који се са нашом муком подигоше, а нас презиру. 

Осим најнижих звања нећете нигдје наћи домородца код земаљских вла-

сти – које су све поседнуте католичким Пољацима, Чесима и Хрватима, који 

сви уредују искључиво немачки, као да сте усред Аустрије, зато наше земље и 

зову ''Новом Аустријом'' (подвукао непознати аутор текста; примj. Б. М.). 

Ово се не противи само природним законима, већ и Берлинском уговору 

и Прокламацији којом је европска мандаторка посела наше земље, па најзад и 

Конвенцији од 21. априла 1879. која је закључена између Отоманске царевине и 

Аустро-Угарске. 

Одмах први члан те Конвенције гласи да ће: ''у случају замењивања 

чиновника избор аустро-угарске владе падати у првом реду на урођенике ових 

покрајина'' (подвукао непознати аутор текста; примj. Б. М.). 

Већ ову прву тачку Конвенције сасвим је изиграла окупаторска влада, 

шта више, она је ту тачку у свом званичном издању у немачком тексту сасвим 

другим значајем измјенила, те та тачка гласи да ће избор нових чиновника ''по 

могућству'' падати у првом реду на урођенике. 

Није ли то право фалсификовање саме Конвенције? 

И онда се окупаторка постарала да до такве могућности не дође, да уро-

ђеници дођу до чиновничких места јер је за унутрашње уредовање увела 

сасвим туђ, стран и тежак њемачки језик, те је права немогућност да се урође-
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ници постављају за чиновнике, ако не присвоје савршено њемачки језик, а 

поред тога и њемачки стил и дух! 

Није ли ово сасвим јасно да мандаторка тако врши своју мисију, да слу-

жи римпапизму и њемачком продирању у јужно Словенство? 

Ми смо у горњијем чланцима изнијели главне узроке због којих је пра-

вославље у Босни и Херцеговини у највећој мјери дошло до ивице своје пропа-

сти и са којих ће за цијело сасвим и пропасти, ако се за времена лијека не нађе. 

Виђели смо да се католичанство вјештачким средствима, нарочито 

њемачким католичким колонистима бројно тако рапидно помножава да ће на 

скоро надкрилити не само православне, који се свим могућим средствима три-

јебе, већ и мухамеданце и како капитали и посједи и сав рад и обрт у земљи 

прелази у туђинске њемачко-католичке и јеврејске руке. 

Виђели смо даље да се православље тиме сузбија што се не допушћа да 

православне цркве и црквено-школске општине имовно напредују и стичу 

иметка, тијем што им се ускраћује да могу слободно примати за своје црквено-

просвјетне цијели прилоге, поклоне и дарове од православних хришћана из 

земље и ван ње, док се у том погледу католици и од саме владе потпомогну и 

огромне из иноземства слободно добијају. 

Изнијели смо и показали послије како нам запостављају и тријебе и 

само обележје православља – Ћирилово слово, да би нас тијем отуђили од пра-

вославних, ћирилицом исписаних вјерских и црквених књига и како нам гоне и 

у развитку спречавају наше православне школе у којима се негује дух право-

славе вјере и како нам занемарују и запостављају стари православи календар. 

Виђели смо након тога како се иде за тијем да нас одцијепе сасвим од 

Цариградске патријаршије какав су по православну вјеру штетан конкордат 

склопили 1880. године, а како хоће сада да иду и даље, те да у споразуму са 

Цариградском патријаршијом, а можда и без ње, прогласе сарајевског митропо-

лита за правог митрополита цијеле Босне и Херцеговине, којем би потчињени 

били остали, до сада са њиме равноправни епископи-митрополити, те се тим 

путем постигне самосталност наше цркве као цјелине са којом би онда римска 

пропаганда, без правог православног окриља, брзо свршила. 

Показали смо да је тога ради већ у конкордату учињено такво располо-

жење да су наши архијереји потпуно зависни од неправославне бечке владе, те 

овој морају да служе у њеним неправославним смјеровима, те су се усудили 

чак и то да им понуде да са цијелим народом пређу на унију. 

Виђели смо каквих је злих посљедица отуда дошло што је у споменутом 

конкордату сасвим занемарено и напуштено уређење положаја наше цркве, те 

смо даље виђели: како су конзисторије православне сасвим у рукама неправо-

славне земаљске власти; како је православна богословија тако исто у служби те 

неправославне владе; како се усљед тог неуређеног стања неморал и дивљи 

бракови у великој мјери шире по земљи; како су нам ускратили наше уставно 

право учествовања при избору цариградског васељенског патријарха; како су 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VIII, број 8, 2016 

262 

 

нас довели у опреку са нашим архијерејима и подржавају размирицу између 

нас. 

Најзад смо виђели и то: како су се користили неуређеним и јадним ста-

њем нашег нижег свештенства те су то стање подржавали и сметали уређењу 

тога стања само да би за себе и своје смјерове задобили цијело свештенство 

које су већим дијелом већ сада купили са личним новчаним припомоћима; како 

нам сметају да по старом обичају одржавамо епархијске скупштине на којима 

би народ са свештенством споразумно све своје црквене прилике уредио; а са 

најновијим окружницама сарајевског митрополита смо објелоданили како хоће 

да угуше сваки слободнији покрет народног свештенства да му ставе локот на 

уста како не би могло жигосати досадашњи начин владиног подмићивања све-

штенства под видом личних субвенција и како хоће да отцијепе свештенство од 

народа као засебну касту, те иза леђа народу хоће без његовог знања и питања 

да уреде законски свештеничко стање и положај тако да трајно остане ово сада-

шње по православље убитачно мићење свештенства владиним субвенцијама. 

Када овоме свему још додамо: како су нам под туторство ставили наше 

црквено-школске општине; како ове не смију никакве сједнице да држе без 

комесара политичке власти и док за рана не пријаве овој потпуни дневни ред 

који се онда цензурира; како нам се цензурирају програми црквених светкови-

на и жандарима растерују црквено-општинске сједнице; како се цензурирају 

чак и надгробна слова, те се великом глобом казне они који без пријаве неколи-

ко опроштајних ријечи кажу над отвореном раком каквог омиљеног покојника; 

како се са глобом казне они који држе састанке на којима се договарају како ће 

дочекати свога новога митрополита; како тамницом казне оне који мирно изиђу 

из цркве, а то се учини нашим власницима да је демонстрација против наметну-

тог свештенства, како се немилосрдно прогоне од политичких власти сви они 

што устају у обрану православља и црквено-школске аутономије, како их мате-

ријално упропашћују и штете, одузимају концесије за радње те нечовјечно 

доводе оскудице – као што су нарочито чинили са онима што су одлазили у Беч 

цару да се потпуне и поднесу своје тегобе и жалбе; како се ваљани народни 

свештеници гоне и растјерују, а на мјесто њихово постављају владине креатуре 

које народ не трпи; како се не допушта народу да по свом старом обичају бира 

себи свештенике, те цркве остају без свештеника и службе божије; како се 

забрањује причешћивање у свима црквама, већ хоће народ да се присили да се 

причешћује код оних свештеника и у оним црквама гдје су такви свештеници 

које сматра народ владиним плаћеним шпијунима и над којим црквама управља 

владино комесарство; како се растјерују законите-црквено школске општине, а 

постављају на управу црквену владини комесари, па чак и такови који су като-

личке вјере. 

Кад све то, и још много и много сличних ствари знамо и узмемо у расу-

ђење, онда ћемо јасно видјети у какву је велику опасност доведено правосла-
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вље данас у нашој Босни и Херцеговини; онда ћемо и то разумјети до каквог је 

очајања и огорчења дошао сав наш православни народ и онда никоме више 

неће за чудо бити шта се све данас код нас збива и докле се већ дошло. 

Онда ће се добро разумјети зашто је код нашега тако ванредно побо-

жног и својој вјери бескрајно оданог народа већ до тог врхунца дошло нераспо-

ложење и незадовољство да окреће главу од таквих конзисторија, од такве 

богословије, од таквих свештеника па и од таквих цркава над којима управљају 

владини комесари. 

Зашто наше цркве остају потпуно празне. Душа плаче нашем народу у 

њедрима што не може ни на највеће празнике Божић, Васкрс, Велики Петак 

итд. Да иде у своје свете богомоље и храмове у које је за најцрње доба вјерске 

нетрпељивости, када је главу за то залагао, кришом и у мрклој ноћи ишао. 

Из тих разлога наши самртници издишу без свјештеничке утјехе, приче-

шћа и исповјести са жељом на уснама да буду сахрањени без таквих свештени-

ка – и што никада није било, видимо такве величанствене смртне спроводе на 

којима слегне цијели православни народ једнога мјеста, само ту нема свеште-

ника. 

Из истих разлога остају нам наша дјеца некрштена. 

Због тих жалосних прилика у којима се данас налази наше православље 

не венчавамо се, не склапамо бракове или идемо ван земље због крштења и 

венчања. 

Могу ли бити ужасније и опасније прилике по православну вјеру од 

ових наших од којих смо вам овдје тек блиједу слику изнијели? 

Није ли то прави понор у који ће се сурвати читаво православље? 

Може ли и сме ли на томе остати? 

Нека то одговоре они, који су на то позвани и којима то налаже света 

дужност православља! 

Или нас је Европа на Берлинском конгресу тако издала на милост и 

немилост – да о нама даље не води рачуна и не осврће главе на нас? 

Писали смо и износили смо наше тегобе и жалбе – зар све то да остане 

глас онога што вапије у пустињи? 

Или треба другог нечега па да се скрене пажња Европе и православног 

свијета на наше стање? 

Па шта би могло православљу још у последњем часу донијети лијека и 

спаса? 

Рећи ћемо и то у двије-три ријечи. 

Наша црквено-школска аутономија, коју смо кроз дугу борбу стекли и 

уживали још за отоманскога вакта, а коју нам је Цариградска патријаршија кон-

кордатом од 16/28. марта 1880. године изнова признала треба из основа да се 

преуреди, и то тако да се све штетне установе самога тога конкордата преина-

че, а оно што онде није спомињано, треба да се уреди. 
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Као призната аутономна црквено-школска област треба Босна и Херце-

говина једнолико и једнообразно уређење да добије. 

У том уређењу морају световњацима остати сва она права на учествова-

ње у свима стварима црквено-школске аутономије, која су до сада стекли и 

који одговарају напредно уређеним просвећеним земљама. 

Та права световњака на учествовање у свима стварима црквено-школске 

наше аутономије морају утолико одлучнија, обилатија и јача бити, уколико је 

данас земаљска власт у неправославним рукама, те ми сами морамо да замени-

мо ту власт у нашим црквеним стварима и у оним односима у којима се иначе у 

чисто православним државама тим земаљским властима не може ускратити 

неки круг рада – и ту имамо примјера да се угледамо на друге православне 

цркве, које су у земљама где државна власт иновјерији припада. 

Земаљској власти признаћемо вазда врховно надзорно право и желимо 

да ово буде тачно и јасно обележено да се сви сукоби избјегну, али јој никада и 

ни под којим начином не можемо и нећемо признати да се рјешавајући и распо-

лагајући мијеша у наше црквено-школске прилике, нити да посредно или непо-

средно упливише на њих. 

Зато им никада нећемо признати буди каква комесарства нити би при-

стали да им пријављујемо наше сједнице. 

Постављење митрополита, прота, катихета, свештеника и учитеља, као и 

њихово уклањање не би ни у каквој мјери могло да зависи од земаљских власти 

– то је чист круг рада наше црквено-школске аутономије, она ће то све по кано-

ничном праву обављати у свом кругу рада, као што и конзисторије и богосло-

вија па и препарандије имају једино под управом и влашћу наших аутономних 

органа стојати. 

За наше вјерске и просвјетне потребе бринућемо се сами преко више 

управе наше аутономије, а земаљски приходи треба да нам стоје на располага-

њу према нашој бројној, материјалној и умној јачини, тако да буде искључено 

свако непосредно давање земаљске припомоћи појединим нашим аутономним 

органима. 

А те органе желимо уредити једноставно у цијелој земљи, као и све 

црквено-школске прилике, те би тога ради морали у одређеним размацима да 

се састају по појединим епархијама епархијске скупштине, а за цијелу земљу 

сабори на којима би народ и свештенство сразмјерно заступљено било, као што 

би се слободно и други скупови – свештенички и учитељски зборови за своје 

стручњачке ствари и саветовања одржавали. 

Уједно би се наш одношај према Цариградској васељенској патријарши-

ји, као највишој духовној власти нашој тачно уредити имао у свим односима 

што овамо спадају, па тако и у погледу нашег права на избор епископа и нашег 

учествовања при избору Цариградског васељенског патријарха, као што ћемо и 

у земљи радо оставити оно нашим архијерејима и свештеницима што им по 
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канонима припада, узимајући на ум наше прилике да живимо данас под непра-

вославном земаљском управом. 

Ово су у најкрупнијим потезима оне жеље по којима би се за нашу пра-

вославну цркву такво уређење могло постићи да му оно буде најјачи бедем 

против туђинске и иновјерне навале. 

Православни наш народ вазда је готов да са своје стране све учини 

искрено и истрајно да се до таквог уређења, и до спаса православља дође. 

Не дође ли до тога, неће ни у најмањој мјери његова кривица бити. 

Па шта онда? 

Нека их носе све оне чињенице које су позване да бране православље, 

али и оне, које одговарају за овдашње прилике и неприлике! 

Гријех на душу оних који би могли – али неће да спасу православље! 
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О ПОКУШАЈУ СРБА ДА ОСНУЈУ 

ШТЕДИОНИЧКУ ЗАДРУГУ У ДОБРУНУ 
 

 

Сажетак: Овај рад је подијељен у двије цјелине. У првој смо анализи-

рали развој привреде и банкарства у Босни и Херцеговини у вријеме аустроу-

гарске окупације, а затим генезу задружног организовања штедионица и дру-

штава за набавку потрепштина у руралним срединама. У другом дијелу рада, на 

основу представљених историјских извора пратимо покушај Срба из Добруна 

да оснују штедионичку задругу. 

 

Кључне ријечи: Босна и Херцеговина, Аустроугарска, Срби, банкарство, 

штедионице, задруге, Добрун. 

 

 

Окупацијом Босне и Херцеговине Аустроугарска је затекла привреду на 

скромним основама, ограничену еснафским оквирима, док банкарство у модре-

ном смислу ријечи није постојало. Као експонент покушаја успоставе банкар-

ског, кредитног система, дјеловали су новчани заводи оличени у османској ин-

ституцији менафи сандука
1
. Ови ''сандуци'' нису омогућавали далекосежније 

инвестиције, нити значајније кружење финансијског капитала, него пак само 

задовољење основних животних потреба у годинама несташице и глади. 

Стога је у првим годинама окупационог режима Аустроугарска закон-

ским рјешењима настојала да стимулише долазак страног капитала у окупиране 

провинције. Ипак, резултати су били прилично оскудни. До најезде страног 

капитала није дошло. Зато је окупациона управа морала да се више ангажује и 

да узме активнијег учешћа у креирању финансијске политике у Босни и Херце-

говини. Тако је 1883. године управи успјело да у Босну у Херцеговину привуче 

први велики новчани завод. Калајевим настојањима и уз давање ''замашних 

повластица'' основано је Привилеговано одјељење Унион-банке за Босну и Хер-

                                                 
1
 H. Kreševljaković, Izabrana djela III, Banje, vodovodi, hanovi i karavansaraji..., Menafi-sanduci 

(poljodjelske pripomoćne zaklade) u Bosni i Hercegovini (1866–1878), Sarajevo 1991, 383–396. 

Menafi sanduci u doslovnom prevodu znače ''korisna zaklada''. Upotrebljavani su još i nazivi narodne 

kase, narodne štedionice..., a narod ih je zvao sirotinjske kase. Početni kapital se ostvarivao tako što 

seljaci daju određenu količinu žita zadruzi, ona ga proda i taj novac služi kao glavnica za davanje zaj-

mova seljacima... N. Jarak, Poljoprivredna politika Austro-Ugarske u Bosni i Hercegovini i zemljo-

radničko zadrugarstvo, Sarajevo 1956, 61. 
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цеговину, које је окупираном подручју ставило на располагање почетни капи-

тал од два милиона форинти.
2
 На основу тога видимо да је режиму интерес 

државне касе био у првом плану. Привлачење страног капитала, не само у бан-

карству него и у осталим привредним гранама, требало је да обезбиједи сол-

вентност државне благајне. С друге стране, домаћи капитал, сконцентрисан 

углавном у рукама трговаца, споро је растао, тако да су се први новчани заводи 

са искључиво домаћим капиталом појавили тек почетком XX вијека. Српски 

трговци основали су 1903. године Трговачку банку и штедионицу д. д. у Моста-

ру.
3
 У складу са званичном државном политиком, оличеном у чврстом Калаје-

вом режиму, оснивање било каквих привредних организација са националним 

предзнаком било је онемогућено, тако да је тек наредне, 1904. године, ова бан-

ка промијенила назив у Српска банка д. д. у Мостару.
4
  

Наведени новчани заводи и банке су примарно били оријентисани на 

кредитирање и уопште финансирање градске привреде. Што се тиче села, једи-

но је Привилеговано одјељење Унион-банке за Босну и Херцеговину, због при-

вилегија и уступака које је добивало од режима, давало хипотекарне зајмове 

земљорадницима и сељацима за откуп кметских селишта и слободне земље 

муслиманског становништва које се исељавало
5
. Потребе за оваквим зајмовима 

стално су расле, па је Земаљска влада помоћу чиновничког пензионог фонда 

основала 1889. године Босанско-херцеговачки хипотекарни кредитни завод.
6
 

И поред дјеловања новчаног завода на државном нивоу, указивала се 

потреба за формирањем кредитних установа задружног типа, које би дјеловале 

на локалном нивоу, у сваком котару, у сваком селу понаособ. Законска подлога 

за успостављање оваквих установа је обезбијеђена још 1883. године. Наиме, 

тада је донијет Трговачки закон, који је успоставио темеље за рад задружних 

организација. Овим законом, тј. његовим чланом 245, дефинисанo је да се 

задругом (куповном и привредном) сматра свако друштво које се склопи за 

унапређивање вересије, привреде или господарења чланова својих. Овдје спа-

дају: 

а) предујамна и вересијска друштва, 

б) друштва склопљена ради заједничког набављања сировина, ради 

држања заједничких складишта или ради заједничке производње, 

в) конзумна друштва и 

                                                 
2
 F. Hauptmann, Privreda i društvo Bosne i Hercegovine u doba austro-ugarske vladavine (1878–

1918), Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine II, ANU BiH, Posebna izdanja, knj. LXXIX, Odjeljenje 

društvenih nauka, knj. 18, Sarajevo 1987, 125. 
3
 I. Hadžibegović, Postanak radničke klase u Bosni i Hercegovini i njen razvoj do 1914. godine, Sara-

jevo 1980, 86; Т. Краљачић, Калајев режим у Босни и Херцеговини (1882–1903), Бања Лука 

2000, 172. 
4
 I. Hadžibegović, нав. дјело, 86. 

5
 Т. Краљачић, нав. дјело, 496. 

6
 Т. Краљачић, нав. дјело, 497. 
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г) друштва која се баве градњом кућа.
7
 

Овако широко дефинисан спектар дјеловања будућих задруга настојао је 

да обухвати што више потреба у сеоским домаћинствима. Наравно, иницијати-

ва и за формирање оваквог типа задружних организација је поново дошла од 

владе, која је османску институцију менафи сандука покушала да реформише, 

те је на њеним остацима, одлуком Земаљске владе, 1886. године никла нова 

установа ''котарских припомоћних заклада''. Прва таква заклада формирана је у 

Гацку. Будући да Гачани нису могли да врате зајам који им је у првим година-

ма окупације дала управа, Влада је била принуђена да донесе одлуку да им се 

дати зајам ''отписује''. Да би се у будућности спиријечио такав губитак држав-

ног новца, одлучено је да се оснује институција за кредитирање сељака, која ће 

преузети имовину дотадашњих манафи сандука, из које ће давати зајмове. 

Котарске припомоћне закладе су давале зајмове за потребе домаћинстава, за 

набавку људске и сточне хране, стоке за приплод, сјемена и пољопривредних 

справа, за куповину земље, за оправку кућа и привредних зграда, за отплату 

дугова... Зајмови су давани на годишњем нивоу. Заклада је могла давати зајмо-

ве до износа од 200 К. Преко тог износа зајам је могла одобрити само Земаљска 

влада.
8
 

Код Срба први покушај оснивања земљорадничке задруге пада у 1902. 

годину. Деценију касније у ''Сарајевском листу'' православни свештеник Тома 

А. Братић из Благаја код Мостара у ауторском чланку о томе каже: ''Идеја удру-

живања пресађена је код нас из Хрватске највише преко листа 'Привредник' у 

Загребу. Под утисцима пропагирања ове идеје, од стране 'Привредника' и сам 

сам покушао основати земљорадничку задругу у Фојници код Гацка 1902. 

године, па сам саставио и правила, али нијесам могао саставити међу тежацима 

толико писмених људи, колико их треба за управни и надзорни одбор задру-

гин''.
9
 

Срби су послије овог неуспјелог покушаја наставили даље са борбом за 

оснивање земљорадничких задруга. Оно на чему су потенцијални оснивачи 

задруге, Срби, инсистирали у наредним годинама борбе, било је да им се при-

зна право на употребу националног имена у називу задруге. Ова борба била је 

саставни дио борбе Срба за црквено-школску аутономију. С тим у вези, већ у 

                                                 
7
 Sammlung Gesetze und Verordnungen für Bosnien und die Hercegovina, Handelsgesatz für Bosnien 

und die Herzegovina (Genemight mit a. h. Entschliessung vom 7. Juni 1883, kundegemacht von der 

Landesregierung für Bosnien und die Hercegovina unterm 24. Juni 1883. Zahl 4173/III.), Sarajevo 

1883, 378. 
8
 N. Jarak, нав. дјело, 61–63.  

9
 N. Jarak, нав. дјело, 128;  http:// privrednik.hr/ (28.8.2016) ] ''Srpsko privredno društvo 'Privrednik' 

osnovano je 23. septembra 1897. godine u Zagrebu ... Od 1898. godine pokrenut je i list Privrednik, 

koji je obuhvaćao sve važnije teme vezane za narodni život. Izlazio je dva puta mjesečno i bio prepun 

korisnih informacija za poljoprivrednike, zadrugare, trgovce i obrtnike.... Pored pružanja savjeta iz 

oblasti zadrugarstva i ekonomije, list je popularizirao srpska nacionalna osjećanja, pokretao brojna 

društvena, prosvjetna, moralna i zdravstvena pitanja.'' 
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току 1904. године осјећао се у званичним дописима блажи став Земаљске владе 

према употреби националних имена у називу задружних организација. 

Први случај да је у Босни и Херцеговини дозвољено национално оби-

љежје једне земљорадничке задруге забиљежен је 1905. године, када је оснива-

чима Српске земљорадничке задруге у Бродцу (котар Бијељина) дозвољено да 

њихова задруга може у свом називу носити ознаку ''српска''. Међутим, до осни-

вања ове задруге није дошло, јер су сами оснивачи одустали. Напосљетку је 

прва српска земљорадничка задруга основана у Босни и Херцеговини (21. апри-

ла 1907), била Српска земљорадничка задруга у Штрпцима (Котар Вишеград).
10

 

У задатке ове задруге је улазило: 

а) набављати и давати задругарима јевтине зајмове за привредне потре-

бе, 

б) примати од задругара и других лица новчане улоге на штедњу и тиме 

будити и ширити свијест за штедњу, 

ц) тражити од задругара уредан, вриједан и паметан живот, 

д) помагати савјетом, а по могућности и новцем, да се на подручју 

задруге оснивају и друга привредна удружења. 

Док се не оснују и друга привредна удружења, задруга ће: 

е) набављати својим задругарима средства за посебну или заједничку 

употребу, као: пољопривредне справе, сјемење, стоку и др.,  

ф) набављати својим задругарима средства за потрошњу, као: храну, 

крму, со, петролеум, зејтин и друге намирнице, 

г) заједнички производити и прерађивати своје производе и 

х) заједнички продавати своје пољопривредне производе и израђевине.
11

  

Да бисмо бар дјелимично илустровали како је текао процес формирања 

сеоске задруге, изложићемо у прилогу документа везана за покушај Срба из 

Добруна да оснују штедионичку задругу у свом селу. На основу презентованих 

докумената покушаћемо реконструисати како је текао и како је окончан посту-

пак оснивања ове задруге. 

 

Bezirksamt
12

 

Višegrad. 

Nr. 102010 ex 1903 

 

                                                 
10

 N. Jarak, нав. дјело, 151, 152, 158. 
11

 N. Jarak, нав. дјело, 180. 
12

 Сви документи цитирани у овом раду (допис Котарске управе Вишеград од 12. фебруара 

1904; Програм; Извјештај; ЗВС Предмет и Пожурница) налазе се у Архиву Босне и Херцегови-

не у Сарајеву, уложени у фасциклу ZVS 1 196-1/1904, која се односи на сасвим другу тему 

(отварање мјењачнице у Бугојну). Зато сматрамо да би било правилније да наведена документа 

означимо бројем ABH, ZVS 1 Präs. 28699/1904. 
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An 

die Kreisbehörde  

in  

                                                                                              Sarajevo. 

 

Bezugnehmend auf den Erlass vom 1. April l. J. Z. 5215 betrefend Gründung 

einer landwirtschaftlichen Spargenossenschaft in Dobrun, beehrt sich das Bezirk-

samt der Kreisbehörde das neuerliche Gesuch des Gavri lo Tubić  und Consorten in 

dieser Sache, mit dem Beifügen ergebenst zu unterbreiten, dass die Bittsteller nun-

mehr dem im eingangs citirten Erlasse der Landesregierung ausgesprochenen Grund-

satze volle Rechnung zu tragen gewillt sind und ihrer gründenden Genossenschaft 

den Namen: ''Seoska zadruga za štednju i nabavku u Dobrunu'' gegeben haben.- 

Da mithin gegen das Inslebentreten dieser Vereinigung keine weiteren An-

stände obwalten, wird die Kreisbehörde ergebenst gebetene, die nöthige hohe Bewil-

ligung erwirken zu wollen.-Bemerkt wird jedoch dass nach Ansicht des Bezirksamtes 

rathsam erscheint, den Gründern mit gutem Rathe an die Hand zu gehen, da sie 

schwerlich in der Lage sein dürften, ohne ausgiebieger fachmännischer Belehrung 

eine lebensfähige Institution allein zu schaffen.- 

Eine Genossenschaft aber welch schon bei ihrem Ursprunge den Keim des 

Verfalles und der Zersetzung in sich tregen würde – und das wäre bestimt der Fall 

wenn man die Bauern sich selbst überlässt – ist besser, überhaupt nicht entstehen zu 

lassen, da eine solche Eventualität, abgesehen von der grossen materiellen 

Schädigung der Interessenten auch Anlass zu sehr unliebsamen Commentierungen 

geben würde.- 

Dies sollte aber mit Hinblick auf die Nähe der serbischen Grenze und den 

Umstand, dass im Königreiche Serbien in den letzten Jahren viele nützliche Genos-

senschaften entstanden sind, welche ausnahmslos gut functionieren – unbedingt wer-

meiden werden.- 

 

Višegrad, am 12. Februar 1904. 

Der Bezirksvorsteher: 

 

Prepis 

Programm 

Srpske štedioničke zadruge u Dobrunu 

*** 

Vo imja Otca i Sina i svjаtoga Duha Amin. 

Srpska štedionička zadruga sastajaće se iz pravoslavnih i poštenih Srba 

1.) koji žele da svoje dobro što bolje osiguraju 2) koji su jedini te im je šteta da sva-

kog pazarnog dana idu u varoš radi podmirica kućnih i 3) koji žele da se oduče pijan-

čenja po mehanama putujući, i da svoje smukom stečeno imanje u nevid netroše ne-
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go da zaštede koliko je moguće držeći se one srpske poslovice ' 'Čuvaj bele novce 

za crne dane ''. Prema tome ima se svaki osnivač zadruge tačno držati dolje navede-

nih tačaka 

1.) Koji želi da postane osnivač i član zadruge, treba da uloži prvi put po 

mogućnosti 5–50 kruna. 

2.) Da bi zadruga što bolje napredovala a i zadrugari privikli se štednji, treba 

da svaki zadrugar plaća svakog mjeseca od sto deset uloženog novca. 

3.) Zatrebali zadrugu pomoći tjelesno treba da svaki zadrugar o svom trošku 

pomogne koliko može. 

4.) Svaki zadrugar treba da dogje kad se pozove, radi rešenja nekog zadrugar-

skog pitanja. 

5.) Odbor zadruge pozajmljivaće svojim članovima i novce, a dabi zadruga 

što bolje napredovala davaće se mali interez koji će odbor odrediti. 

6.) Da nebi odbor zadruge u opasnosti bio da nemože nekom zadrugaru u 

nuždi u pomoć priteći, treba da se svaki uzeti novac najdulje za mjesec dana povrati. 

7.) Odbor zadruge treba da pazi da nikome zadrugaru neda više nego 3/4 ulo-

žnog novca a zato da ovaj nebi uzo sve ili i više pa da zadruga ima sa njim posla i po 

sudu. 

8.) Zatrebali nekom zadrugaru viša suma novaca, to treba odbor da riješi, i 

ako nagje da je potrebno da se da, može se dati ali samo na tvrdoj priznanici. 

9.) Svaki zadrugar treba da ispunjava tačke br. 2 i br. 6 u slučaju ne ispunili 

ove tačke treba da podlegne kazni i to na ovaj način I. put platiće kazne 20 hel. II. put 

40 hel III. put 1 krunu i tada odbor treba da riješi, jeli dotični dostojan da i na dalje 

ostane član zadruge, a ako nije, odbor će njemu izplatiti 3/4 uloženog novca a četvrti-

na ostaje zadruzi što ovome znači kazni. 

10.) Ako neki zadrugar bude poslije godinu dana ili prije tako nesavjesan, da 

zaželi da napusti zadrugu, onda odbor treba da mu da najbolje savjete, nepomogne li 

to odbor će njemu izplatiti 3/4 a četvrtina pipasće zadruzi što ovome znači kazna. 

11.) Tačke broj 9 i 10 treba da se svake godine riješe i izmjene. 

12.) Gjevojke koje budu u zadrugu stupile, kako se udadu, ako zažele mogu 

primiti potpunu svoju sumu. 

13. Umre li neki zadrugar toće njegova suma pripasti njegovim našljednici-

ma, ili onome koga na samrti odredi. 

14.) Umre li neki zadrugar bez našljednika, i bez pošljedne volje, toće njego-

va suma pripasti zadruzi. Zadruga dužna ga je saraniti i zadušu izdati. 

15.) Svi zadrugari biraće izmegju sebe jednog presednika i dva člana, presed-

niku plaćaće zadrugari prema radu godišnju plaću, članogvi biće bezplatni i mogu se 

svakog 6 tog mjeseca mjenjati. Presednik i članovi imadu se tačno držati dolje nave-

denih tačaka. 

 

Dužnosti presednika i članova 
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1.) Presednik koga zadruga bude izabrala treba da bide pismen, ili da drži pisara koji 

će tačno zadrugarske račune voditi. 

2.) Prije svega presednik treba da se zakune u srbskoj crkvi, pred sveštenikom da će 

pravo i vjerno u zadrugi raditi. 

3.) Presednik i članovi treba da imaju trij nejednaka ključa, sa kojim će zadrugarsku 

kasu zaklapati. 

4.) Presednik treba da tačno vodi zadrugarsku knjigu, a i svakom zadrugaru da naba-

vi po jednu knjižicu, u koji će mu on samo račun podpisivati. 

5.) Sve što zadrugarima zatreba iz varoši, presednik treba da im on to sam dobavi i 

razdijeli, i tačan račun preda uz to presednik nesmije nikakve nagrade tražiti. 

6.) Presednik treba da radi o sreći i napredku zadruge što će i zakletvom potvrditi. 

7.) Odbor zadruge treba da izda presedniku od 20–30 kruna, koje će za slučaja 

nužnog na raspoloženju imati. 

8.) Ako bi se jedan zadrugar protivio nekom zadrugarskom radu, na koji svi drugi 

pristaju, onda zadrugari treba ovog da odpušte kaznivši ga po tačci br. 9. 

9.) Presednik treba da svakog mjeseca pozove zadrugare i da ih tačno o zadruzi izvje-

sti. 

10.) Ako se više sela udruži, to treba da svako selo ima svog člana kome se može za 

nužnog slučaja neka suma novca povjeriti. 

11.) Dase nebi trgovini konkuriralo, nesmije se nikakva stvar niže davati nego li se 

obično prodaje. 

12.) Ako se neki zadrugar oda piću i trošku, presednik treba da ga odučava nemogne 

li ga odučiti treba da ga odpusti kaznivši ga po tačci br. 9. 

13.) Ostaneli u nekog zadrugara malodobna sirotinja, posle njegove smrti, presednik 

sa odregjenim tutorima treba da radi o sreći i boljoj budućnosti sirotinje. 

14.) Razboli li se neki zadrugar u vreme rada, zadrugari svi treba da mu pomognu 

koliko ko može bezplatno raditi. 

*** 

 

Prepis 

 

Izvještaj 

radi čega se osniva Srpska štedionička zadruga u Dobrunu 

*** 

 Ima nekoliko godina kako ja uzgred pazim na naše seljake dali mi u imanju 

napredujemo ili opadamo, i iznašao sam da vrlo malo ili nimalo ne napredujemo. 

Tražio sam uzroke jer naši su seljaci vrlo dobro marljivi pa zašto da ne napredujemo 

!? ali sam poslje dužeg posmatranja doznao u čemu je zlo. 

 1.) Naš narod slabo razumije ono što radi, jer višina nezna ni sa zemljom da 

radi onako kako bi više koristi od nje imao, naši seljaci počnu još s jeseni gjubre na 
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njivu razvoziti, neznajući da vjetar mraz i kiša do proljeća pola vrednosti iz njega 

izvuku, na livade i voćnjake niko gjubre ne iznosi i ako ga ima, slabo se kod nas sije 

povrće iz koga bi se moglo lepe koristi dobiti.. Voće se istina dobro goji pa i ako po 

mršavoj zemlji, ali se i otuda malo koristi dobiva, jer šljive se obično sve pretvore u 

rakiju a višina i krušaka i od te rakije malo ko da uzme nešto novaca, već se to obič-

no preko zime popije neštedeći za ljetnih umornih dana i ne računajući koliko se tuj 

štete pravi. Pekmeza rijetko će se gdje i za lijek naći, a ima ih dosta koju uz poste suv 

ljeb jedu a imali su odašta pekmez izpeći. 

2.) Naš narod nezna da štedi ni vremena ni ono što ima. Naši ljudi vrlo često 

u varoš idu i radi malih kućnih podmirica neračunajući koliko dangubi i troši, jer ako 

jednome zatreba 2 krune on će nešto zajmiti da proda u vrednosti od 6–8 i više kruna 

i tada će ili kupiti i ono što mu i netreba ili će se negdje u mehani zapiti pa se i zadu-

žiti i ono što ima potrošiti, retko daće ko gotov novac kući vratiti. 

Naš narod silno se zaljubio u piće i kod kuće i u mehani i u svakoj prilici sil-

no se pije. 

Višina domaćina koji izpeku 500–600 oka rakije nesmiju prodati nimalo, i to 

se obično popije do Gjurjeva dana ili malo dalje, pa onda daj i ono voća suva /: da 

nepojedu gjeca :/ što ima te se i to pretvori u rakiju, pa ni tuj nije zlo što se kod svoje 

kuće popije, jer toje Bog dao rodilo pa se ima, ali ono je zlo najveće što naš narod 

vodi na ivicu propasti što se mnogo i mnogo izpija po mehanama. 

Vlast pazi na one varošane koji izbijaju suviše po mehanama te ih popisuje i 

kažnjavaju, a na nas seljake slabo se to pazi gdje jedan seljak vrlo često popije od 5–

10 kruna u mehani. Naši knezovi obično kupe sastanke u mehanama i dok on u jed-

nom kraju izdaje naredbu u drugome se kraju već u veliko pije, malo ko zna sutra 

dan šta knez na sastanku pričo jer ili ne i on bio pijan ili nije mogo od pijanih ništa 

čuti. 

Na sastancima u mehanama i drugim mjestima i prilikama umukle su one sta-

re srpske gusle, pesme, priče i zagonetke svemu ovome danas gospodari piće. 

Dabise ovome zlu iz lijepa načina u kraj došlo riješili smo da u svojoj sredini 

osnujemo Srpsku Štedioničku zadrugu u Dobrunu koja želi u glavnome ovo: 

1.) Da imaju svoje odregjeno mesto gdje će se vremenom i kuća napraviti i 

gdje će se skupljati da slobodno bez čaše i flaše o svojim poslovima zdogovarati i 

posavjetovati se mogu. 

2.) Da im presednik koga izmedju sebe izaberu za onaj novac koji ulože i koji 

ulagali budu u zadružnu kuće sve ono nabavi što im iz varoši treba kupovati i da od-

rede dan kad će ova kuća biti otvorena, tad će moći samo zadrugari što im treba za 

gotov novac ili na račun uzeti te da tim načinom zaštede vreme i novac. i 

3.) Da u zadruzi svakad nagju pomoći bilo u novcu bilo u radu bilo u drugim 

stvarima te da često ne idu u varoš radi podmirica kućnih poslova, i da u zadruzi 

nagju svakad sebi savjeta bilo od ljudi bilo čitanjem iz nekog lista, jer će zadruga 

držati list ''Privrednik' ' . 
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Osnivač zadruge 

Gavri lo Tubić  

*** 

 

Landesregierung für Bosnien und 

die Hercegovina 

Nr. 28.699 1904 

1904 

 

Gegenstand: 

Z. 3.386 

Datum 19/2 1904. 

 

Kreisbeh. Sarajevo betreffend die                                                      

Errichtung einer bäuerliche Genos-

senchaft in Dobrun Bezirk ''Više-

grad''. 

 

Expedirt 

Bitte das zuliegende Programm und 

Izvješće in die Latinica zu übertra-

gen 

23/4/1904. 

 Земаљска влада за Босну и Херце-

говину 

Број. 28.699 1904 

1904 

 

Предмет: 

Број. 3.386 

датум 19/2 1904. 

 

Окружна власт Сарајево у вези 

успостављања сеоске задруге у 

Добруну, котар ''Вишеград''. 

 

 

Пожурница 

Молимо да приложени Програм и 

Извјешће на латиницу преведете 

(пренесете). 

23/4/1904. 

 

Од приложених докумената прво ћемо пажњу усмјерити на допис број 

102010 од 12. фебруара 1904. године, који је Котарска управа Вишеград упути-

ла Окружној власти у Сарајеву, са захтјевом и препоруком да се дозволи осни-

вање сеоске задруге у Добруну. Из овог дописа дознајемо да су се сељаци из 

Добруна, на челу са Гаврилом Тубићем, већ једном у току 1903. године, највје-

роватније током мјесеца марта, обраћали Окружној власти са истим захтјевом. 

На тај захтјев је Окружна власт одговорила 1. априла 1903. године наредбом, 

којом је указала на одређене пропусте и наложила да се они исправе. Ријеч је, 

наравно, била о имену задруге, из којег су морали одстранити националну 

одредницу и конкретизовати намјену и задатке (циљеве) саме задруге, тако да 

су одлучили да својој задрузи дају назив Сеоска задруга за штедњу и набавку у 

Добруну. Надаље, Котарска управа 12. фебруара 1904. године препоручује да 

се тражена дозвола изда, јер ''нема више околности које треба превазићи'', а и 

сама задруга би била од велике користи пољопривредницима. Као примјер 

наводе успјешно организоване задруге у Краљевини Србији, али подвлаче да 

треба, уколико задруга претрпи материјалне губитке, избјегавати ширење неза-

довољства међу сељацима, првенствено због близине границе са Србијом.  
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Конкретни захтјеви за оснивање задруге, ни онај из 1903, као ни онај из 

1904. године, нису сачувани, али су у облику преписа сачувани Програм и 

Извјештај о оснивању Српске штедионичке задруге у Добруну. Оригинални 

документи су највјероватније били написани ћирилицом. Тврдњу базирамо на 

чињеници да је Земаљска влада хитним дописом од 23. априла 1904. године 

затражила да јој се доставе ''Програм и Извјешће'' о конкретној задрузи у пре-

пису на латиницу. Можемо претпоставити да је Окружна власт омашком извр-

шила препис Програма и Извјешћа који су били саставни дио првог, ''старог'' 

захтјева, из 1903. године. То видимо већ по самом називу задруге, који је био 

споран јер је садржавао националну одредницу Даље, препис Програма задруге 

почиње призивањем Оца, Сина и светога Духа, затим наводи да ће чланови 

бити православни Срби, те да се предсједник по преузимању дужности мора 

заклети у православној цркви пред свештеником. Основни задаци задруге могу 

се подијелити у три групе:  

- штедионичарско-кредитни послови, 

- послови око набавке хране и потрепштина за сељаке и  

- антиалкохоличарско друштво. 

У Програму је управо штедионичарско-кредитним пословима дато нај-

више простора. Прописан је почетни улог од 5 до 50 К, уз обавезу мјесечног 

улога у износу од 10% главнице, те утврђен рок од мјесец дана за поврат позај-

мице. Уколико дође до кршења ових одредаба, предвиђене су и новчане казне. 

Да би се заштитио задружни фонд у случају иступа из задруге, исплаћивале су 

се 3/4 суме задругару. Изузетак су биле дјевојке, којима би се у случају удаје 

исплатио њихов улог у цјелини. 

У другом приложеном документу, Извјештају, Гаврило Тубић је изнио 

своја запажања о изостанку прогреса на селу. Дошао је до закључка да се на 

селу не примјењују модерне арготехичке мјере, па зато пољопривредници не 

успијевају да искористе сав потенцијал ораница и воћњака. Надаље, он примје-

ћује и да сељаци дангубе у вароши и троше новац, купујући и оно што им не 

треба и трошећи своје вријеме у пићу и механама, па додаје ''на састанцима у 

механама... умукле су оне старе српске гусле, песме, приче и загонетке свему 

овоме данас госодари пиће''. Он рјешење види у оснивању Српске штедионичке 

задруге која би сељаке савјетовала, помагала им набавком потрепштина у варо-

ши и образовала их читањем листа ''Привредник''.  

Из приложених докумената видимо да ова задруга, ни након новог 

захтјева из 1904. године, није успјела добити од Земаљске владе дозволу за рад, 

али је свакако значајна иницијатива о задружној организованости, коју је она 

покренула у Котару Вишеград. Као што смо већ раније навели, прва српска 

земљорадничка задруга која је основана у Босни и Херцеговини била је Српска 

земљорадничка задруга у Штрпцима. Интересантно је да се оба села, и Добрун 
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и Штрпци, налазе у Вишеградском котару, штавише, удаљена су једно од дру-

гог 15 километара. 

 

 

Stojanka Luzija 

 

Serbs Attempt to Set Up a Savings Cooperative Association in Dobrun 

 

Summary 

 

After the occupation, Austro-Hungary found a very underdeveloped economy 

in Bosnia and Herzegovina. One of the solutions for the economic progress the gov-

ernment saw in attracting foreign capital, therefore in order to improve the banking, 

in 1883 government helped the opening of Privileged Division of Union Bank for 

Bosnia and Herzegovina. On the other hand, the domestic capital, concentrated in the 

hands of traders, grew slowly, thus the first money institutions with domestic capital 

appeared in cities only in the early XX century. 

The adoption of the Commercial Law (1883) created the basis for the estab-

lishment of cooperative credit institutions which would work in the countryside. The 

first such institutions, regional aid foundations were formed by the National Gov-

ernment in 1886 with the reform of menafi sanduci (municipal agricultural endow-

ments, during the Ottoman Empire). These foundations could not meet all the needs 

for loans, and among the inhabitants of villages throughout Bosnia and Herzegovina 

began to emerge initiatives for the establishment of similar credit organizations. The 

struggle for establishing agricultural cooperatives among Serbs lasted since 1902. 

They demanded the right to use the national name in the name of the cooperative 

association. Only in 1907 the first Serbian agricultural cooperative association in 

Bosnia and Herzegovina was formed. It was the Serbian Agricultural Cooperative 

Association in Strpce, in Visegrad district. 

In the second part of the paper we gave several documents, in order to present 

how the attempt of Serbs from Dobrun to establish their own Savings Cooperative 

Association looked like.  

The letter from February 12, 1904 revealed that farmers from Dobrun re-

quested the establishment of cooperatives for the second time and that they corrected 

omissions from the first application, removed the national name in the name of coop-

erative association, hence it should be now called the Rural Cooperative Association 

for Savings and Procurement in Dobrun. In the same letter, the Regional Administra-

tion recommended that the requested licenses should be issued, citing positive exam-

ples of cooperative organization in the Kingdom of Serbia, but also, in case the co-

operative association suffered material losses, warned of the risk of national discon-

tent and proximity of the Serbia border,. 
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The other two documents are transcripts of Program and Report without 

dates. The cooperative association in them bears the name of Serbian Savings Coop-

erative Association in Dobrun and its members were “Orthodox Serbs”. The Report 

even mentioned observations about the lack of progress in the country. The causes of 

such situation were sought for and as a solution were given a need for establishing a 

savings cooperative association. 
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VERICA M. STOŠIĆ УДК 323.1:343.31(497.1)“1915“ 

GORAN R. ĐURAN 10.7251/GUARS1608279S 

Arhiv Republike Srpske  

Banjaluka  

 

 

OPTUŽNICA DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA U SARAJEVU 

PROTIV LAZARA ĐUKIĆA I DRUGIH IZ 1915. GODINE 

 

 

Apstrakt: Optužnica sa veleizdajničkog procesa u Travniku
1
 i prepis Prve 

redakcije opšteg programa za omladinski klub "Narodno ujedinjenje" su dokumenti 

iz kojih se može vidjeti kako su hapšeni i zatvarani, zašto i kako su optuženi i osuđe-

ni đaci u svim veleizdajničkim procesima. 

 

Ključne riječi: politički procesi, veleizdajnički procesi, istraga, Optužnica 

"Đukićevoj grupi", Okružni sud Sarajevo, suđenje, Okružni sud Travnik, presuda, 

sankcije, priziv, Vrhovni sud Bosne i Hercegovine.  

 

 

Uvod 

 

Na prostorima Bosne i Hercegovine politički procesi se pojavljuju u vremeni-

ma aneksione krize 1908. i prisutni su u istoriji svih nacionalnih pokreta Habzburške 

monarhije.
2
 U Bosni i Hercegovini je do 1914. održano 148 političkih procesa, a od 

1914. godine 17 veleizdajničkih procesa.
3
 

Brojna politička suđenja koja su uslijedila poslije suđenja učesnicima sarajev-

skog procesa smatrana su sa službenog stanovišta samo produžetkom glavnog sara-

jevskog sudskog procesa atentatorima, dok političku opravdanost ovih suđenja treba-

mo tražiti izvan bilo kojeg suda i bilo koje odredbe normativnog prava. Naknadne 

političke sudske procese akademik Ekmečić grubo dijeli u dvije grupe: grupa sudskih 

procesa funkcionerima i članovima "Narodne odbrane" i grupa suđenja đacima sred-

njih škola zbog stvaranja organizacije "Srpsko-hrvatska nacionalistička omladina" i 

njoj sličnih tajnih društva. U suđenjima đacima srednjih škola optuživana su i lica 

koja su imala neposrednu vezu sa Sarajevskim atentatom.
4
 

                                                 
1
 U daljnjem tekstu: Optužnica 

2
 Milorad Ekmečić, "Žalosna baština iz godine 1914", Veleizdajnički proces u Banjaluci, Zbornik 

radova, Banjaluka 1987, 14.  
3
 ARSBL, Lični fond Milanа Vukmanovićа (1928‒1993); Vojislav Bogićević, Pregled političkih prili-

ka Bosne i Hercegovine 1878‒1918, rukopis, 139. 
4
 M. Ekmečić, naved. rad, 13. 
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U četiri sjedišta okružnih oblasti, u Banjaluci, Sаrајеvu, Тrаvniku i Bihаću, 

vođena su četiri đačka veleizdajnička procesa. Prvo suđenje održano je u Banjaluci 

od 3. marta 1915. i optuženo je 35 lica, među kojim je bilo najviše đаkа i prоfеsоrа 

banjalučke realke, a suđeno im je zbоg širеnjа prоtivmоnаrhiјskе štаmpе, 

prоpаgirаnjа јugоslоvеnskе idеје i tајnоg rаdа u škоlаma. Drugi đаčki prоcеs vоđеn 

је u Sаrајеvu prоtiv оsmоricе učеnikа i dvојicе grаđаnа iz Моstаrа, a počeo je 12. 

maja 1915. Čеtvrti prоcеs prоtiv 40 učеnikа, dirеktоrа Тugоmirа Аlаupоvićа i јоš 

trојicе prоfеsоrа tuzlаnskе gimnazije pоčео је 13. sеptеmbrа 1915. u Bihаću.
5
 

U veleizdajničkim đačkim procesima primjenjivani su važeći propisi iz obla-

sti krivičnog zakonodavstva: Zakon o zločinstvima i prestupima za Bosnu i Hercego-

vinu (26. jun 1879), Zakona o kaznenom postupku i Upustvo o postupku u kaznenim 

stvarima,
6
 Zakon o postupku prema licima osuđenim zbog političkih prestupa (30. 

januar 1908),
7
 Pooštrenje krivičnog postupka i ukidanje porotnika u krivičnom 

postupku,
8
 Naredba o pooštrenju kaznenog postupka u Bosni i Hercegovini i Nared-

ba o obustavljanjima kaznenog postupka
9
 te Izmjene kaznenog zakona o zločinstvi-

ma i prestupima.
10

  

 

Veleizdajnički sudski proces u Travniku 

 

Тrеći i nајvеći prоcеs srednjoškolskim đаcimа vоđеn је u Тrаvniku protiv 65 

đaka koji su pohađali preparandiju, višu trgovačku akademiju i gimnaziju, ali i đaka 

koji su ranije pohađali i završili neku od srednjih škola u Sarajevu. Veleizdajnički 

sudski proces u Travniku često je nazivan suđenje "Đukićevoj grupi". 

Suđenje "Đukićevoj grupi" trebalo se održati pred Okružnim sudom u Saraje-

vu. Sve pripreme za održavanje glavnog sudskog pretresa bile su usmjerene na orga-

nizovano dovođenje okrivljenih i svjedoka. Poslije zatvaranja sarajevskih škola veći-

na osumnječenika je "otpremljena izvan područja grada Sarajeva"
11

. 

U toku priprema za glavni sudski pretres održana je 12. maja 1915. zatvorena 

sjednica Okružnog suda u Sarajevu i donesena su dva zaključka. Prvim zaključkom 

naloženo je obustavljenje kaznenog procesa protiv ranije osumnjičenih Riharda 

                                                 
5
 Стогодишњица судских процеса у Босни и Херцеговини и Велеиздајничког процеса у Бањалуци 

(1915‒1916), приредили: мр Бојан Стојнић, мр Владан Вуклиш, мр Горан Ђуран, Љубица Ећи-

мовић, др Ђорђе Микић, Далибор Новаковић и мр Маријана Тодоровић Билић, Архив Републи-

ке Српске и Градско удружење потомака и поштовалаца ратних добровољаца 1912‒1918, 

Бањалука, Графид доо, Бањалука 2015, 7. 
6
 Glasnik zakona i naredaba, Sarajevo 1891, 161‒316. i 322‒357. 

7
 Isto, 1908, 159. 

8
 Isto, 1913, 120. 

9
 Isto, 1914, 287 i 479. 

10
 Isto, 1917, 285. 

11
 ABiH, Veleizdajnički procesi, istrage u Okružnom sudu u Sarajevu, IV‒3‒3, Dn 562 
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Kuzmića
12

, Dušana Marjanca
13

, Save Gakovića, Hamida Kukića, Milana Vuletića i 

Petra Babića. Osumnjičeni su se nalazili u aktivnoj vojnoj službi, a zaključak je 

donesen na osnovu Naredbe Zemaljske vlade od 29. septembra 1914. Drugi zaklju-

čak je donesen na osnovu § 368. KP, po kojem je krivični postupak protiv Murata 

Čengića, Lazara Krstovića i Steve Škorića obustavljen zbog "nepoznavanja mjesta 

boravišta osumnjičenog", a Stevanu Anđeliću jer se "ne može staviti pred sud".
14

 

Naredbom Okružnog suda u Sarajevu od 16. maja 1915. dopunjena je Optu-

žnica krivičnim predmetom broj Is 270/15 k. koji je vođen prodiv Viktora Rupčića i 

drugova za zločin iz § 142. i prestupa iz § 314. i 316. KZ.
15

 

Na glavnoj sudskoj raspravi pred Okružnim sudom u Travniku nisu bili uklju-

čeni svi optuženi, zavjerenici i izvršioci Sarajevskog atentata: Lazar Đukić
16

, Cvjetko 

Popović
17

, Vaso Čubrilović
18

, Ivo Kranjčević
19

, Branko Zagorac
20

, Dragan Kalen-

                                                 
12

 Rihard Kuzmić (Sarjevo, 15.8.1896 ‒?), poslije završene gimnazije studirao filozofiju, uhapšen je 1. 

avgusta 1914. i smješten u istražni zatvor Wiener Neustadt (Austrija), a 1. oktobra 1914. prebačen u 

sarajevski Okružni sud. Sudski postupak je obustavljen 12. maja 1915. Optuženi se nalazio u aktivnoj 

vojnoj službi. Na optuženičkoj klupi našao se i tokom 1929. Suđen je pred Državnim sudom za zaštitu 

države u Beogradu i oslobođen od krivnje (ABiH, Veleizdajnički procesi, istrage pred Okružnim 

sudom u Sarajevu, IV‒3‒4, zapisnik od 16. avgusta 1914; ARSBL, 23, Aj 20). 
13

 Dušan Marjanac (13.1.1895. Vagan, Jajce ‒?), učitelj, sin sveštenika, završio osnovnu školu u 

Donjem Vakufu, četiri razreda niže gimnazije i tri razreda učiteljske u Sarajevu, ispit zrelosti u Der-

venti. Služio je u austrougarskoj vojsci od 15. aprila 1915. do oslobođenja. Radio od 1919. do 1933. 

kao učitelj u osnovnim školama u Gerzovu, Donjem Vakufu, Gustovaru, Mrkonjić Gradu i Jajcu. U 

Jajcu je unapređen za upravnika, a potom i školskog nadzornika. Otpušten je iz državne službe 13. 

septembra 1941 (ARSBL, 329, 125). 
14

 ABiH, Veleizdajnički procesi, istrage u Okružnom sudu u Sarajevu, IV‒3‒3, Dn 562 
15

 ABiH, Veleizdajnički procesi, istrage u Okružnom sudu u Sarajevu, IV‒3‒3, Dn 562 
16

 Lazar Đukić (Ključ, 12.3.1896 ‒ Prag, 19.3.1917), jedan od sarajevskih atentatora za kojeg je dr 

Nikola Mandić, zamjenik zemaljskog poglavara BiH, 9. jula 1914. u povjerljivoj informaciji napisao: 

"Najoduševljeniji agitator i najbolji govornik među njima". Pripadao je sarajevskoj organizaciji Srp-

sko-hrvatske nacionalističke omladine, ali je bio i osnivač tajnog đačkog društva "Jugoslavija" u 

Banjaluci. Kaznu teške tamnice robijao je u Zenici i Terezinu. Prebačen je u duševnu bolnicu u Pragu, 

gdje je umro (ABiH, Veleizdajnički procesi, istrage u Okružnom sudu u Sarajevu, IV‒4‒4; Nova 

Evropa, Zagreb, knj. XI, 1. lipanj 1925, br. 16, 504; Бојан Стојнић, Млада Босна и Сарaјевски 

атентат, каталог изложбе, Бањалука 2014, 50). 
17

 Cvjetko Popović (Prnjavor, 17.3.1896 ‒ Sarajevo, 7.6.1980), učitelj, muzejski bibliotekar i kustos;  

detaljnije u: Zoran S. Mačkić, Banjalučki šahovski klub, Spomenica 1926‒1940, Banjaluka, 243‒245. 
18

 Vаsо Čubrilоvić (Gradiška, 13.1.1897 ‒ Beograd, 11.6.1990), akademik; dеtаlјniјe u: Мала енци-

клопедија, Просвета, том 3, Р‒Ш, Београд 1978, 681; Б. Стојнић, навед. публикација, 43‒44) 
19

 Ivan Ivo Kranjčević (Sarajevo, 20.5.1895‒?), maturant, saslušan je 27. jula i 14. oktobra 1914. u 

sarajevskom Okružnom sudu kao potpredsjednik Centralne mladobosanske organizacije u Sarajevu. 

Kaznu teške tamnice robijao je od 1915. do 1917. u logoru Terezin. Oslobođenje 1918. je dočekao u 

centralnoj kaznionici u Zenici (ABiH, Veleizdajnički procesi, istrage u Okružnom sudu u Sarajevu, 

IV‒3‒1, IV‒4‒3 i IV‒4‒4; Б. Стојнић, навед. публикација, 46‒47). 
20

 Branko Zagorac (Kadina Voda, 6.10.1892 ‒ logor Jasenovac, 1941), učitelj i novinar, završio niže 

razrede gimnazije u Banjaluci i Trgovačku akademiju u Sarajevu. Uhapšen je u Banjaluci i sproveden 

u Sarajevo, gdje je osuđen za učešće u organizovanju Sarajevskog atentata. Robijao je u Češkoj (do 

1917), a potom u Zenici do oslobođenja 1918. Poslije Prvog svjetskog rata pohađao je Eksportnu aka-



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VIII, број 8, 2016 

282 

 

ber
21

, ali i ostali optuženi: Vојislаv Bоgićеvić
22

, Aleksa Dimitrijević, Ljubo Grgure-

vić, Alibeg Kulinović, Bogdan Mirković, Vladimir Marić, Ljubomir Pantić, Nikola 

Savić, Aleksa Vrčević, Svetozar Kovačević i Danilo Beloš. 

U Okružnom sudu u Travniku vođen je od 14. juna 1915. glavni sudski pre-

tres. Vodilo ga je sudsko vijeće (senat) pod predsjedavanjem sudije Kolomana pl. 

Miletza. Ostali članovi sudskog vijeća bili su sudije Julius Ansion i dr Mayer Hof-

fmann, te perovođa dr Ivan Spahić. Sudski savjetnik Koloman pl. Miletz vršio je u 

isto vrijeme dužnost sudije Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine, a savjetnici Ansion 

i dr Hoffmann te perovođa dr Spahić službovali su u istom statusu u Okružnom sudu 

u Sarajevu.
23

 Navode Optužnice u sudskom pretresu zastupao je državni odvjetnik 

(tužilac) dr. Viljem Kening
24

, a optužene branitelji, advokati po službenoj dužnosti, 

dr Vlada Andrić
25

 i dr Danilo
26

 Dimović.
27

 

Poziv na glavni sudski pretres dobilo je 39 optuženika, podijeljenih u dvije 

grupe. U prvu grupu pozvana su 22 optuženika, a u drugu ostali. Na glavni sudski 

pretres pozvano je i 12 svjedoka. Dnevni rad pretresnog suda počinjao je u osam sati 

ujutro. Poslije izvođenja dokaza i saslušavanja okrivljenih i svjedoka, glavni sudski 

pretres je završen je 21. juna 1915.
28

 

                                                                                                                                          
demiju u Zagrebu i Pragu. Službovao je kao učitelj u građanskim školama u Gacku, Mrkonjić Gradu, 

Banjaluci, Vrgorcu i Foči. Dugo je bio član redakcije Vrbaskih novina i saradnik u novinsko-publistič-

kom radu (feljtoni i priče) i urednik lista Pravo naroda (1937). Član KPJ, aktivan u KAB-u, RKSD 

"Pelagić" i RSK "Borac" u Banjaluci. Ustaše su ga uhapsile tokom službovanja u Foči i sprovele u 

logor Jasenovac (ARSBL 1, regesta br. 223/1914; ABiH, Veleizdajnički procesi, istrage pred Okru-

žnim sudom u Sarajevu, IV‒3‒3, presuda Is. br. 7471/1915 od 28. oktobra 1914; Б. Стојнић, навед. 

публикација, 48; [ www.jusp–jasenovac.hr (2.11.2016) ]. 
21

 Dragan Kalember je saslušavan 27. jula 1914. u Vojno-posadnom zatvoru u Sarajevu (ABiH, Velei-

zdajnički procesi, istrage u Okružnom sudu u Sarajevu, IV‒3‒1). 
22

 Vојislаv Bоgićеvić (Prnjаvоr, 17.4.1896 ‒ Sаrајеvо, 31.12.1981), istоričаr i аrhivist; detaljnije u: 

Српски биографски речник, том 1, А‒Б, Нови Сад 204, 622‒623. 
23

 Bosanski glasnik – Bosnischer Bote, Sarajevo 1916, 99. 
24

 Dr Viljem Kening (Wilhem Köning) je bio tajnik (1911) i tužilac (1912) u Okružnom sudu u Banja-

luci (Bosanski glasnik – Bosnischer Bote, Sarajevo 1911, 87; Isto, 1912, 91). 
25

 Dr Vladimir Vlado Andrić (Trebinje, 1882 ‒ Korman, Užice, 1932), advokat, političar i publicista; 

detaljnije u: Ko je ko u Jugoslaviji, Zagreb 1928, 7; Српски биографски речник, том 1, А‒Б, Нови 

Сад 2004, 175; Ј. С. Радојичић, Биографије, Срби западно од Дунава и Дрине, том I, А‒З, Нови 

Сад 2009, 153) 
26

 Dr Danilo Dimović (Slavonski Brod, 29.11.1875 ‒ Zagreb, 23.3.1951), advokat, političar i publici-

sta; detaljnije u: С. Станојевић, Народна Енциклопедија српско-хрватско-словеначка, фототип-

ско издање, књ. II, Нови Сад, 2000, 598; Ko je ko u Jugoslaviji, Zagreb 1928, 30; Српски биограф-

ски речник, том 3, Д‒З, Нови Сад 2007, 282; Ј. С. Радојичић, Биографије, Срби западно од Дуна-

ва и Дрине, том I, А‒З, Нови Сад 2009, 992; On-line izdanje Hrvatske enciklopedije Leksikograf-

skog zavoda ''Miroslav Krleža'') 
27

 ABiH, Veleizdajnički procesi, istrage u Okružnom sudu u Sarajevu, IV‒3‒3, Dn 665 
28

 ABiH, Veleizdajnički procesi, istrage u Okružnom sudu u Sarajevu, IV‒3‒3, Dn 562 i 588 
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Okružni sud u Travniku donio je 24. juna 1915. presudu. Zbog "zločina i pre-

stupka javnog reda i mira" po članovima 65, 66, 142, 314, 315, 316. i 318. KZ osu-

đeni su ili oslobođeni djelimično i u potunosti sljedeći okrivljeni: 

- Kamenko Milošević, Sadulah Nikšić, Hamdija Nikšić, Viktor Rupčić
29

 i 

Mirko Kus
30

 na kaznu teške tamnice u trajanju od dvije godine; 

- Milan Prica, Maksim Protić, Đuro Banjac
31

, Radoslav Semiz i Momčilo 

Mičetanović na kaznu teške tamnice u trajanju od jedne i po godine; 

- Borivoje Jevtić
32

 na kaznu teške tamnice u trajanju od tri godine; 

- Branko Kebeljić
33

 na kaznu teške tamnice u trajanju od dvije i po godine; 

- Bogdan Čulić, Radivoj Đurić, Rudolf Gržeta, Simo Karanović
34

, Artimunij 

Stojanović i Franjo Zekić na kaznu zatvora u trajanju od jednog mjeseca; 

                                                 
29

 Viktor Rupčić (Sarajevo, 1893 ‒ Beograd, 9.4.1940), učitelj i novinar, robijao je u Centralnoj kazni-

onici u Zenici. Poslije oslobođenja pripadao je grupi vodećih ličnosti Radikalno-demokratske napred-

ne omladine (RADENA). Svojevoljno je napustio učiteljsku službu (decembar 1928) i aktivno radio u 

"Jadranskoj straži" i "Narodnoj odbrani". Bavio se novinarstvom u "Slavenskom jugu". Umro je od 

tuberkuloze u Državnoj bolnici u Beogradu (ABiH, Veleizdajnički procesi, istrage pred Okružnim 

sudom u Sarajevu, IV‒3‒1, saslušanje od 23. i 24. jula 1914; Политика, Београд, год. XXXVII, 6. 

april 1940, br. 11.440, 12). 
30

 Dr Mirko Nikolajev Kus (Zagreb, 11.5.1896 ‒ 18.3.1961), sociolog i etnolog, u rodnom gradu zavr-

šio gimnaziju i filozofski fakultet i doktorirao (1924). Radio je kao djelovođa Radničke komore 

(1922‒23) i asistent i kustos u Etnografskom muzeju u Zagrebu (1925‒33). Optužen je za veleizdaju, 

uhapšen i ispitivan od 4. septembra do 17. oktobra 1914. Zbog saradnje sa neprijateljem (od 5. avgusta 

1943. obavljao dužnost savjetnika u Glavnom ravnateljstvu za promidžbu u Ministarstvu narodne pro-

svjete NDH) osuđen je 1948. na 11 godina strogog zatvora (Ko je ko u Jugoslaviji, Zagreb 1928, 77; 

Narodne novine, Zagreb, god. god. CVII, 19. kolovoz 1943, br. 188, 3; On-line izdanje Hrvatske enci-

klopedije Leksikografskog zavoda ''Miroslav Krleža''). 
31

 Đuro Banjac iz Gudavca, srez Krupa, 18 godina star, srpsko-pravoslavne vjere, neoženjen, učenik 7. 

razreda gimnazije, saslušan je 25. jula 1914. kod vladinog povjerenika u vojnom posadnom zatvoru u 

Sarajevu. (ABiH, Veleizdajnički procesi, istrage pred Okružnim sudom u Sarajevu, IV‒3‒1, prez. 

1236) 
32

 Borivoje Jevtić (Jeftić), pjesnik, pripovjedač, dramaturg i esejist (Sarajevo, 30.7.1894 ‒ 

27.11.1959), pripadnik "Srpsko-hrvatske napredne omladine", osuđen na tri godine teške tamnice. 

Pisao je pjesme, pripovijetke i drame, te pozorišne i književne kritike, studije i eseje. Više od 25 godi-

na bio dramaturg i režiser pozorišta u Sarajevu i Beogradu. Uređivao Srpsku omladinu, Književnu kri-

tiku i Pregled. Napisao je 1924. knjigu uspomena na "Sarajevski atentat". (ABiH, Veleizdajnički pro-

cesi, istrage pred Okružnim sudom u Sarajevu, IV‒3‒1; On-line izdanje Hrvatske enciklopedije Leksi-

kografskog zavoda Miroslav Krleža) 
33

 Branko Kebeljić (Mustać, Trebinje, 3.2.1897‒?), profesor, učiteljski ispit zrelosti položio u Derventi 

(1919), a pedagošku nauku u Lozani (1923). Radio je od 1923. do 1928. kao profesor u ženskim uči-

teljskim školama u Subotici, Kragujevcu, Cetinju i Sarajevu, a od 1928. do 1934. u sarajevskoj Muš-

koj učiteljskoj školi. U učiteljskim školama u Dubrovniku, Šibeniku i Banjaluci radi od 1934. do 

1941, kada je otpušten iz državne službe. Odlikovan je 1929. Ordenom Sv. Save V reda. Radio je kao 

novinar i javni radnik u "Pobratimstvu", "Prosvjeti" i listu "Mlada Bosna". Oslobođen je vojnog kadra 

jer je od 1914. do 1917. bio u zatvoru. (ARSBL, 9, IV, Službenički list, K‒21) 
34

 Simo Karanović je zajedno sa Lazarom Oljačom uhapšen jula 1914. na području Bosanskokrupskog 

sreza. (ARSBL, 1. Regesta br. 251/1914; ABiH, Veleizdajnički procesi, istrage pred Okružnim sudom 

u Sarajevu, IV‒3‒3) 
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- Jovan Grubor, Ivan Jolić, Bogdan Mutić, Đorđe Perović, Branko Sučević, 

Milan Stupar
35

, Dragoljub Tejnović i Branko Zorić na kaznu zatvora u trajanju od 

šest nedelja; 

- Mustafa Babović, Milorad Lecić, Veljko Petković i Dušan Samardžić na 

kaznu zatvora od mjesec dana, s tim da se Mustafi Baboviću u kaznu uračunavao 

jedan mjesec, a ostalim 14 dana istražnog zatvora, i 

- Ljubomir Nikšić na kaznu zatvora u trajanju od dva mjesesa, s tim da mu se 

u kaznu računao i mjesec dana istražnog zatvora; 

Prema § 271. KP "rješavaju se od optužbe u potpunosti" okrivljeni: 

- Mehmed Zvono i Ismet Salihović za kazneno djelo iz § 111. KZ, a iz § 142. 

KZ Čedomil Borojević, Mihajlo Dojčinović, Dušan Drekalovića, Boško Marković i 

Uroš Prica. 

Okrivljeni Lazar Krstović je u prethodnom postupku bio oslobođen od optu-

žbe. 

Prema § 271. KP "rješavaju se djelimično od optužbe" okrivljeni: 

- Borivoje Jevtić za kazneno djelo po § 111. KZ, a Ljubomir Nikšić, Mustafa 

Babović, Milorad Lecić i Dušan Samardžić po § 142. KZ.
36

 

Prizivnu žalbu o ništavnosti presude Okružnog suda u Travniku, br. Is 423/15 

od 24. juna 1915, uložio je 23. jula 1915. putem Okružnog suda u Banjaluci Vrhov-

nom sudu za Bosnu i Hercegovinu branitelj po službenoj dužnosti, advokat dr Vlado 

Vladimir Andrić. Prizivna žalba podesena je u ime 31 osuđenika.
37

 

Na zatvorenoj sjednici Vrhovnog suda za Bosnu i Hercegovinu, održanoj u 

Sarajevu 20. avgusta 1914, razmatrani su i rješavani pravni lijekovi uloženi na presu-

du Okružnog suda u Travniku od 24. juna 1915: 

 - djelimično je uvažena žalba Kamenka Miloševića, Sadulaha Nikšića, Ham-

dije Nikšića, Milana Price, Viktora Rupčića, Mirka Kusa, Maksima Protića, Đure 

Banjca, Radoslava Semiza, Momčila Mičetanovića i Branka Kebeljića jer je pravo-

dobno prijavljena i izvedena. Određen je novi sudski pretres pred okružnim sudom za 

31. avgust 1915. Za branitelja osuđenih predložen je advokat dr M. Rothkopf iz Sara-

jeva; 

- odbačena je žalba državnog odvjetnika protiv dijela sudske odluke koja se 

odnosi na Mehmeda Zvonu kao "očito neutemeljena" i ništavna (§ 296/2 i 297/2 KP); 

- odbačene su žalbe ostalih osuđenika kao ništavne, uz korekcije koje se 

odnose na neprimjenjivanje pogodnosti iz Zakona o postupku prema licima osuđe-

nim zbog političkih prestupa. 

 

                                                 
35

 Inž. Milan Stupar, profesor i direktor Niže poljoprivredne škole u Banjaluci i načelnik Poljoprivred-

nog odjeljenja Kraljevske banske uprave Vrbaske banovine (ARSBL, 23, Aj 76; Banjaluka u radnič-

kom pokretu i Nob, Zbornik sjećanja, knj. 2, Banjaluka aprila 1985, 157). 
36

 ABiH, Veleizdajnički procesi, istrage u Okružnom sudu u Sarajevu, IV‒3‒3, Dn 665 
37

 ABiH, Veleizdajnički procesi, istrage u Okružnom sudu u Sarajevu, IV‒3‒3, Dn 680 i 687 
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Objavljivanje i prezentovanje arhivske građe 
 

Optužnica podignuta protiv "Đukićeve grupe" dio je serije arhivske građe o 

veleizdajničkim procesima, koju je preuzeo Arhiv Republike Srpske poslije gašenja 

Instituta za istoriju u Banjaluci. Građa je istražena i prikupljena za pripremu radova 

za "Međunarodni naučni skup o veleizdajničkom procesu u Banjaluci 1915‒1916". 

Skup je održan 25–27. septembra 1986. 

Predmet Optužnice sadrži dva dokumenta: originalna kopija Optužnice i pre-

pis Prve redakcije Opšteg programa za omladinski klub "Narodno ujedinjenje". 

Sadržaj prvog dokumenta pisan je mašinski, na hrvatskom jziku, latiničnim 

pismom, sadrži 20 listova i 40 stranica. Samo na prvoj, 38, 39. i 40. stranici sadržaj 

teksta pisan je ručno, mastilom ili grafitnom olovkom. Djelimično je oštećen. 

Optužnica sarajevskog Državnog odvjetništva sadrži: popis za 65 osoba sa 

ličnim podacima (ime i prezime i ime oca, mjesto rođenja, mjesto boravišta, pripad-

nost vjeri, dob, školska sprema i podaci o poročnosti); popis i opis počinjenih kazne-

nih djela od strane osumnjičenih, bilo da su vršena pojedinačno ili u grupi, i prijedlog 

za održavanje glavne rasprave, sa popisom okrivljenika i svjedoka koji se pozivaju 

na raspravu i popisom dokaza
38

 koji će se koristiti na glavnom pretresu. Najobimniji 

dio Optužnice čini njeno obrazloženje, detaljan opis radnji i dokaza koje su preduzeli 

okrivljenici tokom izvršenja kaznenih djela. 

Drugi dokument je pisan mašinski, na srpsko-hrvatskom jeziku, latiničnim 

pismom i djelimično je oštećen. Sadržaj dokumenta podijeljen je na četiri poglavlja: 

Idejna baza kluba, Politička shvatanja kluba, Konkretni program kluba i Dužnost čla-

nova. Djelimično je oštećen. 

Politički sudski procesi vođeni u Bosni i Hercegovini od aneksione krize do 

1917. predmet su višedecenijskog interesovanja, ne samo struke i nauke nego i većeg 

dijela javnosti. Najbolja potvrda su protekli događaji oko obilježavanja stogodišnjice 

Sarajevskog atentata i Velikog rata. Pristupi i reakcije na ove istorijske događaje su 

različiti u stručnim i naučnim krugovima, kao i u široj društvenoj javnosti, ne samo u 

Bosni i Hercegovini nego i u Evropi i šire. Posmatranje ovako važnih istorijskih 

događaja zahtijeva kontinuiranu i kompleksnu naučnu valorizaciju, koja isključuje 

pokušaje svih oblika revizionizma na bazi trenutnih političkih potreba. 

  *** 

Dokument broj 1 

 

O  P  T  U  Ž  N I C A 

 

                                                 
38

 Dokazi su popisivani redom i nepregledni su. Samo poznavaci kancelarijskog poslovanja lokalnih 

sudova iz tog vremena mogu brže uočavati slovne i brojčane oznake evidentirane uz dokaze. 
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Is 423/15
39

  III 1564/914
40

 

Broj 2822 d. o. 469
41

 Haps
42

 

 

Državno odvjetništvo u Sarajevu tuži: 

1. Lazara Đukića sina Stevana, rodom iz Ključa, nastanjena u zadnje vrijeme 

u Sarajevu, 18 godina stara, pravoslavne vjere, neoženjena, bivšeg đaka preparandije, 

zbog zločina veleizdaje te sukrivnje u zločinu umorstva iz potaje na 10 godina teške 

tamnice osuđena, 

2. Cvjetka Popovića sina Đurina, rodom iz Prnjavora, nastanjena u zadnje vri-

jeme u Sarajevu, 18 godina stara, pravoslavne vjere, neoženjena, bivšeg đaka prepa-

randije, zbog zločina veleizdaje te zločina umorstva iz potaje na tešku tamnicu od 13 

godina osuđena, 

3. Vasu Čubrilovića, pok. Jove, rodom iz Bosanke Gradiške, nastanjena u 

zadnje vrijeme u Sarajevu, pravoslavne vjere, 17 godina stara, bivšeg đaka više gim-

nazije, neoženjena, zbog zločina veleizdaje te zločina umorstva iz potaje, na tešku 

tamnicu od 16 godina osuđena, 

4. Ivu Kranjčevića, sina Đurina, iz Sarajevu, 19 godina stara, rimokatoličke 

vjere, neoženjena, bivšeg đaka trgovačke akademije, zbog sukrivnje u zločinu velei-

zdaje i u zločinu umorstva iz potaje na tešku tamnicu od 10 godine osuđena, 

5. Dragana Kalembera, sina Radoslava, iz Reljave nastanjena najzad u Saraje-

vu, 16 godina stara, pravoslavne vjere, neoženjena, bivšeg đaka više gimnazije, 

neporočna, 

6. Branka Zagorca sina Perina, rodom iz Kola, najzad nastanjena u Sarajevu, 

18 godina stara, pravoslavne vjere, neoženjena, đaka trgovačke akademije, zbog 

sukrivnje u zločinu veleizdaje na tri godine tamnice osuđena, 

7. Kamenka Miloševića pok Miće, iz Nevesinja, nastanjena najzad u Saraje-

vu, 19 godina stara, pravoslavne vjere, neoženjena, đaka preparandije, neporočna, 

8. Sadulaha Nikšića Ćamilova, iz Travnika, nastanjena najzad u Sarajevu, 22 

godine stara, islamske vjere, neoženjena, đaka preparandije, neporočna, 

9. Hamdiju Nikšića Rašidova, iz Sarajevu, 19 godina stara, islamske vjere, 

neoženjena, đaka realke, neporočna, 

10. Riharda (Antona) Kuzmića sina Judite, rodom i stojbinom iz Sarajevu, 18 

godina stara, rimokatoličke vjere, neoženjena, đaka gimnazije, neporočna, 

11. Milana Pricu pok. Danila, rodom iz Srebrenice, prebiva u Sarajevu, 19 

godina stara, pravoslavne vjere, neoženjena, đaka više gimnazije, neporočna, 

                                                 
39

 Ručno napisano grafitnom olovkom. 
40

 Ručno napisano crnim mastilom. 
41

 Ručno napisano grafitnom plavom olovkom. 
42

 Na ovom mjestu se nalazi crvena naljepnica sa pomenutom riječi. 
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12. Dušana Marjanca sina Todorova, iz Vagna, srez Jajce, najzad nastanjena u 

Sarajevu, 19 godina stara, pravoslavne vjere, neoženjena, đaka preparandije, nepo-

ročna, 

13. Viktora Rupčića pok. Pavla, iz Sarajevu, 19 godina stara, rimokatoličke 

vjere, neoženjena, đaka preparandije, neporočna, 

14. Mirka Kusa sina Nikolina, rodom iz Zagreba, nastanjena u Sarajevu, 17 

godina stara, rimokatoličke vjere, neoženjena, đaka trgovačke akademije, neporočna, 

15. Maksima Protića Jovanova, rodom iz Krušedola, nastanjena u Sarajevu, 

19 godina, pravoslavne vjere, neoženjena, đaka trgovačke akademije, neporočna, 

16. Đuru Banjca Simina, rodom iz Judovca, nastanjena najzad u Sarajevu, 18 

godina stara, pravoslavne vjere, neoženjena, đaka više gimnazije, neporočna, 

17. Branka Kebeljića Stevina, rodom iz Mostara, stojbinom najzad u Saraje-

vu, 16 godina stara, pravoslavne vjere, neoženjena, đaka preparandije, neporočna, 

18. Radoslava Semiza sina Spasoje, rodom iz Veličana, nastanjena najzad u 

Sarajevu, 17 godina stara, pravoslavne vjere, neoženjena, đaka trgovačke akademije, 

neporočna, 

19. Momčila Mičetanovića pok. Jove, rodom iz Dervente, nastanjena najzad u 

Sarajevu, 19 godina stara, pravoslavne vjere, neoženjena, đaka trgovačke akademije, 

neporočna, 

20. Borivoje Jeftića pok. Milana, 20 godina stara, rodom i prebivalištem u 

Sarajevu, pravoslavne vjere, neoženjena, novinara, neporočna, 

21. Mehmeda Zvonu umrlog Avdije, 20 godina stara, rodom i stojbinom iz 

Sarajeva, islamske vjere, neoženjena, đaka preparandije, neporočnog, 

22. Savu Gakovića Nikolina, rodom iz Velike Rujiške, stojbinom najzad u 

Sarajevu, 19 godina stara, pravoslavne vjere, neoženjena, đaka trgovačke škole, 

neporočna,
 
 

23. Vojislava Bogićevića pok. Vida, rodom iz Prnjavora, nastanjena najzad u 

Sarajevu, 18 godina stara, pravoslavne vjere, đaka preparandije, neoženjena, nepo-

ročna, 

24. Čedomila Borojevića sina Ljubomira, rodom iz Kobaša, stojbinom iz 

Reljeva, 19 godina stara, pravoslavne vjere, neoženjena, bogoslova, neporočna, 

25. Murata Čengića sina Dervišbegova, rodom i stojbinom iz Višegrada, 

islamske vjere, neoženjena, đaka preparandije, neporočna, 

26. Bogdana Čulića pok. Miloša, rodom iz Laktaša, nastanjena u Bare Tribo-

vo kotar Varcar Vakuf, 18 godina stara, pravoslavne vjere, neoženjena, đaka prepa-

randije, neporočna, 

27. Aleksu Dimitrijevića sina Ristina rodom iz Prijedora, nastanjena najzad u 

Sarajevu, 18 godina stara, pravoslavne vjere, neoženjena, đaka trgovačke akademije, 

neporočna, 

28. Mihajla Dojčinovića sina Đorđe, iz Brčkog 19 godina stara, pravoslavne 

vjere, neoženjena, svršena preparandista, neporočna, 
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29. Dušana Drekalovića sina Jovina, rodom i stojbinom iz Trebinja, 18 godi-

na stara, pravoslavne vjere, neoženjena, đaka preparandije, neporočna, 

30. Radivoja Đurića sina Đorđe, rodom i prebivalištem iz Simin Hana, 19 

godina stara, pravoslavne vjere, neoženjena, đaka trgovačke akademije, neporočna, 

31. Rudolfa Gržetu sina Vinkova, rodom iz Banja-Luke, nastanjena u Saraje-

vu, 17 godina stara, rimokatoličke vjere, đaka preparandije, neporočna, 

32. Jovana Grubora sina Đure, rodom iz Bastasa, nastanjena najzad u Saraje-

vu 19 godina stara, pravoslavne vjere, svršena preparandistu, neporočna, 

33. Ljubu Grgurevića sina Jevrema, rodom iz Ljubuškog, nastanjena u Zenici, 

20 godina stara, pravoslavne vjere, neoženjena, svršena preparandistu, neporočna, 

34. Ivana Jolića sina Stipina, rodom i stojbinom iz Žabljaka, 17 godina stara, 

rimokatoličke vjere, neoženjena, đaka preparandije, neporočna, 

35. Lazara Krstovića sina Simina, rodom iz Bjeline, nastanjena u Sarajevu, 17 

godin stara, pravoslavne vjere, neoženjena, đaka, neporočna, 

36. Simu Karanovića sina Đurđa, rodom iz Velike Rujiške, prebivalištem iz 

Bosanskog Novog, 17 godina stara, pravoslavne vjere, neoženjena, đaka preparandi-

je, neporočna, 

37. Hamida Kukića sina Huseinova, rodom iz Ketenovića, prebiva u Knežini, 

20 godina stara, islamske vjere, đaka trgovačke akademije, neporočnog, 

38. Alibega Kulinovića umrl. Ahmetbega, rodom i stojbinom iz Travnika, 18 

godina stara, islamske vjere, neoženjena, đaka trgovačke akademije, već kažnjena, 

zbog prestupka § 450. kz. 

39. Boška Markovića Jovina, rodom i stojbinom iz Tuzle, 19 godina stara, 

pravoslavne vjere, đaka trgovačke akademije, neporočnog, 

40. Bogdana Mutića sina Simina, rodom iz Sanskog Mosta, 20 godina stara, 

pravoslavne vjere, neoženjena, đaka preparandije u Sarajevu, neporočna, 

41. Bogdana Mirkovića sina pok. Alekse, rodom i stojbinom iz Travnika, 17 

godina stara, pravosl. vjere, đaka preparandije, neporočna, 

42. Vladimira Marića sina Milina, rodom i stojbinom iz Višegrada, 17 godina 

stara, pravoslavne vjere, đaka više gimnazije, neporočna, 

43. Ljubomira Pantića Ostojina, rodom iz Osječana, nastanjena najzad u Sara-

jevu, 19 godina stara, neoženjena, đaka više gimnazije, neporočna, 

44. Đorđu Perovića pok. Steve, rodom i stojbinom iz Trebinja, 17 godina sta-

ra, neoženjena, đaka preparandije, neporočna, 

45. Uroša Pricu pok. Dane, rodom iz Srebrenice, nastanjena u Sarajevu, 17 

godina stara, pavoslavne vjere, neoženjena, đaka više gimnazije, 

46. Branka Sučević  Pavlova, rodom i prebivalištem iz Bihaća, 17 godina sta-

ra, pravoslavne vjere, neoženjenog, đaka preparandije, neporočna, 

47. Artimuniju Stojanovića pok. Alekse, rodom i stojbinom iz Travnika, 18 

godina stara, pravoslavne vjere, neoženjena, đaka preparandije, neporočna, 
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48. Milana Stupara, Markova, rodom i stojbinom iz Velike Rujiške, 18 godi-

na stara, pravoslavne vjere, neoženjena, đaka više gimnazije, neporočna,
 
 

49. Nikolu Savića sina Vasina, rodom iz Sarajeva, prebivalištem u Alipaši-

nom Mostu, 19 godina stara, pravoslavne vjere, neoženjena, đaka trgovačke akade-

mije, neporočna, 

50. Stevu Škorića, iz Banja-Luke, 17 godina stara, pravoslavne vjere, neože-

njena, đaka preparandije, neporočna, 

51. Dragoljuba Tejnovića sina Radina, 18 godina stara, rodom i stojbinom iz 

Ivanjske, pravoslavne vjere, neoženjena, đaka trgovačke akademije, neporočna, 

52. Aleksu Vrčevića pok. Koste, iz Trebinja, 17 godina stara, pravoslavne 

vjere, neoženjena, đaka preparandije, neporočna, 

53. Milana Vuletića pok. Sime, iz Bosanskog Novoga, 21 godinu stara, pra-

voslavne vjere, neoženjena, đaka preparandije, neporočna, 

54. Branka Zorića sina Teodosina, rodom iz Donjе Vrtoče, najzad nastanjena 

u Sarajevu, 17 godina stara, pravoslavne vjere, neoženjena, đaka preparandije, nepo-

ročna, 

55. Franju Zekića sina Mijinog, rodom i stojbinom iz Vareša, 15 godina stara, 

rimokatoličke vjere, neoženjena, đaka više gimnazije, neporočna, 

56. Petra Babića sina Vasina, rodom i stojbinom iz Trebinja, 18 godina stara, 

pravoslavne vjere, neoženjena, đaka trgovačke akademije, neporočna, 

57. Ljubomira Nikšića sina Aleksandra, rodom i stojbinom iz Trebinja, 15 

godina stara, pravoslavne vjere, neoženjena, đaka trgovačke škole, neporočna, 

58. Mustafu Babovića sina Smajilova, rodom i stojbinom iz Trebinja, 19 

godina stara, islamske vjere, neoženjena, đaka trgovačke škole, neporočna, 

59. Milorada Lecića sina Jovina, rodom i stojbinom iz Trebinja, 16 godina 

stara, pravoslavne vjere, neoženjena, đaka trgovačke škole, neporočna, 

60. Veljka Petkovića sina Savina, rodom iz Nikšića, stojbinom iz Trebinja, 14 

godina stara, pravoslavne vjere, đaka trgovačke škole, neporočna, 

61. Stevana Anđelića sina Lazareva, rodom iz Dubočana, prebivalištem iz 

Trebinja, 15 godina stara, pravoslavne vjere, đaka trgovačke škole, neporočna, 

62. Dušana Samardžića sina Perina, rodom iz Burka, najzad nastanjena u Tre-

binju, 16 godina stara, pravoslavne vjere, đaka trgovačke škole, neporočna, 

63. Ismeta Salihovića sina Alijina, rodom i stojbinom iz Trebinja, 17 godina 

stara, islamske vjere, neoženjena, đaka trgovačke škole, neporočna, 

64. Svetozara Kovačevića sina Jovina, rodom iz Mostara, nastanjena u Trebi-

nju, 19 godina stara, pravoslavne vjere, neoženjena, bankovnog činovnika, neporoč-

na, 

65. Danila Beloša
43

 ... škole u Trebinju, 

i to: 

                                                 
43

 U nastavku nedostaje nekoliko riječi. 
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A. Lazara Đukića, Cvjetka Popovića, Vasu Čubrilovića, Ivu Kranjčevića, 

Dragana Kalembera, Branka Zagorca, Kamenka Miloševića, Sadulaha Nikšića, Ham-

diju Nikšića, Riharda Huzmića, Milana Pricu, Dušana Marjanca, Viktora Rupčića, 

Mirka Kusa, Maksima Protića, Đuru Banjca, Branka Kebeljića, Radoslava Semiza i 

Momčila Mičetanovića, 

Što su godine 1913/14 u Sarajevu nastojali sklopiti savez i združivši se zaista 

osnovali tajno društvo među đacima srednjih škola u Sarajevu pod imenom "Srpsko-

hrvatska nacionalistička omladina" na temelju programa kluba "Narodnog ujedinje-

nja" u Beogradu, sa smjerom političkog socialnog, kulturnog i nacionalnog ujedinje-

nja južnih Slavena u samostalnu državu, koje je društvo hotimice od poglavarstva 

krilo da postoji, kojemu je savezu odnosno društvu bila zadaća jedna od kažnjivih 

svrha označenih u § 142. a kz. naime razdraživati na preziranje i mržnju protiv 

državno pravnih uredaba i stanja u § 111. b kz. navedenog u pogledu pripadnosti 

Bosne i Hercegovine i ostalih južnih provincija k Austro-ugarskoj monarhiji. 

B. Borivoja Jeftića 

a. što je godine 1914. održanjem predavanja "O radu omladine" na sastanku 

"Srpsko-hrvatske nacionalističke omladine" na Hridu u Sarajevu učestvovao u tom 

savezu znajući da isti imade pod A. navedeni program i cilj,  

b. što je člancima "Rad srednjoškolaca na prosvjećivanju" u br. 5/1912 i 

"Nove generacije" u br. 5/1913. časopisa "Srpska omladina" zatim člankom "Putevi 

jedne omladine" i pismom od 17. maja 1914. iz Sarajeva u časopisu "Jugoslavija" 

napokon člancima "O nacionalnom optimizmu" i "Srpska omladina u Bosni" u br. 

1/1914. časopisa "Glasa Juga" odobravanjem i veličanjem programa i ciljeva jugosla-

venskog nacionalizma, daklen političkog i nacionalnog ujedinjenja južnih Slavena u 

samostalnu državu "Jugoslaviju" u štampanim djelima nastojao razdraživati na prezi-

ranje i mržnju protiv državnopravnih uredaba i stanja u § 111. b. KZ navedenog u 

pogledu pripadnosti Bosne i Hercegovine i ostalih južnih provincija Austro-ugarske 

monarhije, 

c. što je savjetom i upućivanjem hotimice povoda dao, da se među đacima 

preparandije u Mostar u razvila propaganda u smislu jugoslavenskog nacionalizma i 

time nastojao osnovati stvar, kojem je zadaća jedna od kažnjivih svrha označenih u § 

142. a KZ i to pod tač. A. optužnice navedena. 

C. Mehmeda Zvonu umrl. Avdije, što je napisima "Živila revolucija" i "Živio 

L. Đukić" na školskoj klupi u 3. razredu preparandije u Sarajevu tečajem školske 

godine 1913/14 javno nastojao razdražiti na preziranje i mržnju protiv državnoprav-

nih uredaba i stanja navedenog u § 111 b. KZ u pogledu pripadnosti Bosne i Herce-

govine k Austro-ugarskoj monarhiji. 

D. Savu Gakovića, Vojislava Bogićevića, Čedomila Borojevića, Murata Čen-

gića, Bogdana Čulića, Aleksu Dimitrijevića, Mihajla Dojčinovića, Dušana Drekalo-

vića, Radivoja Đurića, Rudolfa Gržetu, Jovana Grubora, Ljubu Grgurevića, Lazara 

Krstovića, Simu Karanovića, Hamida Kukića, Alibega Kulinovića, Boška Markovi-
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ća, Bogdana Mutića, Bogdana Mirkovića, Vladimira Marića, Ljubomira Marića, 

Đorđu Perovića, Uroša Pricu, Branka Sučevića, Artimuniju Stojanovića, Milana Stu-

para, Nikolu Savića, Stevu Škorića, Dragoljuba Vejnovića, Aleksu Vrčevića, Milana 

Vuletića, Franju Zekića i Petra Babića, 

što su godine 1914. učestvovali kao članovi u tajnom društvu "Srpsko-hrvat-

ska nacionalistička omladina" u Sarajevu, koje je udruženje hotimice od poglavarstva 

krilo da postoji. 

E. Branka Kebeljića, Ljubomira Nikšića i Mustafu Babovića, što su godine 

1914. u Trebinju nastojali sklopiti savez i združivši se zaista osnovali tajno društvo 

među đacima trgovačke škole u Trebinju pod imenom "Srpsko-hrvatska nacionalna 

omladina" na temelju programa kluba "Narodnog ujedinjenja" u Beogradu sa smje-

rom političkog socialnog kulturnog i nacionalnog ujedinjenja južnih Slavena u samo-

stalnu državu koje je društvo od poglavarstva krilo da postoji, kojemu je savezu 

odnosno društvu bila zadaća jedna od kažnjivih svrha označenih u § 142. a KZ i to 

pod tač. A. optužnice pobliže navedena. 

F. Milorada Lecića, Veljka Petkovića, Stevana Anđelića i Dušana Samardžić 

a, što su godine 1914. učestvovali kao članovi u tajnom društvu "Srpsko-hrvatskoj 

nacionalističkoj omladini" u Trebinju, koje je udruženje hotimice od poglavarstva 

krilo da postoji. 

G. Petra Babića, Mustafu Babovića, Ismeta Salihovića i Ljubomira Nikšića 

što su tečajem školske godine 1913/14 u Trebinju rasprostranjivanjem pjesme "Čujte 

braćo Slavjani" i to prepisivanjem teksta, uručenjem prepisa pojedinim đacima i pje-

vanjem pjesme nastojali razdraživati na preziranje i mržnju protiv državnopravnih 

uredaba i stanja navedenog u § 111. b KZ u pogledu pripadnosti Bosne i Hercegovi-

ne k Austro-ugarskoj monarhiji. 

H. Svetozara Kovačevića, što je godine 1913. u Trebinju osnovao tajno druš-

tvo "Srpsko-muslimanska organizacija" koje je udruženje hotimice od poglavarstva 

krilo, da postoji pak kao predsjednik u tom društvu učestvovao, 

I. Ljubomira Nikšića, Mustafu Babovića, Milorada Lecića, Dušana 

Samardžića i Danila Beloša, što su godine 1913. i 1914. učestvovali kao članovi u 

tajnom društvu "Srpsko-muslimanskoj organizaciji" u Trebinju, koje je udruženje 

hotimice od poglavarstva krilo, da postoji čime su počinili: 

Lazar Đukić, Cvjetko Popović, Vaso Čubrilović, Ivo Kranjčević, Dragan 

Kalember, Branko Zagorac, Kamenko Milošević, Sadulah Nikšić, Hamdija Nikšić, 

Richard Kuzmić, Milan Prica, Dušan Marjanac, Viktor Rupčić, Mirko Kus, Maksim 

Protić, Đuro Banjac, Branko Kebeljić, Radoslav Semiz Momčilo Mičetanović i 

Mustafa Babović zločinstvo smetanja javnog mira označeno u § 142. c KZ i postu-

pak protiv javnog mira označeno u § 314, 315. a, 316. c KZ kažnjivi po § 142 KZ. 

obzirom na § 66 KZ. a Lazar Đukić, Cvjetko Popović, Vaso Čubrilović, Ivo 

Kranjčević i Branko Zagorac još obzirom na čl. IV zakona, kojim se uvađa kazneni 

postupnik. 
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Ljubomir Nikšić zločinstvo smetanja javnog mira označeno u § 142. a, c KZ i 

prestupak protiv javnog mira i reda označeni u § 314, 315. a i 316. c KZ kažnjivi po 

§ 142. KZ obzirom na § 65. i 66. KZ. 

Borivoj Jeftić zločinstvo smetanja javnog mira označeno u § 142. a, c KZ 

kažnjivo po § 142. KZ obzirom na § 65. KZ. 

Mehmed Zvono, Petar Babić, Mustafa Babović i Ismet Salihović zločinstvo 

smetanja javnog mira označeno u § 142. a KZ te Petar Babić još prestupak protiv 

javnog mira i reda označeni u §§ 314, 315. a i 316. c KZ kažnjivi po § 142. KZ a 

Petar Babić još obzirom na § 66. KZ. 

Savo Gaković, Vojislav Bogićević, Čedomil Borojević, Murat Čengić, Bog-

dan Čulić, Aleksa Dimitrijević, Mihajlo Dojčinović, Dušan Drekalović, Radivoj 

Đurić, Rudolf Gržeta, Jovan Grubar, Ljubo Grgurović, Ivan Jolić, Lazar Krstović, 

Simo Karanović, Hamid Kukić, Alibega Kulinović, Boško Marković, Bogdan Mutić, 

Bogdan Mirković, Vladimir Marić, Ljubomir Pantić, Đorde Perović, Uroš Prica, 

Branko Sučević, Artimunija Stojanović, Milan Stupar, Nikola Savić, Stevo Skorić, 

Dragoljub Tejnović, Aleksa Vrčević, Milan Vuletić, Branko Zorić, Franjo Zekić, 

Milorad Lecić, Veljko Petković, Stevan Anđelić, Dušan Samardžić, Ljubomir Nikšić, 

Mustafa Babović i Danilo Beloš postupak protiv javnog mira i reda označeni u § 314, 

315. a i 318. c KZ kažnjivo po § 318. KZ a Svetozar Kovačević isti prestupak ozna-

čeni u § 314, 31. a i 316. c KZ kažnjivi po § 317. KZ. 

Državno odvjetništvo stoga predlaže: 

1. da se održi kod nadležnog okružnog suda u Sarajevu glavna rasprava, 

2. da se na istu pozovu: 

a. kao okrivljeni: 

1. Lazar Đukić dn. br. 35 

2. Cvjetko Popović dn. br. 32 

3. Vaso Čubrilović dn. br. 44 

4. Ivo Kranjčević dn. br. 34 

5. Dragan Kalember dn. br. 31 

6. Branko Zagorac dn br. 241 

7. Kamenko Milošević dn. br. 5 

8. Sadulah Nikšić dn. br. 8 

9. Hamdija Nikšić dn. br. 20 

10. Richard (Anton) Kuzmić dn. br. 152 

11. Milan Prica dn. br. 12 

12. Dušan Marjanac dn. br. 24. 

13. Viktor Rupčić dn. br. 11 

14. Mirko Kus dn. br. 11 

15. Maksim Protić dn. br. 10 

16. Đuro Banjac dn. br. 30 

17. Branko Kebeljić dn. br. 331/2 
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18. Radoslav Semiz dn. br. 182 

19. Momčilo Mičetanović dn. br. 192 

20. Borivoj Jeftić dn. br. 27 

21. Mehmed Zvono dn. br. 18 

22. Sava Gaković dn. br. 29 

23. Vojislav Bogićević dn. br. 347 

24. Čedomil Borojević dn. br. 384 

25. Murat Čengić dn. br. 64 c 

26. Bogdan Čulić dn. br. 148 a 

27. Aleksa Dimitrijević dn. br. 220 

28. Mihajlo Dojčinović dn. br. 41 a 

29. Dušan Drekalović dn. br. 82 f 

30. Radivoj Đurić dn. br. 195 

31. Rudolf Gržić dn. br. 57 c 

32. Jovan Grubor dn. br. 180 a 

33. Ljubo Grgurević dn. br. 42 a 

34. Ivan Jolić dn. br. 52 c 

35. Lazar Krstanović dn. br. 380 

36. Simo Karanović dn. br. 73 b 

37. Hamid Kukić dn. br. 78 

38. Alibeg Kulinović dn. br. 401 a 

39. Boško Marković dn. br. 99 

40. Bogdan Mutić dn. br. 417 a 

41. Bogdan Mirković dn. br. 72 b 

42. Vladimir Marić dn. br. 64 b 

43. Ljubomir Pantić dn. br. 232 

44. Đorđo Pantić dn. br. 82 

45. Uroš Prica dn. br. 376 

46. Branko Sučević dn. br. 63 a 

47. Artimunija Stojanović dn. br. 251 

48. Milan Stupar dn. br. 65 c 

49. Nikola Savić dn. br. 69 a 

50. Stevo Škorić dn. br. 57 a 

51. Dragoljub Tejnović dn. br. 76 b 

52. Aleksa Vrčević dn. br. 106 

53. Milan Vuletić dn. br. 113 

54. Branko Zorić dn. br. 62 a 

55. Franjo Zekić dn. br. 191 

56. Petar Babić dn. br. 331/5 

57. Ljubomir Nikšić dn. br. 331/2 

58. Mustafa Babović dn. br. 331/17 

59. Milorad Lecić dn. br. 331/16 
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60. Veljko Petković dn. br. 331/3 

61. Stevan Anđelić dn. br. 331/6 

62. Dušan Samardžić dn. br. 331/14 

63. Ismet Salihović dn. br. 331/44 

64. Svetozar Kovačević dn. br. 331/20 

65. Danilo Beloš iz Trebinja 

b. kao svjedoci 

1. Stjepan Komarica dn. br. 349 a) 

2. Zvonimir Jukić dn. br. 349 

3. Slavko Juračić dn. br. 349 c 

4. Vinko Stjepan Lozić dn. br. 49 a
44

 

5. Karlo Pospišil dn. br. 349 d 

6. Petar Kučinić dn. br. 349 e 

7. Dragutin Arbanas dn. br. 349 f 

8. August Pepić dn. br. 349 g 

9. Stjepan Palady dn. br. 349 h 

10. Filip Rodić dn. br. 356 

11. Anton Odić dn. br. 360 

12. Franjo Raguz dn. br. 361 

c. da se tečajem rasprave pročitaju slijedeći spisi kao dokazala: 

prijave dn. br. 1, 1a, 9a, izvješće okr. suda od 7/10. 1914. dn. br. 17 ad i prilo-

zi – prijava 19, 28, 45, 137, zapisnik 47a, dopis 59a i b, zapisnik 64а, 65, dopis 66, 

67, 71, 75а 85, 92, 93, 94, 97, pjesme pronađene kod Cvjetka Popovića 107, zapisnik 

109 ad 115, 118, 121 i članak "Onima koji dolaze", okružnica 129 ad, dopis 134, iz 

dn. br. 141: zapisnik B. Jeftića zapisnik 148 e, 159, 170a 174b, ad i ad 2 članak Zora 

br. 4/5 1911. str. 163 ex 174c, 174j ad dopis 174 n ad ½, 174ž ad, 239a, 269, 278a, iz 

dn. br. 280: članci velika proslava Vihor 1/2, I/3 str. 94 I/6 Mlada Italija I/7 cela 

Jugoslavija ... str. 139 Narodno Jedinstvo od 20/6. 1914. nova generacija i Njegušova 

proslava u Zagrebu. Iz života i kulture: Novi Srbin, Narodno Jedinstvo, dopis dn. br. 

312, 313 i prilog dopis 326 optužnica 30/a u prevodu ex. dn. br. 331: 3, 3 ad ex B1 

ad: otpis i program, prijava od 1/7. 1914. F ½, prilozi zapisnika 2 (Ljub. Nikšića) 

dopisi 1/1, 1/2, 1/3 Vaskrsenije, Atentatori. Zapisnik o organizaciji, plakat, korespon-

dencija okr. Lukšića dn. br. 4 i prilozi i list "Borac". Zapisnik dn. br. 11, pisma Bran-

ka Kebeljića i Lj. Nikšića ad dn. br. 12 zapisnik Josipa Lukšića dn. br. 15 prilog zapi-

snika Svetozara Kovačevića 20 zapisnik K. Miloševića 9/1 zapisnik od 4/7. 1914. H 

1/1 Nike Kolića prilog zapisnika H/5 331/25 ad zapisnik 357, 358, 359, 403 izvadak 

363 krsni list 368, 375 dopis 372 svjedodžbe: 103, 139, 331/23 kaznene vjerice ex 

                                                 
44

 Stjepan Lozić zvani Vinko Lozić, rođen u Donjem Vakufu, 19 godina star, rimokatoličke vjere, uče-

nik 2. godišta sarajevske preparandije, saslušan je 27. jula 1914. u Sreskom sudu u Bugojnu u svojstvu 

osumnjičenog. (ABiH, Veleizdajnički procesi, istrage pred Okružnim sudom u Sarajevu, IV‒3‒4, Dn 

broj 49k) 
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331, 188-h, 22, 29 a, g, 37, 39, 42, 352 iz spisa C 301/1912 (Miloš Pjanić) 1, 10, 11, 

18, 23, 49 ad, 81 iz Jugoslavije mai 1914 I. 1. Uvod juni 1914 I/2 dopis Str. 103 iz 

Sarajeva Zora 1912. br. 6‒8 slovke uvod str. 241. osuđena omladina 365 i dobaviti se 

imajuće kaznene vjerice i svjedodžbe o imetku i ponašanju ostalih okrivljenih. 

 

O B R A Z L O Ž E N J E 

 

Ad. A. D. Akoprem je kraljevina Srbija nakon aneksije Bosne i Hercegovine 

dne 31. marta 1909. izrično očitovala, da aneksijom nisu povrijeđena njezina prava, 

te se obavezala promjeniti pravac svoje politike i u buduće živiti u prijateljstvu sa 

našom monarhijom, nisu zvanični Srpski a još manje ostali političari kraljevine pre-

stali, da misle i rade oko osvojenja ovih zemalja. 

Šta više, ove su aspiracije sve jače izbijale na površinu te su svakim načinom 

koji se dade zamisliti, nastavili i neumorno provađali svoju pogubnu djelatnost. U 

prvom redu osnovana su u tu svrhu razna društva u samoj kraljevini, tako da se ne 

malo čitavi politički život u Srbiji oko toga pitanja kretao. Agitiralo se među građan-

stvom i seljačtvom kao što i među školskom omladinom i đacima i skoro sva sokol-

ska, pjevačka streljačka i literarna društva bila su u službi ove osvajalačke politike. 

To se pako nije ograničilo na samu kraljevinu, već se je razvilo intezivno djelovanje 

na tlu same naše monarhije, te je taj sistematični provedeni pokret svakom poznat 

pod nazivom "velikosrpske propagande". Predaleko bi vodilo nabrajati, što se u tom 

pravcu pokušalo, i izvršilo. Ovdje se radi samo o jednom užem djelu ovog političkog 

rovarenja, koje je služilo navedenoj svrsi i koje je imalo cilj ne samo da đačku omla-

dinu pravoslavne vjere u svoje mreže zaplete, nego se je oborilo na mladeđ svih vjera 

i narodnosti. Na čitavom jugu Austro-ugarske monarhije tražili su se i stvarali prista-

še srpskim nacijama podesnih ideja. Naravna je stvar, da se – kada se mislilo prima-

miti sve južne Slavene – pravi cilj i svrha, čisto srpski interes, nije suviše naglašavao 

te se je neiskusni svjet time zavaravao, da se je počelo raditi na "kulturnom ujedinje-

nu" naroda slavenskog juga, pri čemu je kulturno ujedinjenje zamišljeno kao prelaz 

namjeravanom političkom ujedinjenju. U tu svrhu valjalo je pridobiti najprije inteli-

genciju naroda a i pošto je neiskusna mladež najpristupačnija ovakovim idejama, da 

se je sa strane srpskih zvaničnika mnogo truda uložilo, da se stvaraju đačke i srednjo-

školske organizacije u svim južnim provincijama Austro-ugarske monarhije, pri 

čemu su se poslužili našim državljanima kao pokretačima a njima opet išla na ruku 

postojeća već Srpska društva visokoškolaca u Beču i Pragu. 

Da je čitavi "jugoslavenski" pokret potekao iz Srbije i služio jedino velikosrp-

skim aspiracijama vidi se iz načina kako se je agitacija na čitavom jugu monrahije 

tjerala. O srpskom majoru Milanu Vasiću, sekretaru "Narodne odbrane" veli se u 

nekrologu (Novi Srbin sept 1913: "On je bio jedan od najistrajnih
45

 i najoduševljeni-

jih radnika u velikom organizovanju narodne snage koje se kod nas vršilo posljednjih 

                                                 
45

 Prvo je stajalo "najustrajnijih", pa potom grafičkom olovkom prepravljeno u "najistrajnijih". 
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pet godina. Znalo se za njegov rad u Zagrebu, u Ljubljani, kao i u Beogradu, i u 

Bosni, i u Macedoniji kao i u Srbiji. 1908. godine desio se u našoj istoriji jedan doga-

đaj po značaju ravan jakom zemljutresu, koji istina poruši mnoge zgrade no i opome-

ne ljude pažljivije i solidnije da zidaju. Jedina neaziska i nemuslimanska država pri-

svojila je sebi jednu srpsku pokrajinu baš u to vreme, kad je Srbija bila u stanju jedi-

no rečima protestvovati. Postiđena, što su njene protesne reči ostale bez dejstva u 

svetu, Srbija je morala na ruševinama mnogih dotadašnjih nada zidati jednu stvarniju 

i solidniju građevinu. Potresar 1908. probudio je ovu zemlju da misli na tri stvari: 1. 

Na priznanju narodne snage, 2. Na organizovanje njeno, 3. Na primjenu njenu. Posli-

je jednog momenta stupilo se grozničavom radu na spremanju. Niko nije dotle 

poznavao udruženu snagu narodnu. Poznavali su mnogi tu snagu samo pocepanu ... 

Milan Vasić proputovao je sve krajeve srpske i skoro sve jugoslavenske. Svuda je 

stekao poznanika prijatelja i saradnika i svuda je on posejao zrnјe revolucionarnog 

nacionalizma ... detalji toga rada moraju ostati neobjavljeni ... i mi ćemo sе vidjeti 

nesumljivo sasvim blizu onog ideala za koji je Milan Vasić živeo i poginuo. Videće-

mo se pred ostvarenom željom o velikoj Srbiji i o pijemontskoj u Srpstvu i Jugosla-

venstvu. Tako je došlo u mnogim mjestima na jugu monrahije do osnivanja srednjoš-

kolskih organizacija, koje su nikle u obliku tajnih društava. Strašne političke pojave 

u prošlim historičkim danima dala su povoda, da se ovim razgranjenim agitacijama u 

trag ušlo, pak se je ispostavilo, da su u samoj Bosni i Hercegovini započela svoje dje-

lovanje đačka društva u Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Trebinju i Banjoj-Luci, koji su slu-

žili primjernom jednako ili slično ustrojena društva u Ljubljani, Zagrebu, Split u etc. 

sa kojima su podražavali i sveze. 

Tečajem kaznenog postupka provedenoh pred okružnim sudom u Sarajevu 

proti Milošu Pjaniću
46

 i drug. zbog zloč. iz § 125. KZ. Ustanovljeno je godine 1912. 

da su se organizacije školske omladine osnivale na podlogu porgrama omladinskog 

kluba "Narodnog ujedinjenja" u Beogradu. Uzevši kao cilj ujedinjenja srpskog, 

hrvatskog i slovenskog naroda hoće ovo društvo, da stvori jednu nacionalističku 

državu u obliku federalističke "jugoslavenske" republike. Na taj način došlo je do 

mnogih organizacija "jugoslavenske nacionalističke omladine" na čitavom jugu 

Austro‒ugarske monarhije te se napose kod organizacije u Ljubljani dokazalo, da 

stoje organizacije "nacionalističke omladine" u uskoj svezi sa djelovanjem kluba, 

"Narodnog ujedinjenja" sa sjedištem u Beogradu. 

Jedna tačka programa "Narodnog ujedinjenja" koji je u prvoj svojoj redakciji 

kod mnogih đaka cirkulirao, glasi da se od članova također traži terorističko djelova-
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 Miloš Pjanić, sin Riste, rođen 1893. u Gomljanima, srez Ljubinje, učenik 8. razreda realne gimnazi-

je u Sarajevu, isljeđivan je 28. oktobra kod vladinog povjerenika za glavni grad Sarajevo kao pripad-

nik Srpsko-hrvatske napredne omladine i zajedno sa Dragoslavom Ljubibratićem suđen 1913. u 

prvom đačkom veleizdajničkom procesu. (V. Bogićević, Mlada Bosna, pisma i prilozi, Sarajevo 1954, 
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nje te zbilja postoje politički atentati zadnjih godina u Zagrebu i Sarajevu u dokaza-

noj vezi sa tim jugoslavenskim pokretom. 

Kako proizlazi iz dopisa dn. br. 97 ušla su kr. hrvatske oblasti nakon Jukiće-

vog atentata na kr. povjerenika Cuvaja i kasnije nakon atentata na bivšeg povjerenika 

sada bana baruna Ivana Skerleca u trag jugoslavenskom nacionalističkom pkretu, 

koji je u zadnje vrijeme poprimio revolucionarni karakter. Stoga su propagatori toga 

pokreta obustavili za neko vrijeme javno svoju djelatnost. 

Početkom pako godine 1914. taj se je pokret "nacionalističke omladine" 

počeo opet javljati u pregnatnoj formi. U martu iste godine na Njegušovoj proslavi u 

Zagrebu zaljučeno je provesti organizaciju i to poglavito u tom smjeru, da se na svim 

visokim školama slovenska, hrvatska i srpska omladinska udruženja u jedinstvena 

južnoslavenska društva spoje. 

Taj je zaključak djeomično proveden pa se pristupalo izdavanju glasila nacio-

nalističke omladine i tu su iznikli na jednom razni časopisi i novine, koji imaju pro-

pagirati nacionalistički program. 

U Zagrebu je počelo izlaziti glasilo akademske nacionalističke omladine 

"Nova Riječ" uz njega polumjesečnik "Vihor" koji je uređivao glavni pokretač 

"Jugoslavenske nacionalističke omladine" Vladimir Čerina. Istodobno počeli su izla-

ziti u Pragu "Jugoslavija" u Ljubljani "Glas Juga" u Splitu ''Zastava'' koji su svi po 

svom programu zahtijevali ujedinjenje srodnih jugoslavenskih narodnostnih skupina 

u jedan narod jugoslavenski politički autonoman i kulturno slobodan. 

S time se sasvim slaže osnivanje društva: Srpsko-hrvatske nacionalističke 

omladine u Sarajevu u isto kritično vrijeme kao što djelovanje srodnih organizacija u 

D. Tuzli, Trebinju i Banja-Luci. 

Prvi početci pokreta sižu u godinu 1912. Tada su se članovi organizacije zvali 

nacionalistima te se združili na temelju poznatog programa "Narodnog ujedinjenja". 

Ustanovljeno je (dn. br. 104 a) da je već tada Lazar Đukić oko osnivanja ovog 

"naprednjačkog društva" radio. U stanu jednog đaka u Lugavini ulici bila je skupšti-

na, kod koje je čitan program. Društvo se je bavilo sa politikom. Međutim se čini, da 

je i tu iz gore spomenutih razloga kao što zbog istrage protiv Miloša Pjanića nastao 

zastoj, dok nije godine 1914. pokret ponovo i u drugom obliku oživio. 

Kako najagilniji pokretač čitave akcije oko osnutka đačkih organizacija Lazar 

Đukić navađa potaknuo je član Ljubljanske organicije tamošnjim vlastima dobro 

poznati i velikosrpski agitator I. Endlicher osobno u Sarajevu nacionalistički pokret, 

pak je Lazar Đukić sve ostalo obavio, tako da se je za kratko vrije obnovao na prepa-

radiji, trgovačkoj akademiji, gimnaziji i realci "Srpsko-hrvatsko nacionalističko druš-

tvo" sa slijedećom organizacijom. Svaka je škole imala svoj posebni odbor a svima 

zajednički bio je centralni odbor, u kojem vidimo uz Lazara Đukića još Viktora 

Rupčića (oba preparandista) Mirka Kusa i Maksima Protića (trgovačke akademije) 

Marka Perina i Đuru Banjca (više gimnazije) i Hamdiju Nikšića (velike realke). 
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U odboru preparandije bili su još Sadulah Nikšić i i Vlado Samardžić
47

, u 

odboru trgovačke akademije Pero Đenero, Radoslav Semiz, Ivan Kranjčević i Mom-

čilo Mičetanović. 

Organizacija podržavala je saveze sa nacionalistima u Zagrebu i Dalmaciji, 

što se vidi iz pronađenih korespodencija i okolnosti, da je na Njegošovu proslavu, 

koja se mora smatrati kao jugoslavenski omladinski kongres, slali kao zastupnika 

Sadulaha Nikšića. U koliko to nije učinjeno prije (D. Tuzla) nastojala je sarajevska 

organizacija da osnuje slična društva u provinciji kao što je Lazar Đukić potaknuo 

organizaciju đaka (realke) u Banja-Luci i po Branku Kebeljiću nacionalističko druš-

tvo đaka trgovačke škole u Trebinju. 

Sjednice su se obdržavale u stanovima đaka ili pod vedrim nebom ili u kafa-

nama. 

Pokretači tajne organizacije istina nisu odmah u početku organizatorskog rada 

izišli u javnost sa čitavim svojim programom već postepeno te su isprva, da primamo 

čim više članova samo naglašivali još neupućenim da misle osnovati društvo koje će 

imati zadaću da približi Srbe i Hrvate i ostale Slavene, da ih kulturno ujedini i tako 

su mimoišli svaku političku tendenciju. Za kratko pako istupili su otvoreno sa svojim 

političkim namjerama te nisu ni malo tajili, za čim idu, tako da je svakom članu druš-

tvu jasno moglo biti, o čemu se radi naime razdražiti na preziranje i mržnju protiv 

državnopravnih uredaba i pripadnosti Bosne i Hercegovine Austro-ugarskoj monar-

hiji, pri čemu se je naglašivala potreba osnivanja samostalne jugoslavenske države. 

Kao društveni znak služila je kombinirana srpska i hrvatska trobojnica. 

Postupak kod osnivanja u pojedinim školama bio je taj da se pošto se je našao 

dovoljan broj pristaša, sazvala skupština za osnivanje društva. Kako je na primjer 

tekla konstituirajuća sjednica na trgovačkoj akademiji opisuje jedan član kako slijedi: 

Koncem godine 1913. saznao je da obstoji jugoslavensko društvo u preparandiji, 

gimnaziji i realci te im je Mirko Kus kazao da bi i u akademiji trgovačkoj trebali to 

tajno društvo osnivati. 

Početkom godine 1914. u februaru ili martu sazvao je Mirko Kus na Benbaši 

skupštinu, u svrhu da bi i akademičari osnivali isto tajno društvo. Skupština se je i 

zaista obdržavala iza banje te su prisustvovali 15‒20 akademičara i među njima 

Momčilo Mičetanović, Branko Zagorac, Pero Đenero, Maksim Protić, Mirko Kus, 

Radoslav Semiz, Radivoj Đurić, Nikola Savić, Alija Kulinović, Boško Marković, 

Pero Babić etc. 

Nako što su se svi skupili otvorio je Mirko Kus skupštinu te obrazložio, da je 

nužno to društvo osnovati, jer na to potiču i ostala osnovana društva a osobito prepa-

randisti. 
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 Vlado Samardžić iz Mostara, star 23 godine, srpskopravoslavne vjere, neoženjen, apsolvent sarajev-

ske muške preparandije, saslušan je 23. jula 1914. kod vladinog povjerenika kod vojnog posadnog 

zatvora u Sarajevu. (ABiH, Veleizdajnički procesi, istrage pred Okružnim sudom u Sarajevu, IV‒3‒1, 

prez. 1236) 
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Ideja osnivanja društva jednoglasno je prihvaćena te se je htjeo i program i 

pravila čitati, nu to je bilo nemoguće, jer dobiveni formular bio je sitno pisan i neči-

tljiv a dobiven je od udruženja preparandista, na to je Kus rekao, da to ništa ne mije-

nja na stvari, društvo neka se osnuje a pravila neka se na drugoj skupštini pročitaju. 

Svi su to jednoglasno prihvatili i društvo osnovali. Za predsjednike bio je izabran 

Mirko Kus, za podpredsjednike Maksim Protić, za tajnika Pero Đenero, za blagaјnika 

Radoslav Semiz, u odbor Alija Kulinović i Momčilo Mičetanović. Na skupštini je u 

glavnoм postavljen ovaj program: osnovanje jugoslavenske republike. Progoniti stra-

ne ne slavenske elemente kao germane i Mađare i t. d. iz slavenskih zemalja. Reakci-

ja prema svima društvima, koja ne goje ovu ideju, naime radikalnim srpskim i hrvat-

skim društvima. 

Poslije su se obdržavale sjednice odbora, skupština u gaju na Bistriku sa pre-

davanjem u kojem se kritizirao postupak vlada u agrarnom pitanju i sudelovali su 

članovi svih škola, jedna skupština u Koševu, gdje je čitan program društva i izabran 

odbor. U junu obdržao je književnik Vaso Stajić predavanje u "Slogi" na koje su ovi 

jugoslaveni bili pozvati i prisustvovali. 

Prije toga obdržavala se još generalna skupština svih članova organizacije, da 

reagiraju na poznate dogode, je na Revolteri u Trstu te su zaključili da neće demon-

stratirati nego obdržati zabavu i novac poslati u Trs . 

Pri probama za zabavu obdržali su skupštinu u "Slogi" u svrhu dogovora zbog 

događaja na gimnaziji u Mostar u jednog delegata, da stvar ispita i skupštini podnese 

predlog kao delegat otišao je Lazar Đukić. 

Kako se iz priznanja nekih članova tečajem redarstvenih izvida vidi, služio je 

i novoj organizaciji za podlogu prijašnji program "Narodnog ujedinjenja" od kojeg se 

kao preparandista Ibrahima Fazlinovića
48

 u Ljubuškom jedan primjerak pronašao. Po 

dokazu Borivoja Jeftića kolali su štatute "Narodnog ujedinjenja" u velikoj mjeri 

među đacima, tako da su bili povoljno poznati, što u ostalom i drugi članovi potvrđu-

ju i na sastanku na Benbaši, kada je bilo govora o programu, rekao je Lazar Đukić, 

da je program svima poznat, čemu nije niko prigovorio. 

Program bavi se sa ciljem ujedinjenja Srba, Hrvata i Slavena od Skoplja do 

Ljubljane i od Cetinja do Novog Sada u kulturnom i političkom pogledu na temelju 

srpsko-hrvatskog nacionalizma i radikalnog demokratizma ističući načelo, da je naci-

onalna kultura nemoguća bez nacionalne države. Težište pako nacionalne borbe nala-

zi se u jačanju nacionalne svijesti, nacionalne snage i volje, da se izvršuje nacionalna 

samo obrana radom, trpljenjem i žrtvovanjem. Time se istaknuti dovoljno jasno poli-

tički ciljevi društva i zadaća: propagirati ideju suvereniteta srpskog i hrvatskog naro-

da u jedinstvenoj državi utemeljenoj na slobodnim načelima, koju su nazvali "Jugo-

slaviju". Ujedno se proklamira borba proti neslavenskim narodima monarhije, u II. 
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 Ibrahim Fazlinović, učenik 4. godišta sarajevske preparandije, saslušan je 18. jula 1914. kod vladi-

nog povjerenika za glavni grad Sarajevo (ABiH, Veleizdajnički procesi, istrage pred Okružnim sudom 

u Sarajevu, IV‒3‒1, prez. 1236). 
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stavki, koja glasi: nacionalna defensiva od duhovnih i materijalnih nasrtaja tuđinač-

kih, nacionalnih ofenziva na naše zarobljene i poluizgubljene djelove narodne sred-

stvima duhovnim i materijalnim. Kao naročita dužnost članova ističe se: raditi na lič-

nom obnovljenju u smislu nacionalnog rada i vaspitanja sebe za nacionalnu žrtvu, 

pak buditi viteški duh i borbenu radost svuda oko sebe i sistematički i neumorno pro-

pagirati klubski program. 

Kako se imade program svatiti i tumačiti vidi se najjasnije iz smjera, u kojem 

su pisani nacionalistički omladinski časopisi i novine i to su u Bosni i Hercegovini: 

"Srpska Omladina" u Hrvatskoj i Slavoniji, "Ujedinjenje", "Glas Jugoslavije" i 

"Vihor'' u Ugarskoj, "Novi Srbin" u Kranjskoj, "Preporod" i "Glas Juga" u Českoj, 

"Val"
49

 i u Srbiji "Preporod" (''Napredak'') i sl. 

Kao primjer neka služi izvadak iz lista "Novi Srbin" časopisa Srba srednjoš-

kolaca u Ugarskoj od septembra 1912. (dn. br. 93) kada se kod školskih svečanosti 

pjeva himna, Srbi, pošto u Mađarima vide samo neprijatelje, neće da je pjevaju, nego 

samo miču usnama ... ili u članku "Đaci i politika" misao jugoslavenske samostalno-

sti ima svoje propovednike na jednom prestolu i u jednom ministarstvu, njoj služi 

jedna država, koju radi toga nazivaju Jugoslavenskim Pijemontom, nju ispoveda kao 

svoje vjeruju cvet inteligencije slovenačke, hrvatske i srpske, za nju se još ponajviše 

oduševljava buduća jugoslavenska inteligencija, studenti, studentkinje, pa čak i đaci! 

Dalje se spominje opširno atentat Luke Jukića te se veli: nas interesuje najviše uloga 

đaka u ovom političkom događaju, jer ih ima najviše među optuženim i osuđenim 

drugovima Luke Jukića. Jedan od njih osuđen na šest godina ima tek 15 godina, 

četvorica su učiteljski pripravnici od 1‒4 razreda, jedan učenik gimnazije 4. razreda, 

jedan 7. i jedan 8. najzad trojica su učenici trgovačke akademije između 16‒20 godi-

na stari. Jedini student među njima je bio Jukić, a ostalo đaci kao i mi. I ti su se bavili 

politikom ... Priznali su, da su radi ostvarenja jugoslavenske republike stvorene po 

svoj Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Dalmaciji tajne družine đaka srednjoškolaca, 

koje su radile najprije na revolucioniranju duhova u jugoslavenskoj inteligenciji i 

time pripremali radnike za političku revoluciju, za narodni ustanak, koji bi Hrvatsku, 

Bosnu i Hercegovinu i Dalmaciju zajedno sa Srbijom ujedinio u samostalno državno 

tijelo. Priznali su i to, da je đački štrajk, koji je u martu ove godine bio izbio u svim 

srednjim školama spomenutih zemalja, bio u vezi sa njihovom jugoslavenskom poli-

tikom kao što se vidi uprkos zabrani školskih vlasti i roditelja, umeju đaci da se bave 

i politikom i da ta politika baš ne bude "mlaćenje prazne slame". 

Sve pojave kod nas dokazuju, da su se pokretači jugoslavnskog nacionalizma 

poslužili istim sredstvima i da su na žalost postigli isti uspjeh. 

Da jugoslavenski program ima ozbiljnu i realnu podlogu dokazuje okolnost, 

upravo kada se počelo u Beogradu intezivnije raditi u tom pravcu odlučila sazvati i 
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 Časopis "Val", novine srpske i hrvatske napredne omladine, štampana četiri broja u Zagrebu od 1. 

10‒15.11.1911. Glavni urednik Vladimir Čerina. Zajedno sa Milošem Đurićem uređivao je u Zagrеbu 

1914. i časopis "Vihor". 
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jugoslavenski studentski kongres. O kongresu se u članku br. 4/5 "Zora" 1911. veli: 

da je velika nacionalna nesreća: aneksija Bosne i Hercegovine bila povod osnivanja 

kulturne lige i "Narodne odbrane" dočim se u Beču pokrenuo glasnik srpske narodne 

omladine "Zora" oko kojeg se skuplja onaj dio omladine, u kome nije ugasnula 

"nacijonalna svijest" i koje je otpočelo svoje veliko sveto djelo. "Zavjetna misao, 

koja je postala posle aneksije, poče da radi kao sveta dogma u srcima srpskog i hrvat-

skog đaka i ako bude trajne volje i muškog pregaštva naš će se i nacionalni problem 

uputiti u pravcu svoga pozitivnog rješenja." Ako se uvaži da su kod kongresa sudje-

lovali zbilja đaci iz Bosne, koji su poslije vjerno radili u smislu Beogradskih uputa to 

je i time pridonešen daljnji dokaz uzročnog saveza pokreta sa ciljevima srpskog naci-

onalizma. U sarajevskoj "Srpskoj omladini" od 1/3. 1913. str. 120 veli se izrično: što 

hoće nacionalistička omladina i koji su njeni nacionalni principi, dovoljno je istaknu-

ti, da je njezin program program i Narodnog Ujedinjenja u Beograd u. 

Čitava je agistacija u srednjoškolskoj omladini sarajevskoj bavila se uistinu sa 

revolucijoniranjem duhova, da ih pripremi za političku revoluciju i razparčavanje 

navedenih jugoslavenskih časopisa među članovima organizacije imalo je jedinu svr-

hu u smislu programa "Narodnog ujedinjenja" razdraživati na preziranje i mržnju 

protiv državnopravnih uredaba i stanja navedenog u § 111. sl. b. KZ. u pogledu pri-

padnosti južnih slavenskih zemalja Austo-ugarske monarhije u svrhu ocjepljenja ovih 

zemalja i ujedinjenja istih u samostalnu jugoslavensku državu. U tom pravcu razvili 

su neumorna djelovanja pokretači i istaknuti članovi organizacije bivši i svjestni svo-

ga protivzakonitog postupka, koji su stoga brižljivo krili pred poglavarstvom i vlasti. 

Pod A. optužnice navedeni članovi udruženja bili su sasvim upućeni u ciljeve 

nacionalističkog pokreta. Lazar Đukić, Cvjetko Popović, Sadulah Nikšić, Hamdija 

Nikšić, Kamenko Milošević, Dušan Marjanac i Richard Kuzmić poznavali su pravila 

"Narodnog ujedinjenja" kao članovi prijašnje "Naprednjačke organizacije" kako to 

proizilazi iz spisa C 301/1912. Iz iskaza preslušanih đaka slijedi da su t. zv. napred-

njaci imali isti program, sa kojim su poslije istupili pod nazivom nacionalista. To pri-

znanju nekoji okrivljenici (Kuzmić etc) time, da je nova organizacija bila nastavak 

prijašnje naprednjačke, što se u ostalom po tom vidi, da su prvobitni naprednjaci bili 

glavni pokretači "Srpsko-hrvatske nacionalne organizacije". 

Pod A. navedeni okrivljenici taje, da je organizacija imala politički cilj, tvrde 

da su imali pred očima smo kulturno ujedinjenje Srba i Hrvata, i da se širili među-

sobno narodnu snošljivost, dočim za političko jedinstvo u smislu ostvarenje jugosla-

venske države neće da znadu a još manje o djelovanju sa kojim bi smetali javni mir. 

Međutim dokazuju svjedoci, koji će pozvati na raspravu, da su đaci nacionalisti otvo-

reno propagirali program udruženja te su pokazivali na mapi buduću jugoslavensku 

republiku u koju su uvrstili Hrvatsku, Slavoniju, Dalmaciju, Bosnu i Hercegovinu, 

Crnu Goru, Srbiju i Slavenske zemlje i dokazivali potrebu stvaranja jugoslavenske 

države. 

Hrvatima napose se govorilo, da bi njima bio spas u jugoslavenskoj državi od 

potlačivanja tiranske Austrije te da moraju da prionu uz taj pokret, da valja probuditi 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VIII, број 8, 2016 

302 

 

narodu svijest u pravcu jugoslavnske ideje pa da će onda ovako osvješćen narod jak i 

ujedinjen lako stresti sa sebe jaram u kojem je sapet. Na taj način su pod A. navedeni 

okrivljenici, koji su sasvim upućeni bili u ciljeve nacionalističkog pokreta zlonamjer-

no razvili opasnu propagandu među srednjoškolskom omladinom, koju su postepeno 

primamili i svojim razvratnim idejama pokvarili a i među sobom se sokolili učvršći-

vali pogubnim svojim nazorima, tako da su iz Srbije otpremljeni atentatori u njiho-

vim redovima lahko našli pristaše, što služi najjasnije kao dokaz, da je čitav pokret 

postigao u svakom pogledu namjeravani uspjeh te da se mora što ozbiljnije i strožije 

prosuditi. 

Lazar Gjukić napose označuje se kao vođa čitavog nacionalističkog pokreta. 

Kao član odbora "Srpsko-hrvatsko naprednjačke omladine" poznavao je dobro pro-

gram "Narodnog ujedinjenja" to je potvrdio da je to isti koji je pronađen i spisu prilo-

žen. On je priznao nadalje, da je na prvoj konstituirajućoj skupštini srpsko-hrvatske 

nacionalističke organizacije bilo govora o tom, da će biti podloga njihovog rada klu-

ba "Narodnog ujedinjenja". Ovaj je program bio kako gore navedeno ‒ među đacima 

dovoljno poznat, jer su cirkulirali primjerci a glede Đukića samog tvrdi okrivljeni 

Rupčić, da je kod njega vidio program, u kojem je govor o Jugoslavenima i stvaranju 

jugoslavenske države. U ostalom se iz mnogih iskaza i priznanja članova organizaci-

je vidi, da je đačka nacionalne organizacija imala svoja pravila, koja su se temeljila 

na pravilima "Narodnog ujedinjenja". U ostalom su se svi okrivljenici natjecali u ras-

postranjenosti nacionalističkih glasila, u kojima su dovoljno označeni ciljevi i sred-

stva njihove organizacije te okolnost, da su kod atentata dne 28. juna 1914. učestvo-

vali upravo Lazar Đukić i nekoliko istaknutih vođa nacionalističkog pokreta dovoljni 

je dokaz, da se tu nije radilo o kakvom idealnom poslu na polju kulture već da je 

ovim dobro upućenim članovima društva do toga stalo, da šire razvratne političke 

ideje jugoslavenskog nacionalističkog pokreta. 

U tom pravcu značajna su ustanovljenja u atentatskom procesu istaknuta u 

osudi br. 7471 ex 1914. okružnog suda u Sarajevu. Iz programa omladinskog kluba 

"Narodno ujedinjenje" osnovanog u vrijeme balkanskog rata vidi se, da je težnja za 

otrgnućem Bosne i Hercegovine od Austro-ugarske monarhije i za njihovim pripoje-

njem srpskoj kraljevini nalazila sve više odziva u samoj srpskoj kraljevini te u omla-

dinskim krugovima Bosne i Hercegovine i Hrvatske. 

To se najbolje vidi iz atentata Jukićeva te iz atentata, što ga je Schäfer poku-

šao u Zagrebu, napokon iz đačkih organizacija na nacionalističkoj bazi u tuzlanskoj 

gimnaziji te u svim većim srednjim školama u Sarajevu. Za duh, koji je vladao među 

đacima tuzlanske gimnazije govori na primjer iskaz gimnaziskog đaka Mladena 

Stojanovića
50

, koji je pred sudom očitavao, da odobrava atentat na blagopokojnog 

                                                 
50

 Dr Mladen Stojanović (Prijedor 7.4.1896 ‒ Jošavka, 1942), ljekar sa prebivalištem u Tuzli, salušan 

je 21. juna 1915. u banjalučkom okružnom sudu u svojstvu okrivljenika. Presudom Okružnog suda u 

Bihaću osuđen je avgusta 1915. na 16 godina teške tamnice zbog počinjenih zločina veleizdaje (§ 111. 

b KZ), uvrede carskog i kraljevskog veličanstva (§ 141. KZ), smetnje javnog mira (§ 142.a i c KZ) i 
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Prestolonasljednika iz nacionalističkih razloga kao protivnike realizovanja nacionali-

stičkih težnja t. j. zajedničkog rada svih Jugoslavena u monarhiji. 

Gavro Princip je naglasio kao motiv svoga čina političko ujedinjenje Jugosla-

vena te je tvrdio, da se je nacionalizam počeo razvijati za vrijeme balkanskog rata te 

se otada među nacionalističkom mladeži razvio radikalni program. Počeli su se naci-

onalni đaci pojavljivati u svim školama Jugoslavena sa ciljem, da se svi Jugoslaveni 

smatraju kao jedan narod. Primjerom služila je Njemačka, Italija a u danom momen-

tu bi se ujedinjenje i kod nas provelo. Takvim momentom mogao se smatrati slučaj 

kakvog evropskog rata kad bi trebalo, da Jugoslaveni i Srbi budu tako jaki, da se od 

Austrije odcijepe. Tako misli sva omladina. Lazar Đukić priznao je na glavnoj ras-

pravi, da je on članom đačkog udruženja "Srpsko-hrvatska nacionalna omladina" čija 

je težnja bila jedinstvo Srba, Hrvata i Slovenaca, da je bio u odboru toga društva i u 

centralnom odboru svijeh đačkih udruženja u Sarajevu. Na temelju priznanja njego-

vog primio je sud da je bio član organizacije đaka preparandije sa radikalno-naciona-

lističkim programom gore spomenutim i da je imao težnju, da se svi jugoslavenski 

narodi ujedine izvan okvira Austro-ugarske monarhije i da je smatrao atentat na Pri-

jestolonasljednika kao sredstvo, koje je sposobno za to, da se dođe do tog cilja. 

Vaso Čubrilović i Cvjetko Popović priznali su, da su nacionaliste, priznali su 

da im je težnja ujedinjenje sviju jugoslavenskih naroda, priznali da su bili članovi 

đačkih nacionalističkih društava, čija je težnja išla za tim, da se revolucionarnim 

putem provede pomenuto ujedinjenje i to izvan okvira Austro-ugarske monarhije te 

je sud došao do zaključka, da je sva prilika da se u njihovom đačkom udruženju, 

dotično u nacionalističkim krugovima, gdje su oni obično općili, govorilo o potrebi 

izvođenja atentata u svrhu narodnog ujedinjenja, da su se slavili atentatori kao Jukić i 

Žerajić te da su se stoga i oni odlučili na sudelovanje u svrhu da se taj cilj postigne. 

Ivo Kranjčević je naveo na glavnoj raspravi, da je bio članom Jugoslavenskog 

nacionalističkog društva, da je bio izabran u odbor te da je znao težnje Srba naciona-

lista, da postignu veliku državu, koja će ocijepiti Bosnu od Austrije, priznao je nada-

lje, da bi se velika država ujedinjenjih Jugoslavena morala zvati "Velika Jugoslavija" 

i da bi u njoj morala vladiti dinastija, koja je u Srbiji naime dinastije Petra 

Karađorđevića, konačno je društvo đaka trgovačke akademije nazvano "Jugoslaven-

skim nacionalističkim društvom" što u istinu odgovara čitavom razvoju ovog, i osta-

lih srednjoškolskih organizacija u Sarajevu i ostalim mjestima u zemlji. 

Marko Perin, član i odbornik organizacije, koji je međutim preminuo i Dragu-

tin Kalember bili su nacionalisti. Prvi je dopustio, da se pristaše nacionalizma išli za 

tim, da se stvori slobodna Jugoslavija u koju su državu trebali stupiti Hrvati, Srbi i 

Slaveni. To je ujedinjenje trebalo provesti samo kulturno a političko bi došlo samo 

po sebi. Oba pako su znali da je težnja nacionalista, osobito u đaka, ujedinjenje svih 

                                                                                                                                          
prestupa protiv javnog reda i mira i rada dioništvom u tajnom društvu (§ 314, 315. a i 316. c KZ). 

(ABiH, Veleizdajnički procesi, istrage pred Okružnim sudom u Sarajevu, IV‒4‒5, Dn. broj 1016a; 

detaljnije: Мала енциклопедија, Просвета, том 3, Р‒Ш, Београд 1978, 317; Б. Стојнић, В. М. 

Стошић, Љекарска комора Врбаске бановине, 1929‒1941, Бањалука 2012, 136‒138) 
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Jugoslavena u jednoj državo i to ne u okviru Austro-ugarske monarhije nego pomoću 

kraljevine Srbije pripojenjem istoj. U njihovim se krugovima uveličavahu Žerajić, 

Jukić i drugi atentatori što proizilazi iz pronađenih kod njih zabranjenih brošoru, 

mnogih članaka u omladinskim listovima a najzad u pjesmama vlastitog proizvoda. 

Što se tiče ostalih pod A. navedenih okrivljenih koji nisu bili upleteni u veleizdajnič-

ku parnicu atentata iznijela je predistraga dovoljno materijala i podloge za to, da su i 

oni bili istomišljenici i pomoćnici u propagatorskom poslu omladinaca u tom pravcu, 

da su kao članovi odbora zagovarali nacionalističke ideje, tražili nove članove, širili 

jugoslavensku literaturu i na taj način razdraživali na preziranje i mržnju proti posto-

jećim državno-pravnim uredbama i stanju jugoslavenskim zemalja spram Austro-

ugarskoj monarhiji. 

Viktor Rupčić naime bio je član odbora na preparandiji i neko vrijeme član 

centralnog odbora. On je dobro poznavao program "Narodnog ujedinjenja" jer ga je 

čitao i zna da je izišao u "Valu" znao je da toliko naglašeno jedinstvo Slavena imalo 

dovesti do osnutka samostalne države. 

On je bio jedan od najagilnijih članova, što se vidi iz njegove korespondencije 

("Živjela moćna i ujedinjena Jugoslavija", "Živjela Jugoslavija koja će uništiti Ger-

mane", "Živjela Velika Jugoslavija" etc) i okolnosti da su se on kao što i Đuro 

Banjac, Maksim Protić, Milan Prica, Branko Kebeljić, Mirko Kus i Radoslav Semiz 

osim gore spomenutih okrivljenih najviše istaknuli kod osnivanja organizacije, te da 

su stupili svi u uži t. zv. centralni odbor. 

Đuro Banjac, član odbora na gimnaziji, kod kojeg se je našla slika atentatora 

Jukića, priznaje da je čitao program ujedinjenja, koji je dobio od jednog đaka i 

dopušta, da su se drugovi Lazar Đukić, Sadulah i Hamdija Nikšić u razgovoru oduše-

ljevali za slobodnu i nezavisnu državu Jugoslaviju. Po dokazu drugova bio je on naj-

više razgrijan za nacionalizam. 

Maksim Protić podpredsjednik centralnog odbora i član odbora na trgovačkoj 

akademiji potvrđuje, da je odbornik Pero Đenero čitao pravila u sjednici kod grad-

skog kupališta. Značajno je za njegovo mišljenje pjesma "A oj Bosno, sirotica kleta" 

koju je zabilježio u svoju bilježnicu. 

Milan Prica predsjednik konačnog centralnog odbora priznaje, da je čitao pro-

gram "Narodnog ujedinjenja" te je rasparčavao list "Jugoslaviju" kupeći među đaci-

ma pretplatnike. 

Branko Kebeljić bio je agilan član, što se vidi iz njegove korespondencije sa 

Rupčićem i Nikolom Forkapićem i okolnosti, da je potaknuo posebnu đačku naciona-

lističku organizaciju u Trebinju. 

Mirko Kus bio je član odbora na trgovačkoj akademiji i član centralnog odbo-

ra. On je prisustvovao sjednici kod gradskog kupališta, gdje se je čitao program pri-

znaje nadalje, da su prihvatili program kako ga je donio prvi broj "Jugoslavije" te 

dopušta da se u političkim govorima članova odrazio upliv nacionalističke omladin-

ske literature napose uplivom onih članova kao što Đukić, Prica i drugi koji su imali 
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vezu sa Beogradom. Srbi članovi su upravo tražili, da se Hrvati nacionalisti odreknu 

stanovitih nacionalnih težnji, po čemu pravi cilj i intencija čitave organizacije jasno 

izbija jer su inspiratori organizacije svakako u Beogradu. Napokon potvrđuje, da je 

list "Jugoslavija" u svezi sa programom "Srpsko-hrvatske nacionalističke omladine". 

Radoslav Semiz bio je član odbora trgovačke akademije i blagajnik. Priznaje, 

da je na skupštini postavljen program osnivanja jugoslavenske republike i borba pro-

tiv drugih neslavenskih narodnosti. Potvrđuje da su čitali omladinske nacionalističke 

časopise kao "Vihor", "Glas Juga", "Jugoslavija", "Nova Riječ" i "Narodno ujedinje-

nje" etc. i dopušta da su neki od nacionalista bili buntovnički raspoloženi. Ako i nisu 

imali pismena pravila to je svaki bio dovoljno upućen i znao je u kojem pravcu valja 

raditi. 

Momčilo Mičetanović priznaje, da je uvjereni nacionalista, bio je na sastanku, 

gdje se je razvio program i sudelovao kao člana zabavnog odbora. Kako je znao pro-

pagirati ideje jugoslavenskog nacionalizma vidi se iz okolnosti, da je rasparčavao 

"Glas Juga" i kupio pretplatnike. 

Sadulah Nikšić bio je član odbora i tajnik društva. On je sudjelovao u prvom 

đačkom pokretu i poznavao je dobro program "Narodnog ujedinjenja" koji je dobio 

od Miloša Pjanića. U novom društvu po iskazu ostalih članova živo je radio i bio je 

izaslanik društva na Njeguškoj proslavi u Zagrebu. Na sastanku u Gaju držao je 

govor. 

Hamdija Nikšić priznaje, da je bio član centralnog odbora organizacije u 

kojoj je zastupao realku. On priznaje da mu je program narodnog ujedinjenja bio 

pozant iz krivične istrage proti Milošu Pjaniću. Njemu je centralni odbor naložio da 

se bavi organizacijom na realki, čemu se je odazvao, ali sa malo uspjeha. 

Dragan Kalember i Branko Zagorac priznaju da su bili u tesnoj vezi sa Laza-

rom Đukićem što u ostalom proizilazi iz njihove djelatnosti u atentatskom procesu. 

Dragan Kalember osim toga navedi da ga je pok. Marko Perin u tajno đačko društvo 

pozvao i uputio. 

Kamenko Milošević priznaje, da je bio po Lazaru Đukiću sasvim upućen u 

svrhe tajnog društva đaka, da je za program usmeno saznao i da je organizacija imala 

zadaću: jedinstva Srba i Hrvata, a kada sve to bude, da se osnuje država "Jugoslavi-

ja", u kojoj će biti politički spojene sve zemlje, u kojima Jugoslaveni žive. 

Richard Kuzmić priznaje, da je bio član i prvog naprednjačkog društva đaka, 

poznavao je vrlo dobro program narodnog ujedinjenja, bio je član odbora na gimna-

ziji i član centralnog odbora. Kada su osnovali novo društvo odmah je pristupio i po 

iskazu ostalih članova agilno je u smislu programa radio. 

Dušan Marjanac poznaje društveni program iz vremena kada se je družio sa 

naprednjacima osobito sa Cvjetkom Popovićem. Iz zapisnika i spisa dn. br. 1, 9a, 20, 

30, vidi se, da je sudjelovao u tajnom društvu i pronađeni kod njega nacionalistički 

časopisi nadopunjuju dokaze njegove krivnje. 

Branko Kebeljić porekao je do zadnjeg časa da je bio član đačke organizacije 

te je istom priznao dok su mu predočena pisma, iz kojih njegova krivnja jasno proizi-
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lazi i kada mu je dokazano, da je bio glavni pokretač organizacije đaka u Trebinju, o 

kojoj će biti još spomena. 

Ovim članovima Sarajevske đačke organizacije dokazano je daklen bilo vla-

stitim priznanjem, bilo iskazima suokrivljenim i pronađenom korespodencijom a dje-

lomično dokazima provedenim u atentatskom procesu, njihovo sudjelovanje u ovom 

društvu i pošto su osim toga svoje udruženje od poglavarstva krili povrijedili su svo-

jim postupkom također propise § 314, 315. a i 316. c KZ. 

Neda se poreći, da se je jugoslavenski nacionalizam u kratkom vremenu jako 

širio đačkom omladinom što se i više puta naglašuje u omladinskim novinama i u 

pronađenim korespodencijama. 

Dok je ovaj pokret većim djelom imao samo posljedicu, da su nacionalisti 

propagirali svoj jugoslavenski program daklen "revolucioniranje duhova" za budući 

rad, tako da je njihov rad ostao u granicama zločinstva iz § 142. a i c KZ prešli su 

neki od njih na polje samoga veleizdajničkog rada, za koji su međutim u atentatskom 

procesu odgovarali. Vidi se daklen, da su pojave jugoslavenskog nacionalističkog 

pokreta vrlo ozbiljne te da se nemogu dosta strogo prosuditi. 

Ostalim pod D. navedenim članovima društva nije se dalo dokazati da su zlo-

namjerno sudjelovali u društvu "Srpsko-hrvatska nacionalna omladina" valja stoga, 

da odgovaraju po § 314‒315. KZ za to, što su bili članovi ovog tajnog društva, koje 

je svoj obstanak pred poglavarstvom tajilo i krilo. 

Ad. B. Borivoj Jeftić ostao je pobornik jugoslavenskog nacionalizma. Iz zapi-

snika dn. br. 141 vidi se, intimni njegov odnos sa svima pokretačima đačkog udruže-

nja. Kao novinar nastojao je čim više pridonijeti širenju nacionalizma te su se stoga 

đaci obično na njega obraćali, kada im trebala uputa u propagatorskom poslu. S toga 

je postao sukrivcem u kažnjivom djelu pod A. navedenih okrivljenika tim, što je hoti-

mice podupirao društvo "Srpsko-hrvatsku nacionalističku omladinu" održanjem pre-

davanja o radu omladine, premda je znao da se radi o zabranjenom društvu, koje pro-

pagira svrhe označene u § 142. a KZ. 

Isto zločinstvo počinio je pod člancima B. b. optužnice navedenim što se 

jasno razabira iz sadržaja i smjera citiranih članaka, koji sačinjavaju čin § 142. a KZ. 

Okrivljenik dopušta, da je predavao đacima na sastanku i da je pisao inkrimi-

nirane članke. Napokon priznaje, da je nekom Jeliću, koji je imao namjeru, da osnuje 

u Mostaru, među đacima jedno jugoslavensko nacionalističko društvo, savjetom i 

uputom na ruku išao i pošto je Jelić kako to proizilazi iz njegovog pisma na Jeftića, 

koje se pronašlo, zbilja uspješno započeo agitaciju, to se i u tom djelovanju okrivlje-

noga stiču sva obilježja zločinstva iz § 142. c KZ. 

Ad. C. Mehmed Zvono, đak preparandije u Sarajevu tvrdi, da je Srbin radikal, 

ali iz pronađenih kod njega nacionalističkih tiskopisa može se zaključiti, da se vrlo 

zanimao za jugoslavenski pokret. Stoga je dobro znao za propagatorski rad Lazara 

Đukića, što u ostalom i sam dopušća, jer kaže, da je znao za društvo "Srpko-hrvatsku 

nacionu omladinu" i njihove znakove. 
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Na njegovoj klupi u školi pronašli su se među inim provokatornim napisima i 

napisi: "Živila republika, i Živio L. Đukić!" za koje okrivljeni priznaje, da potiču od 

njegove ruke. 

Ako se uvaži političko mišljenje okrivljeno i agitatorski rad L. Đukića u prav-

cu veliko-srpske propagande to je očito da je Zvono svojim opisima na klupi nastojao 

razdražiti školsku mladež na preziranje i mržnju protiv državnopravnih uredaba 

Austro-ugarske monarhije i stanje navedenog u § 111. KZ gledom na spoj Bosne i 

Hercegovine sa monarhijom. 

Ad E. F. Potankim izvidima i priznanjem okrivljenih, izvornim zapisnikom o 

konstituirajućoj sjednici i korespodencijom đaka ustanovljeno je, da se na poticaj 

Branka Kebeljića đaci trgovačke škole u Trebinju u aprilu 1914. osnovali tajno naci-

onalističko društvo sa istim programom i tendencijom kao đaci sarajevskih srednjih 

škola. Kao osnivači društva mogu se smatrati osim Branka Kebeljića još đaci Ljubo-

mir Nikšić i Mustafa Babović, koji su bili skroz upućeni u nacionalistički pokret i 

naumice širili razdražujući propagandu kao što su zajedno sa odsutnim u Dalmaciji 

Josipom Lukšićem bili u odboru društvu i kao odbornici i glavni pokretači razvili 

svoju razvratnu djelatnost među ostalim đacima pod F. optužnice navedenim, kojim 

se može jedino dokazati, da su kao članovi pristupili tajnom društvu, koje se dne 28. 

aprila 1914. na satsanku njihovom organiziralo po imenom "Srpsko-hrvatska nacio-

nalistička omladina". Na osnivajućoj skupštini potpisali su svi članovi zapisnik sjed-

nice. Istom je prigodom zaključeno izdavati litografski list "Borac" i platiti malu svo-

ticu kao članarinu, koja se upotrebljavala za pretplatu "Jugoslavije" u Pragu "Vihora" 

u Zagrebu i sličnih časopisa, koji propagiraju tendenciju jugoslavenskog nacionali-

zma. Kao primjer, da se jednako kao u Sarajevu u tom duhu i po programu narodnog 

ujedinjennja postupalo, može služiti pjesma "Atentatori" koju je sastavio Ljubomir 

Nikšić, gdje se veli: "Zbog čega ste vi osnovi pravi naroda svog to učinili. Radi lju-

bavi da bi narod oslobodili." "Nebojasmo se muka, ni željeznih ruka, mučitelja naših. 

Zlotvora, kao i mi smrtnika ... I kad su nam čitali smrt, mi smo pjevali domovini si 

tužnoj ode bili smo prezirani, od svojih napadani, jer bjesmo od ljudi slobode. Ah mi 

trunemo, ah mi ginemo. Između tamničkih zidova, ali u nama sad nije tama, u nama 

ima jošte snova! Nadalje plakat sa napisom: "Živjela Jugoslavije!" "Živjela sloga 

svih Jugoslavena." "Dolje sa ugnjetačima, smrt tiranima!" i proviđen sa znakom 

"Narodne Odbrane". 

Uostalom važi za ovo društvo i članove istog, među kojim se jedanko načela 

programa "Narodnog ujedinjenja" propagirala i u kojem su se omladinski listi širili 

isto, što je rečeno pod A. D. optužnice o nacionalističkoj omladini sarajevskoj, sa 

kojom su članovi odbora bili u svezi. 

Ad. G. iz izkaza Petra Babića i Ismeta Salihovića proizilazi, da je prvi pje-

smu: "Čujte braćo Slavjani" u svoju bilježnicu zapisao i dao Ismetu i Mustafi 

Baboviću kao i drugim đacima, da istu prepišu te da su tu pjesmu među omladinom i 

pjevajući širili. Pjesma glasi: 
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"Čujte, braćo Slavjani, srpske majke glas, eto idu dušmani da unište nas (Haj-

te, hajte Srbi ustajte samo složno braćo, Bosnu nedajte) da nam otmu najmiliji mili 

jezik svoj, za slobodu i Srbiju poletjesmo u boj. Napred ide Srbadija, za njom ide 

Rusija. Hrabri Marko Kraljeviću daj nam topuz svoj, Petre Karađorđeviću vodi nas u 

boj. Za Srbiju majku milu i za njezin glas ići ćemo ginućemo, sve dok traje nas (Haj-

te etc)". 

Kod đaka Nike Kolića je pronađen prepis ove pjesme, koji je dobio od Ljubo-

mira Nikšića. Time je dokazano da su ovi okrivljenici rasprostranjivali tu pjesmu 

koja po svojem sadržaju imade jedino svrhu, da razdražuje na preziranje i mržnju 

protiv pripadnosti Bosne i Hercegovine k. Austro-ugarskoj monarhiji i propagira 

veleizdajničke osjećaje i želje, da se ove zemlje od Austrije odcijepe u korist kralje-

vine Srbije. 

Ad. H. I. Ismet Salihović priznao je, da je bio član "Srpsko-muslimanske 

organizacije" u Trebinju, u kojoj se radilo na nacionaliziranju muslimanu u tom 

smjeru, da se priznavaju Srbima. Predsjednik društva bio je Svetozar Kovačević ban-

kovni činovnik i članovi osim njega još Danilo Beloš ujedno podpredsjednik, Musta-

fa Babović, Milorad Lecić i Dušan Samardžić. Dokazom da je društvo djelovalo slu-

ži pismo dato 19/3. 1914. u kojem se srpska omladina obraća u ime svoje tajne srp-

sko-muslimanske organizacije na upravu "Srpske Riječi" sa molbom da njima uprava 

besplatno šalje list na ruke "zaštitnika" društva Svetozara Kovačevića. 

Ostali okrivljenici dopušćaju, da su imali sastanke i priznaju ostale gore nave-

dene okolnosti, poriču samo, da je formalno postojalo društvo. Uvaživ pako gore 

istaknute činjenice ne može biti dvojbe u tom pravcu, tim manje što je poznato, da 

nacionaliziranje muslimana sačinjava programnu točku velikosrpske propagande. 

Optužnica je stoga umjesna. 

Nadležnost suda osniva se na ustanovama § 12. i 57. KZ. 

 

D r ž a v n o  o d v j e t n i š t v o 

S a r a j e v o, d n e  2 1.  m a r t a  1 9 1 5. 

 

[pečat] 

 

Državni odvjetnik: 

[potpis‒paraf, nečitko] 

 

U prоdužеtku sе nаlаzi tekst dоpisa držаvnоg оdvјеtnikа iz Sаrајеvа, pisan 

ručno, crnim mastilom. 

 

Broj: 2822 d.o.  III-1564/1914 
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Okružnom sudu u Sarajevu 

 

na uredovanje sa 

 

1. predlogom da se postupak proti Sulejmana Agića, Mije Cipruša, Josipa Dujilovi-

ća
51

, Ibrahima Fazlinovića, Dušana Novkovića, Smajila Osmanagića, Vlade Samar-

džića i Nikole Forkapića u smislu naredbe zemaljske vlade od 29. septembra 1914, 

br. 12.107 pracs predhodno ne nastavi i postupak proti Marka Perina po § 90 KZ. 

obustavi. 

2. sa očitovanjem da ne nalazi razloga za dalji progon Vinka Stjepana Lozića, Hrani-

slava Smoljana, Dušana Smiljanića
52

, Milana Jeftića, Uroša Karana
53

, Dušana Kujun-

džića
54

, Muharema Lepošetovića
55

, Vase Babića i Vilima Schufera zbog zločinsta § 

142.c KZ odnosno prestupka § 314. KZ. 

3. da se postupak proti A. Zelića (:107), Savi Janjiću (:349) izluči i predizvidi u prav-

cu § 142. a i c KZ provedu. 

4. da se postupak proti Samojli Krtolici, Lazaru Pješevcu, Leopoldu Klopaču, Peri 

Đenoru, Niki Koliću i Josipu Lukšiću po § 368 KP obustavi. 

 

Sarajevo, 21. mart 1915. 

Državni odvjetnik 

[potpis‒paraf, nečitljiv] 

 [pečat, nečitljiv] 

 

Na poslednjoj stranici dokumenta, u desnom gornjem uglu nalazi se pečat Okružnog 

suda u Sarajevu i ručno mastilom upisan broj: Is 270/415/15 

 

Prilog Optužnici je i sljedeći dokument: 

*** 

                                                 
51

 Josip Dujilović iz Bosanske Gradiške, sa stanom u Königsfeldu (Češka), 19 godina star, rimokato-

ličke vjere, neoženjen, učenik 3. razreda sarajevske preparandije, saslušan je 23. jula 1914. kod vladi-

nog povjerenika kod vojnog posadnog zatvora u Sarajevu. (ABiH, Veleizdajnički procesi, istrage pred 

Okružnim sudom u Sarajevu, IV‒3‒1, prez. 1236) 
52

 Apsolvent relne gimnazije u Sarajevu 
53

 Učenik 2. godišta preparandije u Sarajevu, rodom iz Travnika 
54

 Dušan Kujundžić, rođen i nadležan u Mostaru, 22 godine star, student filozofije u Pragu, saslušan je 

28. avgusta 1914. kod vladinog poverenika za grad Sarajevo u svojstvu osumnjičenog. Istražnom sudi-

ji Okružnog suda u Sarajevu predloženo je otvaranje istražnog postupka prodiv Dušana Kujundžića 

zbog zločina iz § 142. a i c KZ. (ABiH, Veleizdajnički procesi, istrage pred Okružnim sudom u Sara-

jevu, IV‒3‒4, 2822/14) 
55

 Učenik 1. razreda sarajevske preparandije 
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Dokument broj 2 
 

P r e p i s. 

 

Prva redakcija opšteg programa za omladinski klub. 

 

N a r o d n o  u j e d i n j e n j e  

 

A. Idejna baza kluba 

Temeljna i centralna zadaća kluba jeste propaganda filozofije nacionalizma u 

opšte, uz naročitu propagandu radikalno demokratskih političkih doktrina: sve to u 

svrhu da bi se osnažila srpsko-hrvatska nacionalna duša i da bi ona sebe svjesna 

mogla, uz predhodne uslove, dati cijeli svoj psihofizički izražaj, oličen u potpunom 

narodnom ujedinjenju i u ostvarenju hrvatsko-srpske moderne nacionalne kulture, 

čije je ostvarenje apodiktička fizička nužda i sveti moralni dug opštoj ljudskoj kultu-

ri. 

U tu svrhu klub "Narodno ujedinjenje" osveštavaće u najvećem obimu svoje 

duševne i fizičke mogućnosti, one članove našega rascijepanoga i raznoimenog i raz-

nokulturnog naroda, koji su nesvjesni ili nedovoljno svjesni svojih nacionalnih prava, 

nacionalne dužnosti i nacionalne vrijednosti: to će činiti izrađujući nacionalnu svijest 

i jačajući nacionalnu snagu najprije među samim svojim članovima zatim klub će 

raditi i u cjelini i u djelovima svojim i javno, držeći javna predavanja, diskusije, zbo-

rove, mitinge u stilu svoga predavanja svuda i uvek radeći tendeciozno u smislu srp-

sko‒hrvatskog nacionalizma; klub će tako osim pojedinačne agitacije raditi i publici-

stički izdavajući svoje brošure, knjige i svoj organ politički i kulturno‒socijalni. 

"Narodno ujedinjenje" smatra da je ujedinjenje srpsko-hrvatskog naroda, 

zajedno sa narodom slovenačkim, iznad svih dispozicija internacionalnih i istorijskih, 

uslovljeno naročito: dispozicijama same nacionalne duše, vjerom naroda u svoju sna-

ge, prije svega i njegovom svjesnošću svoga nacionalnog zadatka. 

Zato će klub stvarati neoborivi kult srpsko-hrvatske nacionalne energije, naci-

onalne religije i nacionalnog optimizma. U tu svrhu klub će izazivati i snažiti nacio-

nalnu borbu srpsko-hrvatsku, i otuda će kao jedinu spasonosnu ideju nenacionalistič-

ku propagirati, ideju koordinacije, kooperacije i koncentracije svih snaga narodnih: u 

prvom redu klub će tu ideju bratski složnog rada propagirati i zavoditi u delo među 

samom omladinom srpsko-hrvatskom (i slovenačkom), i to među cijelom omladi-

nom, čestitom, od Skoplja do Ljubljane i od Cetinja do Novog Sada, ostajući nepre-

stano na terenu intelektualne agitacije za filozofiju srpsko-hrvatskog nacionalizma i 

za političku doktrinu radikalnoga demokratizma. 

B. Politička shvatanja kluba 
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1. Ideja srpsko-hrvatskog narodnog jedinstva u smislu etnopsihičkog fakta, da 

su Srbi i Hrvati jedan dvoimeni narod jeste polazna tačka za ideju srpsko-hrvatskog 

ujedinjenja u smislu identifikacije nacionalnih organizama srpsko-hrvatskih. 

2. Ideju jugoslavensku klub interpretira u smislu potpunog duhovnog izjedna-

čenja i ujedinjenja srpsko-hrvatskog i slovenačkog i u smislu da treba stvarati novu 

veliku, modernu i nacionalnu kluturu jugoslavensku; narodno jedinstvo Srbo-Hrvata 

sa Slovencima fakt je nedovoljno opažen i naglašen i klub će raditi na potpunoj svje-

snosti toga fakta. 

3. Centralna nacionalistička dogma kluba jest ideja, da je jedna nacionalna 

kultura nemoguća bez nacionalnog društva a nacionalno društvo bez nacionalne 

države. 

Klub je uvjerenja da je u današnjem stanju jugoslavenske, srpsko‒hrvatske i 

srpske decentralizacije i anacionalnosti nemoguće stvoriti jedan moćan nacionalni 

organizam srpsko-hrvatsko-slovenački. 

4. Klub stoji na ne opozivnom zahtjevu, da se zakonom rantifikuju i oživo-

tvore političke doktrine radikalno-demokratske, a propagiraće ideju suvereniteta srp-

sko-hrvatskog naroda u jednoj državi osnovanoj na slobodoumnim principima. 

5. Klub smatra besplodnom jednu parlamentarnu borbu u neparlamentarnoj 

državi, a traži pokoravanje izvršne vlasti volji narodnoga suveriniteta i mogućnost da 

narodna volja u demokratskom parlamentu dođe do potpunog izražaja. Težište nacio-

nalne borbe srpsko-hrvatsko-slovenačke treba i mora da bude izvan parlamenta u 

jačanju nacionalne svijesti, nacionalne snage i volje, da se izvršuje nacionlna samoo-

brana: radom, trpljenjem, žrtvovanjem. 

C. Konkretni program kluba 

I. Suzbijanje svega anacionalnog i antinacionalnog u materijalnom i duhov-

nom životu našega naroda: 

1. Radikalnim antiklerikalizmom. 

2. Radikalnim ubijanjem destruktivnih tuđinskih uticaja i slavinizacija neše 

kulture, degermanizacijom, demađarizacijom, deitalijanizacijom. 

3. Suzbijanjem štreberstva, mekuštva i servilnosti dizanjem nacionalnog 

ponosa i časti. 

4. Eksproprijacijom crkvenih i vlasteoskih dobara, ukinućem svih prerogativa 

plemićkih i svih privilegija socijalnih; demokratizacijom političke svijesti i politič-

kim osveštavanjem naroda. 

II. Nacionalna defanziva od duhovnih i materijalnih nasrtaja tuđinačkih, naci-

onalna ofanziva na naše zarobljenje i poluizgubljene dijelove narodne, sredstvima 

duhovnim i materijalnim. 

III. Preduzimanjem inicijative za propagandu osnivanja: 

1. Kooperacije srpsko-hrvatskih stranaka u monarhiji Austro-ugarskoj. 

2. Svesrpske i hrvatske Lige za Odbranu Narodnih prava "Narodno vijeće". 

3. Hrvatsko-srpskog nacionalnog Fonda za materijalnu bazu borbe. 

a. u svrhu osnivanja društva za štipendije đacima u inostranstvu. 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VIII, број 8, 2016 

312 

 

b. u svrhu osnivanja hrvatsko‒srpske nacionalnističke propagande u Evropi. 

IV. Centralizacija ekonomskih snaga u otadžbini. 

D. Dužnosti članova 

1. Pokoravati se pravilniku kluba. 

2. Raditi na ličnom obnovljenju u smislu nacionalnoga rada i vaspitanje sebe 

za nacionalnu žrtvu. 

3. Buditi viteški duh i borbenu radost svuda oko sebe i sistematski i neumor-

no propagirati klubski program i otvoreno i jasno. 

 

Za tačnost prepisa: 

Sarajevo, dne 17. jula 1914. 

Odpravništvo: 

Dončević, v. r. 

Za točan prepis. 

[pečat] potpis‒paraf] 

*** 

Verica M. Stosic 

Goran R. Djuran 

 

The Indictment of the State Attorney's Office in Sarajevo 

against Lazar Djukic and Others in 1915 

 

Summary 

 

On the territory of Bosnia and Herzegovina political processes emerged in 

time of annexation crisis in 1908 and were present in the history of all national 

movements in the Habsburg monarchy. 148 political processes were held until 1914 

and 17 high-treason processes were held since 1914 in Bosnia and Herzegovina.  

The third and the biggest student process was the trial against 65 youths from 

Sarajevo, called the trial to “the Djukic Group”. The main court hearing was con-

ducted in the District Court in Travnik and lasted from 14 until 21 June 1915. It was 

led by the Trial Chamber (Senate) consisted of three members. The allegations of the 

indictment in the court hearing were represented by the public prosecutor and the 

defendants by two lawyers. 

Call for the main court hearing received 39 defendants, and after offering of 

evidence and the questioning of defendants and witnesses it was completed on 21 

June 1915. The District Court in Travnik reached a decision on 24 June 1915. For 

“crime and offence against public law and order” defendants were sentenced to 

heavy dungeon for up to three years, imprisonment for one month or were exempt 

from guilt.  
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The work consists of three chapters: Introduction, High-Treason Judicial Pro-

cess in Travnik and Publication and Presentation of the Indictment with the Evi-

dence. 
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НАДА ПЕТРОВИЋ УДК 614.88(497.11)“1914/1918“ 

Београд 10.7251/GUARS1608315P 

 

 

ТРАГОМ ДОКУМЕН(А)ТА 

СВЕДОЧЕЊЕ О ДР ЕДВАРДУ РАЈАНУ 

  

 

Апстракт: Сведочење др Наскидова (Михаил Павлович Наскидов) о 

раду Америчке мисије Црвеног крста у Београду током Великог рата, раду др 

Едварда Рајана, шефа медицинске мисије у Београду, виђено очима другог 

лекара, др Наскидова, који је у Атини био одређен за тумача и лекара у америч-

кој мисији. Сведочење пружа драгоцене податке о социјалним, здравственим и 

друштвеним приликама у окупираном Београду и Србији крајем 1914. и 1915. и 

почетком 1916. године. 

 

Кључне речи: Велики рат, др Едвард Рајан, др Наскидов, Америчка 

мисија Црвеног крста у Београду, 

 

 

Биографију др Едварда Рајана (1883–1923) пронашли смо у радовима 

проф. др Снежане Вељковић Живот и рад Војне болнице у Београду за време 

Великог рата (1914–1918), у којем је извршена реконструкција рада Војне бол-

нице, као и Дневник медицинске сестре Агнес Гарднер, сећања главне медицин-

ске сестре мис Гледвин и др Славке Михајловић. Овом темом су се бавили и др 

Вукашин Антић у књизи Др Едвард В. Рајан – лекар спасилац Београда и проф. 

др Александар Недок у књизи Српски војни санитет у Првом светском рату. 

О боравку и раду Америчке медицинске мисије Црвеног крста у Србији подаци 

се могу наћи и у другим делима. Постоји неколико кратких одредница (у лекси-

конима и енциклопедијама) о америчком Црвеном крсту и америчким меди-

цинским мисијама у Србији током Великог рата. Последњих година, са почет-

ком обележавања стогодишњице Великог рата, осим историографских издања 

и домаћа штампа посветила је овој теми своје странице. 

Оно што нас је навело да се заинтересујемо за ову тему јесу документи 

на које смо наишли истражујући сасвим другу грађу. Ради се о документима 

који су похрањени у фонду Министарство иностраних дела Краљевине Србије, 

његово Политичко одељење, у Архиву Србије. 

Долазак др Рајана у Србију 1914. године забележила је тадашња српска 

штампа: Политика, Време и Правда. Зато ћемо сада у кратким цртама дати 

хронологију рада мисије и самог др Рајана. 

Августа 1914. године Амерички црвени крст почео је да регрутује меди-

цинско особље за рад у Европи, професионалне хируршке екипе са медицин-
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ском опремом и лековима. Међу бројним хирурзима, лекарима, болничаркама и 

медицинским сестрама, као добровољац пријавио се и др Едвард Рајан. Меди-

цински материјал је обезбедио од средстава познате добротворке Хелен Хатли 

Џенкинс, која је већ била позната по великим донацијама Колумбија универзи-

тету.
1
 

Према истраживањима др Снежане Вељковић, Америчка медицинска 

мисија кренула је за Србију 9. септембра 1914. редовном линијом трговачког 

парног брода из Њујорка за Пиреј, а затим до Солуна. Преко Ниша у Београд 

мисија је стигла 16. октобра 1914. године. О саставу мисије писала је Политика 

од 13. октобра 1914. у тексту ''Американци у Србији'', са поднасловом ''Ко је др 

Рајан и остали чланови мисије''. Лист бележи: 

''Одељење које је амерички Црвени крст упутио у Србију састављено је 

од три хирурга и три школоване болничарке. Они су дошли под управом др 

Едварда В. Рајана. 

Др Рајан, као и два друга хирурга исте мисије (др Џемс Донован и др 

Виљем Ахери) свршили су медицински факултет Форахам универзитета у 

Њујорку, који се сматра за један од најбољих у Сједињеним Државама. По свр-

шеним студијама др Рајан је провео дуже време на пракси по првим болницама 

у Њујорку, између осталог у Болници Св. Винсента и у Болници Св. Породице 

у Бруклину. Специјализовао се у Градској болници у Њујорку, као и Болници 

Њујоршке општине и другим клиникама које стоје у вези са Њујоршким уни-

верзитетом. 

По свршетку клиничке праксе др Рајан је отишао у Мексико, где је за 

време револуције 1913. године учинио врло много у погледу лекарске помоћи. 

Тада је наименован за представника Министарства спољних послова и америч-

ког Црвеног крста. Том приликом пропутовао је цео Мексико, водећи бригу о 

америчким поданицима које је револуција затекла на мексичком земљишту. 

Налазио се на самом бојишту и присуствовао биткама код Тореона (првој и 

другој), Сан Педра, Салтила, Монтереји, Лерда, и других места мање значај-

них. У многим приликама он је био једини лекар који се налазио у борбеној 

                                                 
1
 Хелен Хартли Џенкинс (1860–1934) је позната хуманитарка и добротворка. Њене највеће 

донације су поклоњене Колумбија универзитету: подигла је први и највећи студентски дом 

Hartly Hall, дала је новац за изградњу зграде Philosophy Hall, сазидала и опремила Marcellus 

Hartley Laboratory за истраживања електрицитета. Организовала је на Колумбија универзитету 

образовање медицинских сестара и нудиља, које су касније обучавале младе девојке у нудиљ-

ским школама широм Америке. Била је заинтересована и за проблеме имиграната, посебно сло-

венског порекла. Године 1909. основала је Slavonic Immigrant Home и поклонила две опрем-

љене зграде, за смештај српских имигрантских организација. Основала је и Српско-амерички 

црквени фонд (Serbo-American Ecclesiastical fund) за помоћ српским школама и црквама. Проф. 

др Снежана Вељковић, Живот и рад Војне болнице у Београду за време Великог рата (1914–

1918), изговорено 20.9.2012. године на редовном састанку Секције за историју медицине Срп-

ског лекарског друштва у Београду. Доступно на http://www.rastko.rs/rastko/delo/14674 
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линији. У Мексику је провео скоро пуне две године, после чега се вратио у 

Америку. Када је букнуо Европски рат и када је Амерички црвени крст решио 

да пошаље помоћ разним зараћеним државама, др Рајан је био први човек кога 

су позвали под америчку заставу Црвеног крста. Пошто су му затражили да 

изабере земљу у коју жели да иде, др Рајан је одговорио да је изабрао Србију. 

Др Џемс Донован је такође имао велику праксу у Болници Њујоршке 

општине, Фордхамове болнице и Болнице Св. Винсента. Др Донован је радио у 

многим болницама: Градској њујоршкој, Њујоршкој, Харлему, Линколн, Гона-

инер, Бет Израел, Сан Франциско. Др Донован је неко време имао приватну 

праксу на острву Стела са врло великим успехом. Када се одатле вратио, кре-

нуо је почетком рата да са Црвеним крстом помогне хиљадама рањеника. 

Његови су се пацијенти растали с њим врло срдачно, жалећи што их напушта.  

Др Виљем Ахери, други лекар ове мисије, човек је од велике будућности 

као хирург. И он је провео дуже време на пракси по поменутим болницама. 

Специјализовао се у Болници Св. Јосифа.  

Треба напоменути да су се сва три лекара школовала у Њујорку, који се 

сматра центром свега што је добро у Сједињеним Државама. Сви су они радили 

под руководством чувених лекара, као што су Вилием П. Хела, декан медицин-

ског факултета Фордхам универзитета, др Џорџ Стјуарт, најчувенији специја-

листа у Њујорку за болести рака, Александар Николс, др Јосеф Хигинс, један 

од првих њујоршких оператора и други.''
2
 

Чим су 16. октобра стигли у Београд, др Рајан и његова екипа су преузе-

ли Војну болницу у Београду, препуну рањених српских војника. Сам др Рајан 

у извештају упућеном Националном штабу Црвеног крста у Вашингтону наво-

ди следеће: ''Стигли смо 16. октобра и одмах преузели велику болницу. Од кад 

смо стигли нисмо имали времена ни за шта друго сем за рад и спавање. Многи 

од повређених нису били превијени неколико дана. Kако имамо око 150 

тешких рањеника, а потребно је да их превијамо сваког дана, завршавамо рад 

после 11 сати увече, а некад и касније (...) Нови случајеви стижу сваког дана и 

бићемо препуњени за веома кратко време. Хирурзи су овде ретки, а како има 

око 50.000 рањених широм целе земље, јасно видите какви су нам услови''.
3
 

Прво што је урадио по доласку било је да прекрије зграду америчком 

заставом, јер је болница била под сталном претњом артиљеријске ватре. ''Др 

Рајан је постао прави херој у Србији, и разлог што је ишта остало од Београда 

је тај што је он ставио америчку заставу на болницу'', изјавила је медицинска 

сестра Емили Симондс листу New York Times 15. јануара 1915. године. Овај 

лист је 31. јануара исте године објавио интервју са Мејбел Данлоп Грујић, 

                                                 
2
 Политика 13. октобар 1914. http://www.digitalna. nb. s/wb/NBS/novine/politika/1914/10/13#page/0/ 

mode/1up 
3 

Снежана Вељковић, Живот и рад Војне болнице у Београду за време Великог рата (1914–

1918). Саопштено 20. септембра 2012. у Београду, на редовном састанку Секције за историју 

медицине Српског лекарског друштва,. Доступно на http://www.rastko.rs/rastko/delo/14674 
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супругом српског дипломате Славка Грујића, под насловом ''Амерички лекар 

спасао Београд''. У интервјуу она каже: ''Мислим да је др Рајан, у ствари спасао 

Београд од уништења'', а пошто се српска војска повукла из Београда, остао је 

једина ''власт'' у престоници. Употребом америчке заставе и заставе Црвеног 

крста територија болнице је означена као територија неутралне земље. САД је 

била неутрална земља, према Конвенцији о правима и дужностима неутралних 

сила и лица у случају рата на копну (V хашка конвенција из 1907. године).
4
 

Током прве окупације Београда, др Рајан је преузео одговорност за све 

болнице у граду. Наименован је за генералног директора војне и цивилне бол-

нице 17/30. новембра 1914, а два дана касније аустријске трупе ушле су у напу-

штен град (19. новембра / 2. децембра 1914). Сам др Рајан бележи да се под 

његовом одговорношћу од 25. новембра 1914. налазило пет болница смештених 

у око четрдесет зграда, а ''... помагало ми је девет српских лекара и око сто 

педесет сестара, а бринули су се за око хиљаду и две стотине пацијената. Преу-

зео сам одговорност за болницу за умоболне, цивилну болницу, хируршку бол-

ницу и грађанску болницу у граду''.
5
 

Аустријска окупација престонице је трајала две недеље. Српска војска је 

ушла у Београд 2/15. децембра 1914. године. 

У прилогу Трагом докумен(а)та – сведочење о др Едварду Рајану обра-

ђени су документи фонда Министарства иностраних дела Краљевине Србије, 

који су похрањени у Архиву Србије. У документима су изјаве – сведочења др 

Наскидова (Михаил Павлович Наскидов) о делатности и раду др Рајана, о соци-

јалним и друштвеним приликама и стању у окупираном Београду и Србији 

током ратне 1915. и почетка 1916. године. Као што смо поменули, др Рајан је са 

екипом лекара и болничаркама стигао у луку Пиреј, а затим у Солун. У Атини 

им се придружио др Наскидов, који се декларисао као Грк, а Мисији је доде-

љен као тумач и лекар. Др Наскидов је првобитно био тумач при Америчкој 

мисији Црвеног крста, а затим јој се као лекар придружио и радио у Београду. 

Изјаве је дао у Краљевском генералном конзулату Краљевине Србије у Атини 

службенику Милутину Мићићу, кога је замолио да ''ово моје причање буде по 

сваку цену достављено српској влади на Крфу''. Прво сведочење дао је 25. јану-

ара, а друго 20. маја 1916. године. 

Током окупације Србије многи страни лекари, трговци и други који су 

се враћали или напуштали Србију долазили су у Краљевски генерални конзу-

лат у Атини и давали сведочења – исказе о стању у окупираној Србији. Тако су 

исказе дали др Збаруњис Трикорфос, шеф грчке санитетске мисије у Србији 31. 

јануара 1916, затим др Панајотис Саваса о стању на потезу Рашка–Краљево–

                                                 
4
 Према члану 1 Конвенције, ''Територија неутралних сила је неповредива''. Конвенција о пра-

вима и дужностима неутралних сила и лица у случају рата на копну (V хашка конвенција из 

1097. године). 
5 Исто 
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Чачак–Ужице–Београд фебруара 1916. О ситуацији на простору Приштина–

Митровица–Феризовић–Призрен–Скопље исказ је 3. фебруара 1916. године дао 

др Јоанис Марсело, грчки лекар.
6
 

Те исказе чиновници Конзулата су прослеђивали Министарству ино-

страних дела – Политичком одељењу (МИД ПО) на Крфу, а они Министарству 

војном – Санитетском одељењу. Тако се међу већим бројем сведочења, пре све-

га грчких лекара, у грађи нашло и сведочење др Наскидова. Изјаве ових људи, 

које су сачуване у фонду МИД-а – Политичко одељење, драгоцене су за проу-

чавање здравствених, социјалних, друштвених, политичких и других прилика у 

окупираној Србији. 

 

ПРВИ ИСКАЗ 
 

У првом исказу од 25. јануара 1916. др Наскидов наводи да је 9. октобра 

видео првог немачког војника како топчидерским друмом улази у Београд,. 

Немачка војска је одмах заузела све друмове, улице, улазе и излазе по приват-

ним кућама, а 14. октобра Аустријанци су дошли у болницу др Рајана и узели је 

у своје руке. Одмах су се ту наместили и отпочели да управљају њом. 

Током првих десет дана били су заједно смештени немачки и аустријски 

рањеници, али су после Немци заузели државну болницу, даље француску бол-

ницу за тифусне болеснике и болницу за породиље и ту сместили своје рањени-

ке. Аустријанци су остали у болници др Рајана. 

Др Наскидов даље сведочи: ''Када се све то свршило др Рајан је похитао 

да се удобри Аустријанцима и одјурио у Беч. Био је тамо десетак дана, а вратио 

се веома весео и расположен.  

Сви лекари и све болничарке из његове мисије (4 лекара и 14 болничар-

ки) протестовали су врло бурно против оваквог његовог понашања и решили да 

ни тренутка више не остану под њим, већ да иду за Америку. Главни им је раз-

лог био др Рајанов пут у Беч, а после и његово рђаво понашање према њима 

свима. Болничарке је држао као робље и веома се арогантно понашао према 

њима. 

Када се др Рајан вратио из Беча они сви одмах изађу пред њега са својом 

жељом да одмах иду за Америку, што Рајана веома узбуди и наљути. Телегра-

фисао је одмах америчкој Амбасади у Беч и упитао је шта да ради, од Амбасаде 

добије одговор да је лекарима и болничаркама истекао уговор већ месец и по 

дана, и да они могу да отпутују када хоће. 

Прва експедиција са 3 лекара отпутовала је под воћством др Бизлеја, за 

Беч па одатле за Швајцарску''. 

Нешто доцније отпутовао је и др Рајан са осам чланова своје мисије. Он 

је са собом понео неколико ''...бомби, за успомену на Београд. Једна од тих 

                                                 
6 
АС МИД ПО, 1916, Ф XV 
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бомби експлодирала је на пештанској железничкој станици, због чега је др 

Рајан био задржан, затворен и осуђен да плати 30.000 круна оштете. Једва се 

спасао беде, причајући да је те бомбе понео за њујоршки музеум''. У окупира-

ном Београду, како сведочи др Наскидов, била је ''маса отмених породица срп-

ских, које су се склониле у његову болницу, приликом уласка Немаца у Бео-

град, али је он свима ускратио уточиште, да су све отишле плачући из болнице. 

Том српском свету није хтео да дадне никаква обавештења зашто их 

одбија, мада су све хтеле да служе као болничарке и било је потребе за њихо-

вом помоћи – као што није хтео ништа да дадне сиротињи из својих депоа. 

Свет у Београду знао је за те депое и сваког дана долазила је маса света 

да га моли да им да: одело, конзерве, чај и друго, а богатији су нудили да му 

плате колико тражи. Др Рајан није никако пристајао и редовно је сав свет одби-

јао са болничког прага – све у намери да се покаже добар и исправан пред 

Аустријанцима. 

У болници његовој није било ни једне једине Српкиње, до само један 

Србин г. Татомир Петронијевић, београдски трговац, као комесар болнице, 

који ће свакако све ово потврдити''. 

У сведочењу др Наскидова читамо даље оптужбе против др Рајана, који 

је ''оставио Аустријанцима чак и своје лекарске инструменте, а понео је са 

собом само инструменте који су били својина америчке државе. 

Када је хтео да отпутује, продао је чак и своја два аутомобила и два 

коња шефу лекару аустријском, а овамо пак ни једној породици српској, прили-

ком бежања, није дао ни коња ни аутомобил, да се њима послужи. Аутомобиле 

је продао по 2700 круна сваки, а и аутомобиле и коње добио је од српске држа-

ве, за своју личну употребу, и није смео, није имао права да их продаје. 

У болници смо стално били без довољно хлеба, а и оно што га је било 

једва се дало јести. Био је црн и неукусан, да су га болесници силом јели. Сре-

ћом, остало је доста конзерви од Farmars мисије, као и бисквити и мармелада, – 

те смо то јели, али меса никако није било. 

Једном речи др Рајан је радио само да увећа број својих декорација, па 

долазиле оне од Срба, Немаца или Аустријанаца, али се никако није показао 

као пријатељ Срба. 

Причам Вам све ово, с молбом да доставите надлежнима, јер је о др 

Рајану, без разлога, створено код вас сасвим другачије мишљење и ви га сви 

цените као искреног вашег пријатеља – док он то у ствари није'',
7
 записао је 

службеник конзулата изјаву др Наскидова.
 

 

                                                 
7 
Исто 
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ДРУГИ ИСКАЗ 
 

Милутин Мићић је забележио и друго сведочење др Наскидова о стању 

у Србији, које је по тону доста другачије, дато 20. маја 1916. у канцеларији 

Краљевског српског генералног конзулата у Атини. 

''Данас ми пристаде г. Михаил Павлович Наскидов, кога познајем као 

бившег тумача америчке мисије, а доцније је знам био и код др Рајана, шефа 

америчке мисије Црвеног крста у Београду. Он ми је испричао ово: 

6. октобра када је био последњи напад Аустријанаца на Београд, који је 

трајао до 10. октобра, шеф америчке Мисије у Београду др Рајан није хтео да 

отпусти из болнице 142 српска војника, који су му били стављени на располага-

њу од војне команде за службу при његовој болници, пошто су аустријски заро-

бљеници, који су били пре тога болничари, повучени даље у позадину. Говорио 

је тим људима да им нико не сме ништа јер су они под заштитом америчке 

заставе. Како сам ја по народности Рус и видело се да ће Београд пасти непри-

јатељу у руке, ја сам се решио поред свих обећања заштите од стране др Рајана 

да побегнем. Дању нисам смео јер је непријатељ гађао путеве који су водили ка 

Раковици и Торлаку – каже се да је на том путу погинуло 12.000 Београђана 

који су бежали – и узмем нешто својих ствари па ноћу између 9 и 10 октобра 

(нов календар) покушам да побегнем без знања др Рајана. Али при излазу из 

болнице наиђем на немачке војнике, који су били постављени као стражари. 

Они ме врате и тако ми у болници тек онда дознадосмо да смо опкољени. 

Сутра дан већ Немци и Аустријанци почеше да шаљу своје рањенике у болни-

цу др Рајана, тако да их је за кратко време у болници било 3000 рањеника. Нем-

ци ускоро издвоје своје рањенике у другу болницу а у Рајанову остану Аустри-

јанци и рањени Срби. У почетку се у унутрашњи рад болнице нису мешали, 

али 12 дана по уласку, непријатељ поче да се меша и у унутрашњи систем 

мисије, долазиле су разне комисије и контроле, захтевали су да се ова или она 

соба уступи на извесни циљ, да се размештају болесници, распитивали се ко је 

на коме месту, ко долази у болницу и. т. д. Храна је слабо примана и што је 

примљено било је врло рђаво, хлеб црн и буђав, месо бајато. Чланови мисије 

сами нису имали шта да једу сем нешто бисквита и пекмеза од разног воћа, 

који су добили од мисије Шкотских дама пре њеног одласка из Београда; то је 

једва стизало за чланове Америчке мисије да живе месец дана. За болеснике г. 

Рајан с муком добио је својим личним залагањем из околине Београда 100 

литара млека дневно од којег је један део слао заводу сирочади. Оних 142 вој-

ника који су задржати у болници под гарантијом да им неће бити ништа и да ће 

стајати под заштитом америчке заставе, г. Рајан није могао да спасе и они су 

одведени као ратни заробљеници: 20 болничара добровољаца, који су радили у 

тој болници и ако нису били никакви војници одведени су најпре као заробље-

ници у Топчидер а одатле послати у Митровицу. Чланови мисије оставши ова-

ко без хране и без радне снаге почели су да се буне и тражили су да се мисија 
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распусти јер се не држи оног што је било уговорено. Др Рајан и мис Гладвин 

били су за то да мисија продужи свој рад, желећи да добију аустријске ордене и 

зато др Рајан оде сам у Беч да види ако ствар може да сврши повољно по миси-

ју, а ако не може, да издејствује одлазак мисије у Швајцарску. Г. Рајан је за вре-

ме свог овог пута био просто затворен и праћен од агената. Аустријанци су у то 

време дознали да међу члановима мисије има и једног Руса и заинтересовали су 

се за мене. Позвали су ме у полицију која је у кући Павловића, преко пута 

Гранд хотела и ту су ме подвргли оштром испиту, питали су ме које сам народ-

ности и где су ми папири. Ја сам се исповедио да сам све своје папире изгубио 

у Солуну, где су ми доиста украдени и да сам дошао из Атине са мисијом зајед-

но: ово сам могао да кажем у толико лакше што сам доиста у Атини ангажован 

од Америчке мисије и што сасвим перфектно говорим грчки језик. Изјавио сам 

жељу да са мисијом заједно отпутујем. Међутим, шеф мисије др Рајан није ми 

указао потребну заштиту није се заложио за мене, него је са целом мисијом 

отпутовао а мене су спровели у Топчидер где ме без саслушања огласе за рат-

ног заробљеника''. Касније је др Наскидов ослобођен и био слободан, али 

интерниран под одговорношћу грчког посланства. 

''Међутим у то време дошли су из унутрашњости Србије грчки лекари 

који су били у времену рата у српској служби и ја сам се са њима договорио да 

они мене поведу у Атину кад буду пошли. 

С њима сам се упознао ближе јер су они често долазили у Посланство, 

где сам ја становао, да тамо траже заштиту и да спреме што је потребно за 

одлазак у Атину. (...) После поновљеног представљања гувернеру добио сам од 

њега карту за полицију која ми је одобрила да са грчким лекарима могу отпуто-

вати. Ми сви Грци кренемо одмах, задржали смо се 2 дана у Пешти а Симито-

пулос после неколико дана стиже нас у Бечу одакле смо одмах пошли даље. На 

граници су нас још претресли до голе душе. Преко Швајцарске и Италије кре-

немо за Атину а ја оданде дођох овамо да бих нашао средства за живот. Успео 

сам да придобијем неке људе који имају пара и желео бих да отворим кантину, 

зашто молим потпору Конзулата јер ме он познаје као пређашњег тумача миси-

је''. 

Упитан о приликама и животу у Београду, Наскидов је одговорио следе-

ће: 

''...У Београду сам био до почетка фебруара по новом, и стога Вам могу 

казати само то што је донде било. Решено је било да се свима избеглицама из 

Београда допусти да се врате у Београд, с тим да за пут имају да плате само 4 

круне, ма која била полазна станица. Велики део нашег света вратио се, али је 

нашао све опљачкано и покрадено код кућа: врата на кућама поразваљивана и 

из њих изнето све што се могло изнети. Ова пљачка врши се на овај начин. 

Неки официри немачки, аустријски или мађарски уђу у кућу која му се допад-

не, намести се у њој и станује док га не преместе некуд услед кретања војске. 
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Кад се крене, он покупи просто све од ствари што му се допадне, однесе на ста-

ницу и испрати као свој намештај својој кући. Што пак у таквој кући остане, 

све се то исквари и поломи. У многим кућама од салона су начињене штале за 

коње. Пљачка је трајала пуних два месеца на горњи начин а не само првих дана 

уласка непријатеља. Опљачкана је и каса транвајског друштва, из које је однето 

3500 динара. 

У Београду је наступила највећа оскудица. Хране нема у довољној мери 

и ако се становништво смањило. Намирнице се не могу довлачити из удаљених 

места околине, јер се дозвољава само селима на 8–4 сата удаљености да их у 

Београд донесе. Нема их ко ни доносити, јер све што је одраслије од људи 

покупљено је и одведено у ропство у Аустрију, те тако јаја, зелен, поврће и др. 

доносе само жене и понеки старац сељак. Све се очекује из Земуна. Могу рећи 

да се 6–7000 жена и деце Београђана сваког јутра скупи на Сави и чека шта ће 

Земункиње донети. Оно што доносе продају на јагму и по врло скупе паре. 

Хлебу је цена већ сама по себи висока, продаје се одмах из чамца. А како то не 

иде довољно брзо а купци су нестрпљиви из страха да га неће достати, налазе 

се препродавци који га препродају по нечувену цену да лицу места. Дешава се 

да само Земункиње изнесу наоколо по који хлеб преко кога агента на обалу. И 

онда га нуде гомили која плати такав хлеб до 8 круна. Новац српски је побијен 

у својој вредности, за 100 динара добије се 50 круна папира. Брашно се доноси 

из унутрашњости Србије али је врло рђавог квалитета, брашно се даје и у 

општини по ½ килограма дневно, на човека. Има жена које су иначе биле имућ-

не и које су се сад примиле чишћења улица, јер на тај начин добијају ½ кило-

грама брашна на име дневнице, која им се даје на концу недеље, дакле 3 ½ 

килограма брашна за недељу дана као награда за тај рад. 

У пословном погледу настало је у Београду потпуно мртвило, посла 

нема никаквог, трговина је стала потпуно. Радње су многе опљачкане, бакални-

це су опљачкане тако систематски да се у њима нема шта куповати. Од ресто-

рана ради само Балкан где долазе страни официри на храну и пиће. Које доносе 

из прека. Гранд хотел је удешен као хотел за официре њихове, где за пола 

динара дневно добијају кревет. У децембру месецу је било најгоре, тада просто 

није имало шта да се купи ни за скупе паре, апсолутно хране није било: на пија-

ци је могло да се види само мало лука, кромпира и паприке, и то све скупо. 

Маст је коштала 14 круна кило. Ако се уопште могла добити. Месо и риба, која 

се хватала у већим количинама, давала се грађанству тек онда ако је било за 

војску. Сваког дана се одвајало за војску што је било боље и колико треба, а 

само оно што остане оставило се становништву Београда да купују. Дувана 

нема никако: алкохол је конфискован и постао је монополски артикал, једна 

тона угља коштала је 250 круна. 

(...) Војска непријатељска храни се сразмерно добро. Хлеб није добар, 

али га војници добијају редовно, а поред тога и супу. Меса или рибе, кад има. 

Војска има своје нарочите пекарнице. 
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Наше грађане мушкарце, који су способни за рад, одводе на разне посло-

ве, чак их увршћују и у војску. Међутим у Београд су довели велики број заро-

бљених Руса, који врше све послове у вароши: на станици и у пристаништу где 

преносе ратни материјал. Ови заробљеници су смештени по већим кућама. У 

касарнама, по школама и у војној академији смештени су заробљеници Срби, 

који сви изгледају изгладнели, намучени и изнурени. Са заробљеницима посту-

па се врло рђаво. У спроводу их гурају и туку. Кад је једном доведен један 

транспорт од 100 заробљеника, сељанке су притрчале да изгладнелима даду 

какву понуду; спроводници – мађарски војници – су их кундацима ударали и 

терали ове сељаке. 

Варош је пуста, рачунам да у њој нема више од 15.000 становника, све 

се или разбежало или је одведено на радове ван земље. Улицом могу се видети 

само страни војници и понеки старац или жена, који иду да нађу што год да се 

исхране. 

У последње време почео је свет да се враћа из унутрашњости, јер кажу 

да је тамо скупоћа још већа (Краљево, Ћуприја). 

Београд је подељен на два дела. Улица Милоша Великог је граница, и 

све што лежи ка Сави је немачко, а оно ка Славији је под аустро-мађарском 

управом. Улице су биле разривене од топовских зрна али се сада улице попра-

вљају и рупе затрпавају: често се остављају у земљи још не експлодиране гра-

нате великог калибра. Мост железнички је оправљен и преко њега циркулишу 

возови: раде сад већ и транваји и електрично осветљење. На транвајима били су 

кондуктери и кочничари најпре њихови војници, али сад су их повукли и 

постављени су на њихова места људи из народа. Од вароши је сразмерно очу-

ван онај део код Славије, међутим сав је порушен део вароши поред Саве. 

Порушена је пошта и Друга Београдска гимназија. Стари двор је поправљен и 

ту је сада начињена црква, а у Новом Двору станују официри, на њему су 

истакнуте аустријска и немачка застава. 

Режим је врло тежак и строг, казне су врло велике, слобода кретања је 

ограничена: не дозвољава се никоме одлазак у унутрашњост, а и приступ сеља-

ка из околине је отежан. Обешено је 4–8 људи и жена, тобож што су облачили 

немачко војно одело и у њему чинили недела по Београду. Са овима које поли-

ција ухвати, као и са ратним заробљеницима поступа се врло сурово, туку се 

кундацима и кад их баце у затвор уз злостављање и гадне псовке, оставе их 

често без хране, тако да они који немају случајно сродника, који би се смило-

вао на њих, умиру просто од глади. Сва је полиција у рукама Мађара. Сви су 

полицајци сурови, неучтиви, непоштени и одликују се нарочитом суровошћу и 

дивљаштвом коју показују према Србима. Нису бољи ни Босанци, ни Хрвати. 

Једино Чеси се показују као људи. И у обиму своје могућности заштите свет у 

појединим случајевима. Али Чеха има врло мало. Нарочито је било суровости 

приликом конфисковања бакра и вуне. Однето је све што је било од бакра и из 
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сваког душека вађена је вуна за одело њихових војника, а на место вуне дата је 

слама. Том приликом куће кроз које је пролазила солдатеска, немилице су 

пљачкане. Општинска управа је српска. Не знам ко су били управници општи-

не, али знам да над њеним радом води надзор неки мајор Франци. Сваки акт 

који је изашао од општине, имао је да буде потписан од тог мајора Франца, 

који је имао тиме да га легализира. 

У Београду се издају новине: Београдске новине, али те су новине лажне, 

они пишу по наредби и не представљају праву слику живота у Србији. 

Непријатељ се показује нарочито гадан према женама. Иза пивнице 

Руског цара отворене су проститутске радње, у које силом одводе жене из 

добрих кућа. То бива обично овако: ако који официр станује у некој приватној 

кући, па му жена или девојка где станује не учини по вољи, он је оптужи или за 

шпијунажу, или тужи да је псовала или радила противу постојећег режима, и 

онда долази полиција и одводи је али не у затвор него у ове проститутске рад-

ње, које су спремљене за официре. Када се официри засите којом од тих жена, 

онда се одведу у проститутске радње ниже врсте за војнике. У Београду има 

сада већ и уличних жена које стоје по ћошковима и позивају мимопролазнике. 

Довели су собом и својих проституткиња у масама, које узгред врше живу шпи-

јунажу. 

Чиновници српски не примају никакву плату: удовицама су одредили 

један мали проценат њихове пензије. 

О појединим лицима не могу много да кажем јер познајем мало света. А 

све моје белешке одузели су ми на граници при прелазу у Швајцарску, где су 

ми и мој новац заменили крунама и дали ми за сваки 36 круна 20 франака. Знам 

да је господин Велимировић, лекар оглашен за ратног злочинца, исто тако апо-

текар Протић, а једна докторка Рускиња, једина Рускиња која је била у зара-

зном одељењу успела је да побегне са српском војском. Др Стојимировић је 

остао директор варошке болнице, али стоји под строгим надзором. То је једина 

болница која је одређена да служи грађанству, али се у њу трпају сви болесни-

ци без реда, чак и они који пате од заразних болести. Болница је препуна и 

остављена без потребних средстава. Секретар америчког конзулата Јевремовић 

живи затворен у свом Конзулату и не сме оданде да излази. Санитетске прили-

ке су веома жалосне. Не само у почетку него и пред мој полазак још владале су 

све могуће заразе: дезинтерија, колерина, трбушни тифус. У јануару је беснела 

и колера. Особито су заразе косиле међу ратним заробљеницима који су били 

натрпани у касарнама, школама, у војним академијама и у Топчидеру. Зараза је 

беснела и у редовима њихове војске и односила много жртава. Знам да је било 

колере у Митровици, јер неко време због тога престало се са шиљањем заро-

бљеника у ту варош. Једног дана било је у Београду 205 смртних случајева. У 

грађанству је било врло мало заразних болести, оно је више патило од глади, 

умрло је око 15 лица од глади. 
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Што се тиче кретања војске, тешко ми је да вам дам тачне податке, јер је 

она у непрестаном кретању. Имаће око 50–60.000 људи у Београду и околини. 

Она се састоји из Немаца, Аустријанаца, Мађара, Хрвата и Босанаца. Нарочито 

ваља забележити да су довукли врло велики број аутомобила камиона, који су 

сви из Немачке. Њих ради су нарочито очишћени путеви од блата и поправље-

ни, чега ради су доведени многи раденици. Велике француске топове одвукли 

су у Немачку. 

Кад је у Београд долазио цар немачки, било је нарочитом објавом забра-

њено да се стоји крај прозора или на улици од 10 часова до 5 часова по подне. 

Запретило се да ће сваки који поступи против ове наредбе бити стрељан. Један 

дечко од 7–8 година, који није знао за ту наредбу, погледао је у улицу Милоша 

Великог с прозора и био убијен кроз прозор. У свити царској било је 35 аутомо-

била и улице кроз које он пролазио, биле су потпуно пусте. Само је у њима ста-

јала војска у строгој приправности. Исто тако је било и кад се цар немачки вра-

тио из Ниша''.
8
 

Генерални конзул у Солуну је четири дана после саслушања, 24. маја 

1916, исказе др Наскидова проследио Милораду Драшковићу, заступнику 

министра иностраних дела, на Крф. У образложењу стоји да су ''његови искази 

од интереса свакојако одговарају истини, јер као што он прича о приликама у 

Србији, тако су говорили Брадваревић, Стевановић и Чистопулос, ... али да 

жели да отвори једну бараку у једном од српских логора у Солуну ... мишљења 

сам да се ни једном од тих лица што су успели да из Србије побегну, не допу-

стити додир са нашом војском па ни Наскидову, јер човек не може бити сигу-

ран да није и он један који су нарочито овамо послати у циљу шпијунаже''. 

Врховна команда српске војске одбила је његов захтев да отвори бараку. Слу-

чај са денунцијацијом др Рајана од стране др Наскидова завршен је дописом 

Николе Пашића, министра председника, од 30. децембра 1916: ''Др Рајан чинио 

је а и сада чини велике услуге српском народу, раније као лекар, а доцније као 

члан Америчког црвеног крста око преношења наших избеглица из Арбаније у 

Италију и Француску. И сад ради у Србији, делећи храну и одела која се шаљу 

преко Црвеног крста. На њега није пала никаква сумња и толико је заволео 

Србију да је научио и нешто српски. Све што се против њега износи мислим да 

нема вредности''.
9
 

Да ангажовање др Рајана није престало ни када је напустио Београд, све-

дочи телеграм упућен из Рима 16. јануара 1916. Санитетском одељењу Мини-

старства војног са обавештењем да ''16. фебруара полази за Бриндизи из Рима 

                                                 
8 
АС МИД ПО, Ф XV, 1916. 

9
 Допис Николе Пашића, председника Министарског савета и министра иностраних дела, пов. 

30. децембра 1916, No9070, АС МИД ПО 1916, Ф XV 
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др Рајан где очекује санитетски материјал из Америке, који ће лично донети на 

Крф за српски Црвени крст''.
10

 

О Америчкој мисији Црвеног крста у Београду и Србији и њеном раду 

сведочи и друга архивска грађа. Постоји извештај Рокфелерове фондације од 

28. октобра 1915, из којег издвајамо следеће редове: ''...Три мисије, односно 

групе послате су биле у Србију од стране Сједињених Америчких Држава пре-

ко Америчког црвеног крста. Две од три мисије су биле комбиноване, са ком-

плетним људством од 6 доктора и 12 медицинских сестара и били су распоре-

ђени у болници са 1000 пацијената у граду Ђевђелија. 3 лекара и 9 сестара су се 

заразили тифусом. Један доктор је преминуо док су боравили у Србији, а неко-

лико сестара је било веома лоше. Два америчка доктора су била послата у 

Србију преко Американаца из Париза. Они су заједно стигли у Ваљево. Обоји-

ца су се заразили тифусом, један је преминуо а други је остао заражен болешћу. 

Важно је забележити да је овако висока смртност међу неадекватно малом бро-

ју доктора, значајно смањила способност Србије да се носи са заразом. Више 

од пола од укупног броја је било са војском на фронту или у војним болницама. 

Обучене медицинске сестре какве имамо у Сједињеним Америчким Државама 

у Србији су непознате, осим оних које су доведене у медицинским (лекарским) 

мисијама из других земаља''.
11

 

У истом фонду налазе се извештаји о боравку српске Ратне делегације 

формиране крајем 1917. године за одлазак у Сједињене Државе. Мисија је 

боравила у САД од 6. децембра 1917. до 28. фебруара 1918. године. Сачињава-

ли су је др Миленко Веснић, посланик Краљевине Србије у Паризу, шеф миси-

је, и чланови Сима Лозанић, професор универзитета, Михајло Рашић, представ-

ник Српске војске у Француској, Михајло Ненадовић, потпуковник и војни ата-

ше при Посланству у Берну, Милан Јовичић, капетан, послат из Солуна и Вла-

дислав Мартинец, писар и секретар Посланства у Паризу. Према извештају 

генерала Рашића, циљ Мисије био је да упозна надлежне у Сједињеним Држа-

вама са значајем Балканског фронта, стањем и потребама Војске. Од министра 

војног Рашић је добио спискове и ''пројекте потреба санитетских, како су биле 

саопштене и нарочитом изасланику Сједињених Држава у Солуну г. Севрансу, 

спискови материјала за оправљање железнице, возног материјала''. 

У извештају шефа Мисије др Миленка Веснића, упућеном Николи 

Пашићу, председнику српске владе на Крфу, осим података о званичним разго-

ворима са представницима америчке владе, пише и следеће: ''...25. фебруара 

1915. године преминуо је у Ђевђелији у вршењу своје лекарске дужности др 

Џемс Браус Донели (James Bramas Donnelly) из Њујорка, који је дошао био у 

Србију као изасланик Америчког црвеног крста. Он је оставио за собом удови-

                                                 
10 

АС МИД ПО, Ф XV, 1916. 
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 Destitution and disease in Serbia, The relief of suffering non-combatants in Europe, The Rockefel-

ler foundation, 28. april 1915. 
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цу и малолетног синчића. За време бављења мисије у Њујорку ја сам госпођи 

Донели указао потребну пажњу. Уверен сам да би наша влада учинила врло 

добро, и појачала пријатељство Американаца према нама, ако би узела на себе 

да помогне материјално образовању овог детета, чија мати живи од личне зара-

де. Ово би се могло учинити преко Посланства у Вашингтону или преко конзу-

лата у Њујорку''.
12

  

*** 

Током Првог светског рата Србија је добила велику помоћ из иностран-

ства, а посебно су значајне биле медицинске мисије упућене из Русије, Велике 

Британије, Сједињених Америчких Држава и других земаља. Лекари и меди-

цински радници тих мисија помагали су и војсци и цивилном становништву, у 

ситуацији када је Србија оскудевала у свему, па и у лекарском и другом меди-

цинском особљу. 

Из Америке је стигла санитетска мисија Америчког црвеног крста са др 

Рајаном на челу. Делатност др Рајана је везана за Београд, где је он био дирек-

тор свих пет болница и са својом екипом обавио око 8.000 хируршких интер-

венција. Сама чињеница да је на зграду болнице била стављена америчка заста-

ва значила је да је зграда заштићена од уништења као посед неутралне државе, 

што је Америка тада и била, будући да је тек 1917. ушла у рат. 

Др Рајан је у многим сведочанствима описан и доживљен као херојска 

личност, спасилац Београда, престонице која је у тренуцима аустроугарске оку-

пације била препуштена на милост и немилост окупатору. 

Постоје, међутим, и сведочења која бацају другачије светло на карактер 

и заслуге др Рајана. Овде смо навели исказе др Наскидова, који је био тумач у 

Америчкој мисији, лекар и сарадник др Рајана. Др Рајан је ту приказан као кон-

троверзна личност, помало авантуристичког духа, каријериста, не тако велики 

пријатељ Срба каквим је представљен. Ипак, шире и непристрасно посматрано, 

заслуге и др Рајана и целе Америчке медицинске мисије су евидентне. Тешко је 

судити о неким детаљима o раду и понашању др Рајана изнетим у сведочењу др 

Наскидова, у ситуацији када је требало прехранити становништво које је оста-

ло у Београду и збринути многобројне рањенике, односно изборити се да сви 

они опстану и преживе у тим страдалничким временима. Не треба заборавити 

ни чињеницу да је др Рајан и пре и после боравка и рада у Србији био у многим 

мисијама, да је поживео свега 39 година и да је умро од малигне маларије, 

којом се први пут заразио на Солунском фронту. 

С друге стране, сведочење др Наскидова о Београду у време окупације је 

изузетно интересантно и драгоцено. Град под окупацијом, болнице претрпане 

                                                 
12 
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рањеницима, свакодневна умирања, са старцима који су остали јер су мушкар-

ци мобилисани или упућени на рад, масовне епидемије, следовање од пола 

килограма хлеба дневно, осиони окупатори, где су се по суровости издвајали 

Мађари, Босанци и Хрвати, а по нормалнијем третману Чеси – све је то слика 

Београда од пре 100 година и, у малом, слика општих страдања целе Србије у 

Великом рату. 

Срећом, и државе и људи се опораве, дођу мирнодопска времена, али 

оваква драгоцена сведочења о прошлости и људима који су помогли кад је 

било најтеже не треба заборавити. Човек је, између осталог, и оно што памти о 

себи и својој прошлости. Следствено томе и народ је, између осталог, оно што 

зна и памти из своје прошлости. 

 

 

Nada Petrovic 

Tracing Document(s) 

Testimony about Dr. Edward Ryan 

 

Summary 

 

Dr Mikhail Pavlovich Naskedov gave two statements (testimonies) about the 

work of the American Red Cross mission in Belgrade during the Great War and the 

work of Dr. Edward Ryan, a head of medical mission in Belgrade. The statements 

(testimonies) were given on January 25 and May 20, 1916 to Milutin Micic, an of-

ficer in the Serbian General Consulate in Athens. Dr Naskedov was an interpreter 

and doctor in the American Red Cross mission. The testimony provides valuable 

information on the social, health and social conditions in the occupied Belgrade and 

Serbia in late 1914, 1915 and early 1916. 
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VERICA M. STOŠIĆ УДК 614.2(497.15Бањалука)“1957/1964“ 

Arhiv Republike Srpske 10.7251/GUARS1608331S 

Banjaluka  

 

 

GRADNJA ZARAZNOG PAVILJONA 

OPŠTE BOLNICE U BANJALUCI (1957–1964) 
 

 

Apstrakt: Borba protiv zaraznih bolesti nije jenjavala na Zaraznom odjelu 

Opšte bolnice u Banjaluci u šezdesetim godinama 20. vijeka. Smješten u montažnu 

zgradu kapaciteta 22 bolnička kreveta, Zarazni odjel je trebalo da pruži zdravstvene 

usluge stanovništvu Bosanske Krajine. Valorizovana i prezentovana arhivska građa 

upravo kazuje o višegodišnjoj borbi za poboljšanje bolničkih kapaciteta Zaraznog 

odjela u Banjaluci. 

 

Ključne riječi: Opštinska bolnica u Banjaluci, Investicioni program o gradnji 

zaraznog paviljona Opšte bolnice, Gradnja Zaraznog odjela Opšte bolnice.  

 

 

Uvod 

 

Na konferenciji Saveznog zavoda za narodno zdravlje FNRJ, održanoj od 21. 

do 25. januara 1957. u Zagrebu, raspravljalo se o stanju i problemima u zdravstvu i 

zdravstvenim ustanovama. Konferencijska rasprava i doneseni zaključci ukazali su 

na problemе prisutne u bolničkim zaraznim odjelima. Među njima sе našao i Zarazni 

odjel banjalučke Opšte bolnice
1
, čije je zdravstveno djelovanje okarakterisano kao 

izrazito teško. Grupa zdravstvenih stručnjaka donijela je sljedeće zaključke: 

- Zarazni odjel pruža nedovoljnu i neadekvatnu zdravstvenu zaštitu, koja 

direktno ugrožava ne samo pacijente nego i samo zdravstveno osoblje Zaraznog 

odjela, ali i bolesnike i osoblje na ostalim odjelima u banjalučkom bolničkom okru-

gu; 

- teško stanje u Zaraznom odjelu nastalo je zbog neadekvatnog i nedovoljnog 

bolničkog prostora i sanitarne opreme i nekvalifikovang i  malobrojnog bolničkog 

osoblja; 

- predloženo je preduzimanje mjera za poboljšanje rada Zaraznog odjela: 

obezbjeđivanje adekvatnog prostora i sanitarne opreme i kadrovsko osposobljavanje. 

Početni korak u rješavanju problema Zaraznog odjela bila je gradnja objekta za 

smještaj i nabavku odgovarajuće opreme. 

                                                 
1
 U daljnjem tekstu: Zarazni odjel 
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Investicioni program za gradnju paviljona Zaraznog odjela Opšte bolnice u 

Banjaluci 
 

Na osnovu konferencijskih zaključaka pokrenuta je inicijativa za izradu Ela-

borata Investiciog programa za gradnju paviljona Zaraznog odjela Opšte bolnice u 

Banjaluci.
2
 Elaborat je od maja do decembra 1957. izradio Arhitektonsko-projektni 

biro "Selinger" iz Zagreba, a činile su ga četiri odvojena i međusobno povezana seg-

menta: Građevni program, Investicioni program (tekstualni dio), Oprema za zarazni 

paviljon od 100 bolničkih kreveta i Idejne skice zaraznog paviljona (predprojekat). 

Građevni program (maj 1957) obuhvatio je prostorni kapacitet zgrade budu-

ćeg zaraznog paviljona, raspoređenog po bolničkim jedinicama. Na površini od 3.322 

m² trebalo se graditi devet bolničkih jedinica: prijemni blok (211 m²), prijemna izola-

ciona jedinica za odrasle i djecu (448 m²), izolaciona jedinica za malu djecu (448 

m²), izolaciona jedinica za odrasle i veću djecu (448 m²), prva bolnička jedinica 

(490m²), druga bolnička jedinica (490 m²), radne medicinske prostorije (208 m²), 

zajedničke prostorije (211 m²) i pogonske prostorije (368m²). 

Dio Elaborata koji se odnosi na opremu za zarazni paviljon od 100 bolničkih 

kreveta sadrži popise svih predmeta, pojedinačno za svaku prostoriju u zaraznom 

paviljonu. Popisi su sistematizovani po bolničkim jedinicama, a sadržavali su sljede-

će podatke: vrsta, količina, cijena po komadu i ukupna dinarska vrijednost. Ukupna 

predviđena vrijednost opreme za paviljon Zaraznog odjela iznosila je 38,670.740 

dinara. 

Idejnu skicu paviljona  nepoznatog autora, bez datuma nastanka, standardne 

razmjere 1:200, čine: skica paviljona u prostoru, situacioni plan sa zapadnim proče-

ljem, (grdnja paviljona predviđena u gornjem zapadnom dijelu bolničkog kruga, uz 

rijeku Crkvenu), pojedinačne skice sjevernog, južnog te istočno pročelje kojem je 

dodat i presjek A‒A, skica presjeka B‒B i pojedinačne skice za tlocrte podruma, pri-

zemlja, I i II sprata. Predprojektovani paviljon Zaraznog odjela predstavljao je savre-

vemenu i reprezentativnu građevinu sa dva sprata i ravnim krovom, a činala su je tri 

kompoziciono povezana segmenta. 

Četvrti segment Elaborata čini Investicioni program (tekstualni dio) za grad-

nju zaraznog paviljona. 

Elaborat je upućen Revizionoj komisiji za projekte Narodnog odbora sreza 

Banjaluka na usvajanje. Pomoćnik upravnika Opšte bolnice u Banjaluci Josip Kosa-

nović
3
  je 23. decembra 1957. zatražio od banjalučkog narodnog odbora opštine odo-

                                                 
2
 U daljnjem tekstu: Elaborat 

3
 Josip Kosanović (1919‒?) je bio pomoćnik upravnika Opšte bolnice do 1. januara 1959. Rad nasta-

vlja na Radničkom univerzitetu na poslovima šefa Centra za stručno obrazovanje (1.3‒31.10.1959). 

Potom prekida posao i nastavlja školovanje na Visokoj privrednoj školi u Sarajevu. Po završetku ško-

lovanja je radio u Banjalučkom srezu i Zavodu za socijalno osiguranje (ARSBL, 99, Službenički dosi-

jei, K‒325).  
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brenje uže lokacije (Ulica Zdrave Korde) za gradnju zgrade Zaraznog odjela u bol-

ničkom krugu, na zemljištu koje je inače bilo bolničko vlasništvo. Pored rješavanja 

uže lokacije, pomoćnik upravnika tražio je otvaranje posebnog ulaza za budući zara-

zni paviljon kao i hitno izadvanje rješenja o užoj lokaciji koje je neophodno u otvara-

nju procedure za izradu glavnog projekta zaraznog paviljona. Četiri i po mjeseca 

kasnije, tačnije 15. maja 1958. banjalučka opštinska uprava donosi rješenje o odobre-

nju uže lokacije za gradnju zaraznog paviljona u bolničkom krugu. Dalje aktivnosti 

oko gradnje zaraznog paviljona se prekidaju. 

Informacije sadržane u ostalom dijelu projektno-građevinske dokumentacije 

Zaraznog odjela jasno pokazuju da je postojala i druga graditeljska opcija. Na to nam 

ukazuje situacioni plan bolničkog kruga, kojeg je izradilo juna 1956. preduzeće za 

projektovanje "Projekat" Banjaluka. U Situacionom planu bolničkog kruga ucrtano je 

18 postojećih bolničkih objekata, a Opšta bolnica u Banjaluci planirala je dogradnju 

još dvije montažne zgrade pored postojeće montažne zgrade Zaraznog odjela i grad-

nju nove mrtvačnice na lokaciji na kojoj je 15. maja 1958. odobrena uža lokacija za 

gradnju paviljona Zaraznog odjela. 

Poslije pauze od tri godine, Opštinska bolnica u Banjaluci pokreće ponovo 

proceduru oko gradnje dvije montažne zgrade i rekonstrukciju i sanaciju postojeće. 

Novi odobreni Investicioni program za Zarazni odjel predviđao je kapacitet od 50 

bolničkih kreveta i budžet od 48,397.210 dinara za rekonstrukciju i adaptaciju posto-

jeće i gradnju dvije nove montažne zgrade, te nabavku opreme. Tekstualni dio Inve-

sticionog programa sadrži 12 poglavlja, od kojih je 11 napisano na 12 mašinski pisa-

nih stranica. Osim jednog poglavlja, napisanog na stranici i po, sva ostala sadrže pola 

stranice teksta. Sadržaj teksta Investicionog programa ima kratke i redukovane infor-

macije, bez tabelarnih prikaza i analiza i sa najvećim dijelom podataka koji su sadr-

žani u Investicionom programu iz 1957. 

Pomoćnik upravnika Sabahudin Osmančević
4
 je prikupio svu potrebnu doku-

mentaciju: rješenje o užoj lokaciji (13. jun 1961), rješenje o urbanističkoj saglasnosti 

(18. avgust 1961), privremenu građevinsku dozvolu (18. avgust 1961) kao i dozvolu 

o izvođenju radova u sopstvenoj režiji
5
 (31. oktobar 1961). 

Tehnički prijem trakta A Zaraznog odjela, nova montažna zgrada (baraka) 

Preduzeća drvne industrije "Krivaja" Zavidovići, obavljen je 8. decembra 1963. 

Tehnički prijem trakta B Zaraznog odjela, nova montažna zgrada (baraka) 

Preduzeća drvne industrije "Krivaja" Zavidovići, nije završen 8. decembra 1963. 

Komisija za tehnički prijem u svom Izvještaju navodi sljedeće: "u predmetnom 

objektu nisu zastupljeni sanitetsko‒higijenski propisi". 

                                                 
4
 Sabahudin Osmančević (Banjaluka, 2.5.1930‒?) je u Opštoj bolnici u Banjaluci vršio dužnost šefa  

računovodstva (25.3.1957) i pomoćnika upravnika od 1.1.1959. do 23.7.1964 (ARSBL, NOO, djel. br: 

0520‒PO‒213/64). 
5
 Opšta bolnica u Banjaluci osnovala je 1957. vlastitu režijsku grupu sa dovoljnim brojem fizičkih i 

stručnih radnika i uz vlastiti materijal mogla je pristupiti izvođenju radova.  
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Sanacija i adaptacija postojećeg trakta Zaraznog odjela počela je u novembru 

1963, kada je rasformiran Režijski odbor Opšte bolnice. Građevinski, zanatski, elek-

troinstalaterski i vodoinstalaterski radovi na ovom objektu ustupljeni su preduzećima 

iz Banjaluke (GP "29. novembar", ZP "1. Maj", ZP "Elmont" i ZP "Instalater"), koja 

su učestvovala u izvođenju pojedinih građevinskih i zanatskih radova na novim mon-

tažnim zgradama (trakt A i trakt B). 

Tokom 1964. završeni su radovi na Zaraznom odjelu i time su djelimično rije-

šena prva dva goruća problema. Proces jačanja kadrovske strukture tekao je sporije. 

Deceniju kasnije započela je gradnja zaraznog paviljona, na dva sprata, kada 

je Regionalni medicinski centar započeo prvu fazu izgradnje bolničkog kompleksa 

na Paprikovcu. Gradnja je trajala do 1979. Pored zgrade Infektivne klinike, izgrađena 

je i zgrada Ginekološko-porođajnog odjela. 

Investicioni program za zarazni paviljon (tekstualni dio) Opšte bolnice u 

Banjaluci je dokument pisan mašinski na 33 stranice i isto toliko listova formata A4, 

na srpskohrvatskom jeziku, latiničnim pismom, a dio je predmeta građevinsko-teh-

ničke provenijencije,
6
 sadržane u podseriji spisa o gradnji objekta zdravstvenih usta-

nova na području Narodnog odbora opštine Banjaluka u periodu od oktobra 1955. do 

maja 1963. 

Sadržaj dokumenta podijeljen je na devet poglavlja: Uvod, Rezultati istražnih 

radova – potreba gradnje novog Zaraznog odjela; Analiza korišćenja predloženih 

kapaciteta; Analiza energetskih izvora, transporta, kadrova i drugih izvora; Analiza 

funkcionalnog procesa i analiza razmještaja; Analiza šire i uže lokacije, Račun 

potrebnih obrtnih i investicionih sredstava i plan amortizacije; Strukovna cijena bole-

sničkog dana i Ekonomsko obrazloženje računa rentabiliteta i plaćanje predviđenih 

investicija. 

Gotovo trećinu sadržaja Investicionog programa čine prvo i drugo poglavlje. 

Sadržaj prvog, uvodnog poglavlja, podijeljen je na pet potpoglavlja: Istorijat, Sadaš-

nji smještaj pojedinih odjela bolnice, Opšti bolnički problemi koji su usko povezani 

sa Zaraznim odjelom, Potrebni kapaciteti pojedinih odjela i Korišćenje kapaciteta 

Opšte bolnice u Banjaluci. Unutar potpoglavlja definisani su i razrađeni svi parametri 

vezani za postojeće stanje u Opštoj bolnici: broj odjela (11), smještaj odjela u bolnič-

kim objektima, prateći bolnički kapaciteti, Opšta bolnica kao regionalni zdravstveni 

centar i mrežni centar zdravstvenih ustanova u Bosanskoj krajini. Korišćeni su stati-

stički podaci pretočeni u različite tabelarne prikaze; broj bolničkih kreveta (stvarni i 

standarni), brojčani podaci o broju stnovnika u pojedinim narodnim odborima opšti-

na (raniji srezovi), procentualni pokazatelji korištenja kreveta (po godinama i narodni 

odbori opština), stvarno korišćenje bolničkih kapaciteta (po godinama, odjelima, bro-

ju kreveta, mogućem broju bolesničkih dana, stvarni bolesnici i bolesnički dan), broj 

bolesnika (po godinama), broj ostvarenih bolničkih dana (po godinama), broj liječe-

                                                 
6
 ARSBL, 114, 6. 1.1, 23 
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nih bolesnika (po godinama i odjelima), broj bolesničkih dana (po godinama i odjeli-

ma). Statistički podaci i tabelarni prikazi odnosili su se na period od 1953. do 1956. 

Drugo poglavlje sadrži dva potpoglavlja: Sadašnje stanje odjela i Morbiditet 

od zaraznih bolesti na gravitacionom području banjalučke bolnice. U potpoglavljima 

se razrađuju svi akutni problemi kao i budući potencijali Zaraznog odjela, počev od 

njegovog položaja i značaja u zdravstvenoj zaštiti Opšte bolnice. Poseban akcent sta-

vljen je na izradu tabelarnih pregleda (sedam) o kretanju zaraznih bolesti (16) na 

području banjalučke regije (13 narodnih odbora opština) za period od dvije godine 

(1955‒1956). Tabele su napravljene na osnovu prijavljenih slučajeva zaraznih bole-

sti, uz napomenu da Zarazni odjel nije prijavljivao bolesnike u prvoj polovini 1957. 

Prikaz o korištenju kreveta u Zaraznom odjelu koji sadrži pokazatelje po godinama, 

broju bolesnika, broju bolesnički dana i procentu korištenja kreveta jasno pokazuje 

da je kapacitet od 22 bolnička kreveta korišten od 105% do 202%, ali i da se za obo-

ljele od zarazne bolesti morao tražiti smještaj na drugim bolničkim odjelima. 

Na osnovu statističkih izvještaja Centralnog higijenskog zavoda u Sarajevu, 

koji se sastavlja na osnovu bolesničkih listića, izrađen je i tabelarni pregled broja 

bolesnika i bolesničkih dana po vrstama zaraznih bolesti (31), osim trahoma, i za 

period od 1954. do 1955. 

Ostali dijelovi Investicionog programa sadrže različite analize, koje pokazuju 

zdravstvene potencijale koje nudi gradnja zaraznog paviljona. 

U procesu valorizacije građevinsko-tehničke dokumentacije obično se susre-

ćemo sa obimnom građom koja nastaje u radu organa lokalne uprave. Riječ je o 

objektima niskogradnje i visokogradnje. Valorizacija ove arhivske građe profesional-

ni je izazov za arhiviste ali i nemjerljiv užitak. Gotovo redovno pronalazimo doku-

mente koji sadrže obilje podataka o objektima koji su građeni, ali i objekata koji iz 

određenih razloga, najčešće finansijskih, nisu nikad podignuti. Među njima je ovog 

puta izabran Investicioni program paviljona Zaraznog odjela Opšte bolnice u Banja-

luci. Odluka je donesena iz dva razloga: 

- dokument je vrijedan izvor u izučavanju ne samo zdravstvenih prilika u 

Banjaluci šezdesetih godina 20. vijeka nego i urbanističko-arhitektonskih; 

-  potreba i obaveza da sadašnje i buduće istraživače uputimo na arhivsku gra-

đu projektno-građevinske provenijencije kao značajan arhivski izvor koji se istražuje 

u smanjenom obimu. 

*** 

INVESTICIONI PROGRAM ZA ZARAZNI PAVILJON 

OPĆE BOLNICE U BANJALUCI  

 

I U v o d 

 

A. Historijat 
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Začeci bolničke službe u Banjaluci datiraju tamo u 1885. godini
7
 kada je u 

jednoj privatnoj kući
8
 pored sadašnje Srednje medicinske škole

9
 osnovana prva bol-

nica. Ta "Bolnica" imala je 22 kreveta. Istovremeno osniva se i Ženska bolnica
10

 sa 

17 kreveta. Ova je ušla 1924. godine u sastav Opće bolnice. Banjalučka općina izgra-

dila je 1900.
11

 godine novu zgradu Opće bolnice sa kapacitetom od 52 kreveta koja 

još i danas postoji i u kojoj je smješten ginekološko-porođajni odjel. Godine 1906.
12

 

izgrađena je još jedna manja zgrada koja je najprije služila za duševnu bolnicu, a 

kasnije za smještaj zaraznog odjela.
13

 Ta je zgrada srušena 1955 godine, jer je radi 

lošeg održavanja bila u tako lošem stanju, da se više nije mogla upotrebljavati za bol-

nički pogon (Na tom mjestu gradi se sada neurološki i rentgen odjel). 

 Godine 1935. izgrađen je novi paviljon za kirurški odjel
14

 sa 110 kreveta
15

, 

sadašnja upravna zgrada, kuhinja i osnovan je rendgen odjel. U 1938. godini počinje 

                                                 
7
 Državna opštinska bolnica u Banjaluci osnovana je 1879. Od 1883. bila je smještena u kući porodice 

Gušić (Стојан Бијелић, Казивања паметара о прошлости Бање Луке и Крајине (приредио Ђор-

ђе Микић), Бања Лука 1996, 331). 
8
 Kuća porodice Gušić, a kasnije porodice Mujezinović, nosila je naziv Hastahana. Po jednom izvoru 

građena je u tursko doba kao bolnica za venerične bolesti, a gradio je Ostoja Ostojić zvani Sarajlić, 

neimar iz Sarajeva. Po drugom izvoru, u kući su liječeni ranjenici iz ustanka 1875. Teško je oštećena u 

katastrofalnom zemljotresu 1969. i porušena sedam godina kasnije (Verica M. Stošić, Zoran S. Mač-

kić, Banjaluka koje ima i koje nema [Multimedijalni CD], treće dopunjeno izdanje, Udruženje arhiv-

skih radnika Republike Srpske, Banjaluka 2010). 
9
 Na desnoj obali rijeke Crkvene, na "Maglajlića kućarima", izgrađena je у jesen 1948. zgrada banja-

lučke medicinske škole (otvorena 1.9.1947) sa internatom. Teško je oštećena i porušena nakon 

zemljotresa 1969. Na njenom mjestu je 1972. pdignuta sadašnja zgrada banjalučke gimanazije 

(ARSBL, 94, djel. br. 3.148/47, 8.153/47 i 9120/47; Станимир Ћировић, 50 генерација руци уз 

колијевку, Бањалука, априла 1998, 25, 23‒24; Verica M. Stošić, Zoran S. Mačkić, nav. djelo) 
10

 Ambulatorij preko Vrbasa otvoren je 1. februara 1903. kao prva zdravstvena ustanova za liječenje 

žena u Banjaluci. Otvaranje ambulatorija veže se za prvu ženu ljekara u Banjaluci Gizelu Ludmilu 

Rosenffeld, udatu Kuhn, preudatu Januszewski. Uglavnom je liječila infekcije, respiratorne i polne 

bolesti, a obavljala je i manje hirurške operacije. U ambulatoriju su liječene i muslimanske žene, naro-

čito od osteomalacije (Bosnischer Bote, Sarajevo 1906, 213; Lenka Vytlacova: "Průkopnící českého 

feminismu/ Czech Feminist Trailblazers– Gisela Kuhn" (Sunshine for Women)  

[ http://www.pinn.net/~sunshine/czech/medicine.html (3.11.2008) ]
 
; ARSBL, 1, reg. br. 38/111)

   
11

 Na lijevoj obali rijeke Crkvene građena je nova bolnička zgrada prema projektima arhitekte Ludvi-

ga Hubera iz Sarajeva. Otvorena je 1. jula 1892. i raspolagala je sa 64 postelje. (ARSBL, 9, V, Aj 40; 

С. Бијелић, нав. дјело, 331; Љиљана Шево, Урбанистички развој Бањалуке, Бањалука 1996, 100) 
12

 Paviljon za umobolne je jednospratna zgrada izgrađena 1897. Raspolagala je sa 30 postelja, sobom 

za izolaciju i dvjema mrtvačnicama. Zgrada je za potrebe Bakteriološke stanice sanirana i adaptirana u 

periodu od 23. januara 1923. do 12. septembra 1924. Bakteriološka stanica je 23. januara 1926. počela 

sa radom (ABiH, Inspektorat Ministarstva narodnog zdravlja, Sarajevo, djel. br. 7.702/24 i 836/27, С. 

Бијелић, нав. дјело, 311)   
13

 Za bolesnike oboljele od zaraznih bolesti izgrađena je 1910. privremena baraka, kapaciteta 20 

postelja (С. Бијелић, нав. дјело, 311).  
14

 U bolničkom kompleksu od avgusta 1934. do 1938. građene su: zgrada na dva sprata, u kojoj su bili 

smješteni hiruški odjel (37 prostorija, prvi i dio drugog sprata), ginekološko-porođajni odjel (13 pro-

storija, prizemlje) i trahomski odjel (11 prostorija, dio drugog sprata); upravna zgrada na sprat sa eko-

http://www.pinn.net/~sunshine/main.html
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izgradnja zaraznog odjela, kapaciteta 110 kreveta, u koji je kasnije smješten interni 

odjel, tako da je zarazni odjel ostao bez potrebnih prostorija. Adaptacija te zgrade za 

interni odjel počela je u toku rata, a završena 1947. godine.
16

 Nakon nadogradnje II 

kata na istom paviljonu, osnovan je grudni odjel
17

 (TBC) sa 80 kreveta. Nadogradnja 

je završena 1950. godine. 

Godine 1943. osnovana je Stanica za transfuziju krvi.  

 

 

Zidana baraka u koju je smješten Zarazni odjel sa 42 kreveta 

 

Sadašnji zarazni odjel, kapaciteta 42 kreveta, smješten je privremeno i provi-

zorno u zidanu baraku, koja je prethodno služila za smještaj radnika na izgradnji pru-

ge Banjaluka–Doboj 1951. godine. 

Mrtvačnica i prosektura izgrađene su 1947. godine. Iste godine izgrađena je 

iz sredstava UNICEF-a Dječija bolnica, sa kapacitetom od 169 kreveta. Bolnica je 

smještena preko Vrbasa, u barakama iz kombinovanog materijala. U godini 1950. 

                                                                                                                                          
nomatom (10 prostorrina, dio prizemlja i sprat) i apotekom (tri prostorije, prizemlje) i zgrada na sprat 

za kuhinju i peraonicu i prizemna zgrada ludnice (tri prostorije) i mrtvačnice (tri prostorije). (ARSBL, 

9, V, Aj 40; ARSBL 111, 6.1.1)  
15

 Po nekim izvorima broj kreveta sezao je i do 140. 
16

 Interno odjeljenje bilo je smješteno u prizemlju (17 bolesničkih soba, četiri čajne kuhinje, soba za 

ljekare, dvije čekaonice, ambulanta, dvije sobe za dežurne sestre, laboratorij, pet banja i osam klozeta) 

i na prvom spratu zgrade (20 soba za bolesnike, četiri čajne kuhinje, upravnikova soba, četiri banje i 

osam klozeta). U jednom dijelu podrumskih prostorija bila je smještena kotlovnica sa uređajem za 

parno grijanje. (ARSBL, 111, 6.1.1)  
17

 Grudno odjeljenje, zvano "tuberkulozno", bilo je smješteno u 18 bolesničkih soba, četiri čajne kuhi-

nje, šefova soba, laboratorij, rendgen, pneumo soba, soba za sestre, pet banja i osam nužnika (ARSBL, 

111, 6.1.1). 
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došlo je do spajanja Dječije i Opće bolnice, koje se nalaze pod zajedničkom upravom 

do polovine 1957. godine, kad se ponovno odvaja Dječiji odjel i postaje samostalna 

Dječija bolnica. 

Do 1931. godine bili su svi odjeli Opće bolnice, osim Zaraznog, smješteni u 

sadašnjem Ginekološko-porođajnom odjelu. Odjeli nisu bili samostalni u današnjem 

smislu, već su bili odsjeci Hirurškog odnosno Internog odjela. 

Godine 1937. osniva se samostalni ušni, očni i ginekološko-porođajni odjel, a 

1941. godine Kožno-venerični odjel u privatnoj zgradi u kojoj je i sada smješten
18

. 

Godine 1949. osamostaljuje se Trahomski odjel. 

 Centralna apoteka smještena je od svog osnivanja u upravnoj zgradi. 

 U sastavu Opće bolnice Banjaluka bili su koncem 1953. godine slijedeći odje-

li sa standardnim i stvarnim brojem kreveta: 

 

Odjel 
Broj kreveta 

standardni stvarni 

Interni 83 139 

Zarazni 22 34 

Grudni 52 80 

Kirurški 72 110 

Ginekološki 34 43 

Porođajno 27 32 

Dječije 165 189 

Ušni 28 27 

Očni 19 26 

Trahomski 15 53 

Kožno-venerični 16 23 

Ukupno: 533 756 

 

Ovaj je kapacitet ostao uglavnom do danas nepromjenjen. 

 

B. Sadašnji smještaj pojedinih odjela bolnice 

 Interni odjel smješten je u prizemlju i u II katu paviljona koji odgovara savre-

menim zahtjevima bolničkog pogona. On ima dovoljan broj osnovnih i pomoćnih 

prostorija. 

Grudni odjel zauzima prostorije II kata istog paviljona te i on odgovara savre-

menim uvjetima, s tim da je broj kreveta nešto iznad standarda. 

                                                 
18

 Do početka Drugog svjetskog rata porodica Džinić je izdavala pod zakup školskim ustanovama 

zgradu na sprat u banjalučkom naselju Dolac. Poslije oslobođenja u zgradi su i dalje bila smještena 

odjeljenja, potom centar i na kraji od osnivanja 1961. i Bolnica za kožne i venerične bolesti. U krugu 

bolnice postavljena je tokom 1958. montažna zgrada za liječenje mikotičnih oboljenja. Zgrada Bolnice 

je teško oštećena u zemljotresu 1969. i porušena (ARSBL, 111, 6. 1. 7; Verica M. Stošić, Zoran S. 

Mačkić, nav. djelo). 
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Kirurški odjel je smješten u paviljonu koji po veličini, gradnji i rasporedu 

prostorija odgovara sadašnjem kapacitetu. 

Ušni odjel smješten je u adaptiranoj terasi kiruškog paviljona. Prostorije ne 

odgovaraju kako po kubaturi tako i po rasporedu i služe samo kao privremeni smješ-

taj. 

Očni odjel zauzima prostorije u prizemlju zgrade kirurškog odjela, koje ni po 

kubaturi ni po smještaju prostorija ne odgovaraju potrebama odjela. Smještaj je pro-

vizoran. 

Ušni i očni odjel zauzimaju dio prostorija kirurškog odjela. Preselenjem ovih 

odjela mogao bi se kirurški odjel povećati i dobiti broj kreveta koji je planiran u per-

spektivnom planu razvoja bolnice. (Vidi kasnije) 

Ginekološko porođajni odjel smješten je u staroj zgradi (gradnja 1900 g.)
19

 

Zgrada više ne odgovara niti po kubaturi niti po rasporedu prostorija. Osim toga ope-

raciona sala kirurškog odjela služi i za ovaj odjel, što otežava rad obaju odjela. 

Zarazni odjel smješten je u privremenoj montažnoj baraci, koja ne odgovara 

potrebama bolničke službe. 

Kožno venerični i trahomski odjel smješteni su u privatnoj zgradi koja se nal-

azi 1 km udaljena od bolnice. Ona je zgrađena u stambene svrhe te ne odgovara za 

bolničke potrebe, a osim toga je i dotrajala
20

. 

Dječiji odjel (u međuvremenu je postavo samostalna Dječja bolnlca) koji je 

smješten u barakama po prostorijama, smještaju, lokaciji i mogućnosti proširenja 

odgovara potrebama, ali sa ograničenim. vijekom trajanja. 

Rentgen odjel privremeno je smješten u prizemlju kirurškog paviljona. Za 

smještaj rentgen odjela u gradnji je jednokatna zgrada
21

 u čijem će prizemlju biti 

smješten taj odjel a u I katu neuropsihijatrijski odjel. Gradnja će biti dovršena u 

početku 1958 godine. 

Stanica za transfuziju krvi smještena je privremeno iznad centralne kuhinje u 

malom traktu. Prostorije i po broju i po rasporedu ne odgovaraju. Kabinet ne raspola-

že sa svim potrebnim uređajem kao što su laboratorij, skladišta i sl. 

Prosektura i mrtvačnica
22

 su smještene u bolničkom krugu i u neposrednoj 

blizini odjela. Ni po lokaciji ni po veličini i broju prostorija ne odgovaraju potreba-

ma. 

Apoteka je smještena u upravnoj zgradi sa zadovoljavajućim smještajem. 

                                                 
19

 Treba da stoji ''1. jula 1892''. U toku 1959. počela je dogradnja drugog sprata na staroj bolničkoj 

zgradi (ARSBL, 111, 6.1.17).  
20

 U 1918. građena je zgrada porodice Džinić. 
21

 Sredinom 1955. započеla je gradnja zgrade ovog odjela, a dogradnja sprata krajem sljedeće godine 

(ARSBL, 111, 6.1.2). 
22

 Tokom 1960. započela je gradnja zgrade mrtvačnice i prosekture u krugu bolnice (ARSBL, 111, 

6.1.20). 
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Kuhinja je smještena u zgradi koja zadovoljava sve sanitarne uvjete. Kapaci-

tet kuhinje dovoljan je za sadašnji broj kreveta. Kad se broj kreveta poveća trebat će 

preseliti kabinet za transfuziju krvi i praonicu rublja koja se nalazi u suterenu zgrade. 

Upravna zgrada
23

 ne odgovara više potrebama obzirom na proširenje kapaci-

teta ustanove i administracije. 

Skladišta i radionice smješteni su u podrumima zgrade kirurškog odjela i cen-

tralne kuhinje. Ne odgovaraju sadašnjim potrebama. 

 

C. Opći bolnički problemi koji su usko povezani sa zaraznim odjelom 

 (Ovim investicionim programom obrazlaže se potreba gradnje zaraznog 

odjela od l00 kreveta, kako je funkcioniranje ovog odjela usko povezano sa cijelom 

bolnicom, potrebno je prikazati njen kapacitet, sastav i korišćenje.) 

Opća bolnica Banjaluka je javna zdravstvena ustanova na području kotara 

Banjaluka. Njen djelokrug rada obuhvaća za sada slijedeća područja: 

 

Bivši narodni 

odbori kot. 

Broj stanovnika po 

procjeni 1955. godine 

Banjaluka 144.504 

Bosanska Gradiška 49.977 

Bosanski Novi 38.467 

Boska Dubica 28.184 

Prijedor 77.055 

Prnjavor 56.417 

Kotor Varoš 40.233 

Mrkonjić Grad 32.890 

Sanski Most 54.786 

Ključ 40.176 

Srba 26.636 

Jajce 49.907 

Bosansko Grahovo 12.724 

Glamoč 27.154 

Ukupno: 679.110 

 

Prema navedenom bolnica je regionalni zdravstveni centar za nove kotareve: 

Prijedor, Bihać, Derventa, Doboj i Jajce, što znači za cijelu Bosansku Krajinu. 

Udio u korištenju kapaciteta bolnice u Banjaluci po navedenim kotarevima u 

procentima iznosi ovako: 

 

Kotar 1954. g. 1955. g. 1956. g. 

Banjaluka 56 % 53 % 56,6 % 

                                                 
23

 Tokom 1959. započeto je proširenje zgrade bolničke uprave (ARSBL, 111, 6.1.15).   
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Prijedor 18 % 20 % 20,6 % 

Bihać 6 % 6 % 7,5 % 

Derventa 8 % 9 % 4,3 % 

Doboj 2 % 2 % 3,8 % 

Jajce 3 % 4 % 3,7 % 

Ostali kotarevi BiH 5 % 4 % 1,5 % 

Ostale republike 2 % 2 %  

 100 % 100 % 100 % 

 

Od spomenutih kotareva imaju stacionare Doboj (165 kreveta), Bihać (111 

kreveta), Jajce (74 kreveta) i Derventa (95 kreveta) i to samo za interne i kirurške 

slučajeve i Dom narodnog zdravlja u Prijedoru. 

Ako iz navedenog popisa stanovništva po kotarevima isključimo stanovnike 

koje će u budućnosti gravitirati prema novim bolničkim ustanovama, koje će se osno-

vati u Prijedoru, Bihaću i drugim kotarevima, preostat će jos uvijek područje sa oko 

430.000 stanovnika, koje će isključivo gravitirati prema Općoj bolnici u Banjaluci. 

Područje koje će gravitirati djelomično prema banjalučkoj bolnici, jer novi kapaciteti 

neće imati sve odjele, bit će još znatno veće. Ovo se naročito tiče zaraznog, neuropsi-

hijatrijskog, dječijeg, kožno veneričnog i još nekih drugih odjela. 

Prilikom razmatranja broja potrebnih kreveta u bolnici Banjaluka posmatrat 

će se dječiji odjel kao da je u sastavu Opće bolnice radi usporedbe sa ranijim godina-

ma, kad je bio u sastavu bolnice. Isključivanjem tog odjela iz statističkih podataka 

1956. godine i 1957. godine, dobili bi krivu sliku. 

Opća bolnica Banjaluka raspolaže (sa dječijim odjelom) danas sa 775 kreveta 

i to na prostoru na kojem bi se dalo smjestiti samo 533 kreveta. Prema globalnom 

republičkom planu trebalo bi za sada imati 4,50 kreveta na 1.000 stanovnika. Uzevši 

u obzir broj stanovnika koji otpadaju na Opću bolnicu u Banjaluci od 430.000 regio-

nalno područje Banjaluke trebalo bi po tom planu imati oko 1.900 kreveta, koji se 

odnose na opću, dječiju, neuropsihijatrijsku i TBC bolnicu. 

Od toga bi otpalo na: 

 
Opću bolnicu oko 850 kreveta (cca 2 krev. na 1000 st) 

Dječiju bolnicu 250 kreveta (cca 0,55 krev. na 1000 st) 

Neuropsihijatrijsku 320 kreveta (cca 0,70 krev. na 1000) 

TBC bolnicu 500 kreveta (cca 1,25 krev. a 1000) 

 1.900 kreveta (cca 4,50 krev. na 1000) 

 

Radi usporedbe navodimo da Narodna Republika Hrvatska ima na oko 

3,950.000 stanovnika 21.140 kreveta ili oko 5,4 kreveta na 1.000 stanovnika. 

Kao regionalni bolnički centar Opća bolnica Banjaluka trebala bi prema tome 

imati oko 850 kreveta (sa dječijim odjelom oko 1.080 kreveta). 
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Izgradnja neuropsihijatrijske i TBC bolnice spadala bi u republičku nadle-

žnost. 

 

D. Potrebni kapaciteti pojedinih odjela 

 

Prema iznesenoj analizi smatramo da sadašnji interni odjel odgovara po svom 

kapacitetu sadašnjim i budućim potrebama. Ovo se može odnositi i na novi neuropsi-

hijatrijski odjel i grudni odjel, u koliko će ovi odjeli biti diagnostičko-terapeutski 

centri za akutne bolesnike, s tim da se izgrade posebne specijalne bolnice za neurop-

sihijatrijske i TBO kroničare. 

Budući da drugi kotarevi neće izgraditi manje specijalne odjele, kao na pri-

jemni, ušni, kožni, očni i zarazni odjel, to će ovi odjeli bolnice i nadalje morati pri-

mati bolesnike sa područja od oko 600 stanovnika. Zbog toga će ovi odjeli morati biti 

nešto veći, nego bi trebali biti za uže područje, tj. za područje kotara Banjaluka. 

Planirani kapaciteti pojedinih odjela prema prijedlogu bolnice trebali bi biti 

ovi: 

Prijemni odjel 15 kreveta 

Interni 134 kreveta 

Grudni 80 kreveta 

Zarazni 160 kreveta 

Neuropsihijatrijski 34 kreveta 

Kožno venerični 45 kreveta 

Kiruruški odjel 165 kreveta 

Ginekološko porođajni 130 kreveta 

Očni (sa stac. za trahom) 80 kreveta 

Ušni odjel 67 kreveta 

Ukupno: 850 kreveta 

 

E. Korišćenje kapaciteta Opće bolnice u Banjaluci 

 

Prema statističkim podacima bolnice, kapaciteti su korišćeni proteklom raz-

doblju od 1953. do 1956. godine kako slijedi: 

 

Odjel 
Broj 

kreveta 

Mogući 

broj

 

Ostvareno 
Bolničkih  

dana 
% 

Interni 139 48.200 3012 49.775 104 

Zarazni 34 11.800 945 8.380 72 

TBC 80 27.700 622 26.861 99 

                                                 

 Mogući broj bolesničkih dana izračunat je po formuli: (broj kreveta x 365) x 95/100 tj. 95 % od 

ukupnog mogućeg kapaciteta. 
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Kirurgija 110 38.200 4011 42.067 111 

Ginekološko-

porođajni 75 26.000 3524 27.402 104 

Dječiji 189 65.600 2881 67.111 103 

Uho, grlo, nos 27 9.370 661 8.906 9 

Očni sa tra-

hom. stanicom 79 27.330 901 26.014 95 

Dermatološki 23 8.000 377 10.160 127 

Ukupno: 756 262.200 16.934 266.676 102 

Tabela 1. Godina 1953. 

 

Odjel 
Broj 

kreveta 

Broj mog. 

bol. dana 
Bolesnika 

Ostvareni 

br. bol. dana 

% 

ostvarenja 

Interni 134 46.500 2.850 50.535 109 

Zarazni 34 11.800 1.215 13.105 111 

Grudni 80 27.700 919 29.045 105 

Kirurški 111 38.600 4.876 54.950 42 

Gin. porođ. 95

 30.000 3.953 29.821 100 

Dječiji 187
+
 64.700 3.128 84.084 130 

Uho, grlo, nos 50
+
 10.000 1.106 9.537 96 

Očni - trah. 57
+
 23.000 878 23.128 100 

Dermatološki 23 8.000 472 10.600 130 

Ukupno: 71 266.600 19.307 304.805 114 

Tabela 2. Godina 1954. 

 

Odjel 
Broj 

kreveta 

Broj mog. 

bol. dana 
Bolesnika 

Ostvareni 

br. bol. dana 

% 

ostvarenja 

Interni 134 46.500 2.639 39.673 86 

Zarazni 34 11.800 1.387 15.573 132 

Grudni 80 27.700 899 28.372 102 

Kirurški 111 38.600 4.612 55.200 143 

Gin. porođ. 95 33.000 4.245 36.013 110 

Dječiji 187 64.700 3.639 89.720 139 

Uho, grlo, nos 50 17.300 1.567 17.910 100 

Očni - trah. 57 20.000 1.010 24.153 120 

Dermatološki 23 8.000 304 8.484 106 

           Ukupno: 771 267.600 20.322 311.118 116 

Tabela 3. Godina 1955. 

 

 

                                                 

 Broj kreveta koncem 1954. godine. U toku godine bio je manji odnosno veći broj, pa je prema tome i 

mogući broj dana veći ili manji od matematičkog broja. 
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Odjel 
Broj 

krev. 

Broj mog. 

boln. dana 
Bolesnika 

Ostvareni broj 

boln. dana 

%  

ostvarenja 

Interni 137 45.500 2.861 43.904 93 

Zarazni 42 14.600 1.116 16.180 111 

Grudni 80 27.700 868 29.374 106 

Kirurški 112 39.000 4.388 49.108 126 

Gin. porođ. 95 33.000 4.503 36.019 110 

Dječiji odjel 182 63.000 3.646 79.388 126 

Uho, grlo, nos 47 16.300 1.710 17.712 109 

Očni-trah. 57 20.000 1.017 20.499 103 

Dermatološki 23 8.000 846 8.106 101 

Ukupno: 775 269.100 20.335 300.290 112 

Tabela 4. Godina 1956. 

 

Broj bolesnika koji nisu mogli biti primljeni na liječenje iznosi prema stati-

stičkim podacima bolnice: 

 

Godina Broj bolesnika 

1953. 770 

1954. 6395 

1955. 8780 

1956. 8550 
 

 

Iz prednjih tabela je vidljivo da su svi odjeli korišćeni sa 100 odnosno preko 

100 %. Akutnost pomanjkanja bolničkog prostora vidi se još bolje iz sljedećeg prika-

za ostvarenih bolesničkih dana u toku 1953‒1956. godine: 

 

Godine Broj ostvarenih b. dana Indeks 

1953. 266.676 100 

1954. 304.805 114 

1955. 311.118 117 

1956. 300.290 113 

 

Ako ostvareni broj bolesničkih dana stavimo u odnos na mogući broj standar-

nih bolesničkih dana (standardni kreveti x 365) dobivamo ove odnose: 

 

Godina 
Broj standard-

nih kreveta 

Broj standard. 

bol. dana 

Broj ostar. 

bol. dana 

Odnosi korišće-

nja (5:6) x 100 

1953. 533 204.545 266.676 130 % 

1954. 533 204.545 304.805 150 % 

1955. 533 204.545 311.118 152 % 

1956. 533 204.545 300.290 147 % 



VERICA M. STOŠIĆ, Gradnja Zaraznog paviljona Opšte bolnice u Banjaluci (1957–1964)  

345 

 

 

I ova nam tabela pokazuje u kojoj se mjeri koriste bolesnički kreveti Opće 

bolnice u Banjaluci. Svake godine sve je veći broj bolesnika koji se liječi u toj bolni-

ci i broj bolesničkih dana, bez povećanja bolničkog kapaciteta. Sve je to moralo ići 

na štetu kvalitete rada ustanove. 

Dinamika u korišćenju kapaciteta još se bolje vidi iz ovog detalja, koji prika-

zuje broj bolesnika i bolesničkih dana po godinama: 

 

Odjel 1953. 1954. 1955. 1956. 

Interni 3.012 2.850 2.659 2.801 

Zarazni 945 1.215 1.387 1.116 

Grudni 622 919 899 808 

Kirurški 4.011 4.876 4.612 4.388 

Gin. porođajni 3.524 3.953 4.245 4.503 

Dječiji 2.881 3.128 3.639 3.646 

Uho, grlo, nos 661 1.016 1.567 1.716 

Očni sa trah. etan. 901 878 1.010 1.017 

Dermatološki 377 472 304 346 

Ukupno: 16.934 19.307 20.322 20.335 

Tabela 5. Broj bolesnika liječenih u bolnici po godinama 

 

Odjel 1953. 1954. 1955. 1956. 

Interni 49.775 50.535 39.673 43.904 

Zarazni 8.380 13.105 15.573 16.180 

Grudni 26.861 29.045 28.372 29.374 

Kirurški 42.067 54.950 55.220 49.908 

Gin. porođajni 27.402 29.821 36.013 36.019 

Dječiji 67.111 84.084 89.720 79.388 

Uho, grlo, nos 8.906 9.537 17.910 17.712 

Očni sa trah. stan. 26.014 23.128 24.153 20.499 

Dermatološki 10.160 10.600 8.484 8.106 

Ukupno: 266.676 304.805 311.118 300.290 

Tabela 6. Broj bolesničkih dana po godinama: 

 

Godina Broj stvarnih kreveta Indeks Broj bolesničkih dana Indeks 

1953. 756 100 266.676 100 

1954. 771 102 304.805 114 

1955. 771 102 311.118 116 

1956. 775 103 300.290 113 

Usporedni pregled broja kreveta i bolesničkih dana 
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Svi navedeni pokazatelji ukazuju da je bolnički kapacitet premalen i da je 

neophodno potrebno povećanje kapaciteta. Podaci iz tabela 1–4 dapače pokazuju da 

su u mnogo slučajeva morala po dva bolesnika biti smještena u jedan krevet. 

Broj bolesničkih dana koji je ostvaren od 1953. do 1955. godine stvarno je i 

veći nego je označen u tabelama 1‒4 i to zbog toga sto su podaci o bolničkim danima 

usklađeni sa knjigovodstvom, koje bolesnički dan majke i djeteta (dakle dva bole-

snička dana) uzima kao jedan dan. Prema tome kreveti su još više korišćeni, nego to 

tabele pokazuju. 

Broj bolesnika u tabelama 1‒4 nešto je veći od stvarnog broja bolesnika i to 

zbog sistema po kojemu se u knjigovodstvu evidentiraju bolesnici ‒ naime bolesnici 

koji prelaze iz godine u godinu, tj. i u početku i na svršetku godine uzimaju se u broj 

bolesnika tako da se oni stvarno pojavljuju dvostruko. 

Zdravstvena statistika obuhvaća bolesnika samo jedno tj. prilikom završetka 

liječenja, pa se zato ne slažu jedni i drugi podaci. 

 

II  Rezultati istražnih radova – potreba gradnje novog zaraznog odjela 

 

Banjaluka danas predstavlja regionalni zdravstveni centar za gotovo čitavu 

Bosansku Krajinu. Izgradnjom novih bolničkih kapaciteta u susjednim kotarevima 

Banjaluka će donekle izgubiti taj značaj, međutim za neke odjele ostat će ona i dalje 

najbliži centar. To se odnosi i na zarazni odjel bolnice. 

 

A. Sadašnje stanje odjela 

 

Zarazni odjel smješten je sada u jednoj montažnoj baraci koja je preostala 

nakon izgradnje pruge Banjaluka‒Doboj i služila je za smještaj i stanovanje radnika, 

koji su tu prugu gradili. Ta baraka ne odgovara osnovnim higijenskim zahtjevima, a 

naročito ne za smještaj zaraznog odjela. 

Naša je zadaća opravdati predviđenu novogradnju paviljona za zarazne bole-

snike u sklopu sadašnje banjalučke bolnice. 

Ova nam je zadaća olakšana s razloga što je početkom ove godine održana 

konferencija u organizaciji Saveznog zavoda za narodno zdravlje na kojoj je raspra-

vljeno i o pitanju zaraznih odjela. Na tom sastanku doneseni su ovi najvažniji 

zaključci: 

Najveći broj zaraznih odjela u FNRJ smješten je u nepodesnim i skučenim 

prostorijama sa slabo opremljenim sanitarnim uređajem, koji bez izuzetka nemaju 

izolacionih mogućnosti. Paralelno s ovim nedostatcima, koji dovode u pitanju funk-

ciju ovih odjela, stvara se od ovih mjesta umjesto ustanove za suzbijanje zaraznih 

bolesti, u stvari rasadnike zaraznih bolesti. Konstatirano je pomanjkanje režima ne 

samo za izolaciju nego i za liječenje zaraznih bolesnika, što je dovelo do pojave kuć-

nih infekcija i izbijanja čitavih epidemija među bolničkim bolesnicima i osobljem. 
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Zbog pomanjkanja odgovarajućih prostorija i sanitarnih uredjaja uslijedilo je i 

pomanjkanje stručnog osoblja koje nije imalo interesa za rad pod ovakovim prilika-

ma. 

Sve što je napred spomenuto odnosi se i na zarazni odjel bolnice u Banjaluci. 

Sadašnji smještaj zaraznih bolesnika (42 bolesnika na broju) bez osnovne izo-

lacije u jednoj montažnoj vlažnoj prizemnoj baraci ne odgovara niti sa medicinskog 

niti sa humanog stanovišta. 

Obično se imade krivo mišljenje o funkciji zaraznih odjela uopće. Pretposta-

vlja se i misli, da liječnik upućuje oboljele od tifusa ili šarlaha jednostavno u zarazni 

odjel, koje imade dužnost da ga primi. Međutim drugačije je u stvarnosti. Prema 

podacima Zarazne bolnice u Zagrebu oko 50% bolesnika, koji su upućeni u tu bolni-

cu sa diagnozom zarazne bolesti, ne boluje uopće od zaraznih bolesti. Prema tome 

zarazni odjel mora imati mogućnost da takovog bolesnika primi, da ga posmatra, lije-

či i očuva za vrijeme ispitivanja od infekcija na samom odjelu, i da ga nakon utvrđe-

ne diagnoze uputi u drugi odjel, kamo spada, nezaraženog od zaraznih bolesti. 

Iz napred rečenog jasno se vidi da zarazni odjeli moraju biti najsloženije jedi-

nice bolnice, a ne najzapuštenije, kako je to slučaj u banjalučkoj bolnici. 

Sadašnji zarazni odjel u Banjaluci ne može pružiti napred navedene uvjete, pa 

je i stoga razloga čim prije potrebno izgraditi novi odjel. 

 

B. Morbiditet od zaraznih bolesti na gravitacionom području banjalučke bolnice 

 

Kod gradnje novih bolnica prema jugoslovenskoj normi treba oko 10 % od 

ukupnog broja kreveta odrediti za zarazni odjel (u inozemstvu oko 5%). Takav pro-

cenat uzet je i za zarazni odjel bolnice u Banjaluci (U perspektivnom planu bolnice 

predviđen je kapacitet od 1.080 kreveta zajedno sa dječijim odjelom. U broj kreveta 

ne ulaze kreveti za duševne i TBC bolesnike. Po odbitku ovih ostaje blizu 1.000 kre-

veta, 10% od tog broja daje 100 kreveta koliko je planirano za kapacitet zaraznog 

odjela bolnice). 

Kako je već napred spomenuto gravitaciono područje banjalučke bolnice pro-

stire se na području bivših kotareva Banjaluka, Bosanska Gradiška, Bosanska Dubi-

ca, Prijedor, Prnjavor, Kotor Varoš, Mrkonjić Grad, Sanski Most, Ključ, Srbac, Jajce, 

Bosansko Grahovo i Glamoč. Ovo područje u dogledno vrijeme neće raspolagati sa 

vlastitim krevetima zaraznog odjela, pa je zbog toga kod odredjivanja broja kreveta 

zaraznog odjela potrebno uzeti u obzir morbiditet toga cijelog područja. U tom poslu 

služit ćemo se izvještajima i statističkim podacima kojima raspolaže Centralni higi-

jenski zavod u Sarajevu i sama bolnica. 

Tabela br. 7. pokazuje nam kretanje zaraznih bolesti na navedenom području 

1955‒1956. godine. U tabeli su izneseni samo prijavljeni slučajevi oboljenja, među-

tim smatramo da je broj oboljenja veći, jer se prijavljivanje i evidencija zaraznih 

bolesti u našoj zemlji ne provodi iz raznih razloga 100%. 
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Čak i sama bolnica u Banjaluci, njen zarazni odjel, nije vršio do polovine 

1957. godine obaveznu prijavu bolesnika, premda je na to bio obvezan. Da je ovo 

točno može se utvrditi i iz izvještaja o broju liječenih bolesnika u zaraznom odjelu 

banjalučke bolnice, gdje je broj bolesnika kod nekih bolesti veći nego je broj prija-

vljenih slučajeva. Npr. u 1955. godini u bolnici je liječeno 13 bolesnika od poliomi-

jelitisa, dok je na cijelom području prijavljeno ukupno 11 slučajeva, iste je godine 

liječeno sedam slučajeva paratifusa, dok je prijavljeno svega šest slučajeva, isto tako 

prijavljeno je 65 slučajeva tifus abd., a liječeno 74 slučaja itd. 

 

Vrsta bolesti 
Banjaluka  Bos. Gradiška Bos. Dubica  Prijedor  

1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 

Tiphus exanth. 7 8 1 - - 3 2 - 

Tiphus abdom. 20 14 3 2 6 13 5 - 

Paratiphyus 3 1 - - - 1 - - 

Dysenterija 50 32 27 4 5 - 3 - 

Scarlatina 69 42 25 4 - 1 - - 

Diptheria 92 53 18 13 8 4 13 7 

Morbilli 89 73 67 31 21 12 30 9 

Pertussis 109 71 166 16 7 10 267 6 

Meningitis ep. 13 8 1 1 2 1 5 4 

Poliomijelitis 6 6 - - 2 - - - 

Tetanus 9 5 7 - - - 2 - 

Antraks 7 2 - - - 2 2 - 

Eryisipelas 35 20 14 6 4 1 1 3 

Hepatitis ep. - 43 - 2 - 10 - 1 

Sepsis purep. - - 1 - - - - - 

Lyssa - - - - - - - - 

Ukupno: 509 378 330 79 55 58 330 35 

Tabela 7. Vrsta bolesti sa područja bivših kotareva po godinama 

 

Vrsta bolesti 
Prnjavor Kotor Varoš M. Grad Sanski Most Ključ 

1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 

Tiphus exanth. 9 - 2 - 2 - 4 2 - - 

Tiphus abdom. 6 2 2 2 5 11 6 1 3 2 

Paratiphyus - - - 1 - 1 1 - - - 

Dysenterija 2 1 4 1 16 16 5 2 1 5 

Scarlatina 5 - - - - 1 - 3 - - 

Diptheria 5 2 1 1 4 5 3 11 8 11 

Morbilli 16 9 41 24 2 135 34 3 21 15 

Pertussis 36 43 23 113 141 104 56 20 5 1 

Meningitis ep. 2 1 - 2 3 3 1 - 2 - 

Polimijelitis 1 - - - - - 1 - 1 - 
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Tetanus 1 - - 1 1 - 1 - 1 1 

Antraks 2 - - - - 1 1 1 6 8 

Eryisipelas 8 - 3 - 6 3 3 1 2 2 

Hepatitis ep. - - - 6 - - - 4 - 7 

Sepsis purep. - - - - - - - - - - 

Lyssa - 1 - - - - - - - - 

Ukupno: 93 59 76 151 180 280 116 48 50 52 

 

Vrsta bolesti Srbac Jajce B. Grahovo Glamoč Sveukupno 

1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 

Tiphus exanth. 1 - - 1 - - - - 28 14 

Tiphus abdom. - - 5 3 1 - 4 - 65 55 

Parathyphus 1 - - 1 - - 1 1 6 6 

Dysenterija - 18 3 11 1 - 2 - 119 90 

Scarlatina 2 5 6 14 4 8 28 4 140 82 

Diptheria - 1 8 3 5 2 3 1 168 114 

Morbilli 55 3 1 87 41 20 7 3 425 424 

Petrussis 140 3 283 151 4 - 8 - 1245 538 

Meningitis ep. 1 1 1 1 - - 1 1 32 23 

Poliomijelitis - - - 1 - - - 1 11 8 

Tetanus 1 - - 1 2 1 - - 25 9 

Antraks 2 - 9 - 8 2 5 4 42 20 

Erysipelas 2 1 18 10 2 1 4 3 102 51 

Hepatitis ep. - 10 - 2 - 1 0 - - 86 

Sepisis puerp. 1 - - - 1 - 1 - 4 - 

Lyssa - - - - - - - - - 1 

Ukupno: 206 42 334 286 69 35 64 18 2412 1521 

 

Navedeni podaci jasno nam ukazuju da je broj oboljenja od zaraznih bolesti na 

označenom području velik, naročito ako se uzme u obzir da znatan broj oboljenja 

uopće nije prijavljen, kako je to napred dokazano. 

Deficitarnost dosadašnjeg zaraznog odjela što se tiče broja kreveta, jasno je 

vidljiv iz napred iznesenih podataka o korišćenju kreveta toga odjela. Tako vidimo 

da je taj odjel korišćen: 

 

Godina 
Broj 

bolesnika 

Broj bolesničkih 

dana 
% korišćenja 

1953. 945 8.380 72 

1954. 1215 13.105 111 

1955. 1387 15.573 132 

1956. 1116 16.180 111 
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Ako uzmemo da je u sadašnjem zaraznom odjelu moguće smjestiti 22 stan-

dardna kreveta, što čini 8.000 standardnih bolesničkih dana, vidimo da je kapacitet 

korišćen ne sa označenim procentima već sa mnogo većim, tako u 1953. godini sa 

105% u 1954. sa 164%, u 1955. sa 195%, a u 1956. sa 202%. Kakove su mogućnosti 

liječenja i izolacije pod ovakovim prilikama nije uopće potrebno govoriti. 

Bolesnici koji su liječeni od zaraznih bolesti u banjalučkoj bolnici bili su 

smješteni ne samo u zaraznom odjelu već i u dječijem odjelu (23 kreveta za dječije 

zarazne bolesti) i u nekim drugim odjelima, što se razabire iz statističkih izvještaja 

Centralnog higijenskog zavoda u Sarajevu, koji su sastavljeni na temelju individual-

nih listića za svakog bolesnika. Prema tim podacima u 1954. i u 1955. godini liječen 

je u toj bolnici slijedeći broj bolesnika: 

 

Broj bolesnika i bolesničkih dana po vrstama zaraznih bolesti  

u bolnici Banja Luka (bez trahoma) 

Šifra jugo-

slovenske 

nomenkl. 

Naziv bolesti i 

grupa bolesti 

1954. 1955. 

Broj 

bolesnika 

Broj boln. 

dana 

Broj 

bolesnika 

Broj boln. 

dana 

24 Trbušni tifus 73 1.533 74 1.694 

25 Paratifus i druge 

infekcije  

salmonelama 13 252 17 179 

28 Dizenterija (svi 

oblici) 74 1.159 57 638 

29 Šarlah 34 333 60 564 

30 Streptokokna  

angina - - 2 8 

31 Crveni vjetar 60 312 50 390 

32 Septikemija i  

pijemija 16 268 11 141 

33 Difterija 89 723 116 806 

34 Veliki kašalj  151 2.055 229 3.070 

35 Meningokokne 

infekcije 14 277 41 921 

37 Guba  2 10 - - 

38 Tetanus 12 132 28 260 

39 Crni prišt 31 339 31 389 

42 Dječija paraliza 14 166 13 396 

43 Kasne posljedice 

dječije paralize 

 

9 

 

1.929 

 

8 

 

308 

44 Akutni zarazni 

encefalitis 

 

- 

 

- 

 

8 

 

52 

45 Kasne posljedice 

akut. zar. encefal. 1 51 - - 
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47 Male boginje 127 2.222 171 2.172 

48 Ovčje boginje 15 339 7 181 

49 Zauške  45 365 55 546 

51 Zarazni hepatitis 138 2.974 184 3.862 

52 Bjesnilo  1 1 1 12 

54 Papatači – grozni-

ca 1 3 - - 

55 Pjegavac  12 212 15 321 

57 Malarija 2 13 1 7 

60 Ostale helmintijaze 

(bez shistosomija-

ze 

 

119 

 

983 

 

50 

 

655 

61 Ehinokok 5 122 9 195 

64 Favus 9 6.541 50 3.131 

65 Sve ostale vrste 

dermatomikoza 

 

190 

 

9.617 

 

48 

 

3.042 

66 Šuga  4 10 50 106 

69 Sva druga infekt. i 

parazit. oboljenja 

 

8 

 

216 

 

55 

 

355 

Ukupno: 1.353 33.197 1.401 24.401  

 

Napred navedene podatke opravdavaju u potpunosti izgradnju novog zaraznog 

paviljona bolnice u Banjaluci i to kako zbog sadašnjeg stanja postojećeg odjela, 

kojeg bi sanitarne vlasti trebale zatvoriti, bez obzira na gradnju novog odjela, tako i 

zbog postotka iskorisćenosti odjela, koji doprinosi da ovaj odjel predstavlja stalnu 

opasnost kao rasadiste zaraznih bolesti. 

 

III  Analiza korišćenja predloženih kapaciteta 

 

Zarazni odjel ima sada 42 kreveta (22 standardna) te je njegov kapacitet isko-

rišćen preko njegove mogućnosti tj. neki su kreveti korišćeni istovremeno i za dva 

bolesnika. Kod gradnje bolničkih kapaciteta postoje neke orijentacione norme. Tako 

se za sada u NR Bosni i Hercegovini predvidja da treba na svakih tisuću stanovnika 

imati barem 4,5 kreveta (NR Hrvatska ima već 5,4 kreveta). Od toga bi otpalo na 

specijalne bolnice za liječenje tuberkuloze i duševnih bolesti 2 kreveta, dok bi 2,5 

kreveta otpalo na druge odjele koji ulaze u sastav općih bolnica. Za naše prilike uzi-

ma se da je za zarazni odjel potrebno 10% kreveta opće bolnice, dakle 0,25 kreveta 

na tisuću stanovnika. Na 430.000 stanovnika, koji gravitiraju prema banjalučkom 

zaraznom odjelu trebalo bi dakle i po ovoj računici oko 100 kreveta, koliko se planira 

izgraditi kreveta za ovaj odjel. 

Uzmemo li s druge strane morbiditet stanovništva gornjeg područja, vidjet 

ćemo da godišnje ima prosječno oko 2.500 evidentiranih slučajeva kojima je potreb-

na izolacija i bolničko liječenje. Kako prosječno trajanje liječenja tih bolesnika u slu-
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čaju pravovremenog dolaska u bolnicu traje oko 15 dana vidimo da bi za navedene 

slučajeve ostvarili oko 37.500 bolesničkih dana. Ovaj broj podijeljen sa 365 dana u 

godini daje ponovno oko 100 kreveta. 

Iz gornjeg izlaganja proizlazi da će predviđeni kapacitet biti odgovarajuće 

korišćen. Dapače što će zdravstvena služba biti na terenu razvijenija, to će više otkri-

vati zarazne bolesnike koje će upućivati u ovu bolnicu. 

I najnoviji podaci potvrđuju iskorišćenost sadašnjeg kapaciteta odjela. Prema 

njima bilo je u toku 1957. godine liječeno: 

 

U mjesecu: Bolesnika: 
Bolesničkih 

dana: 

Prosjek 

ležanja: 

Januar 173 1.404  

Februar 79 1.363  

Mart 90 1.349  

April 77 1.373  

Maj 83 1.548  

Juni 79 1.287  

Juli 77 1.546  

Avgust  83 1.520  

Septembar  99 1.370  

 840 12.760 15,1 

 
Mogući broj bolesničkih dana iznosi: 10.800 

Ostvareni broj bolesničkih dana: 12.760 

Iskorišćenost: 118% 

 

IV Analiza energetskih izvora, transporta, kadrova i drugih izvora 

 

 Transport.  

Opća bolnica Banjaluka vezana je redovnim željezničkim i autobusnim linija-

ma sa svim važnijim centrima naše zemlje. Posjeduje vlastiti kamion od 3,5 tona 

nosivosti, jedan džip za lakši teret i za osobni prevoz te osobna kola za prevoz bole-

snika. 

 

Zagrijavanje prostorija. 

Za zagrijavanje prostorija predviđeno je centralno grijanje sa kotlovnicom u 

podrumu zaraznog paviljona i radijatorima u svim prostorijama paviljona. 

 

 Voda 

Poznato je da je situacija sa vodom u Banjaluci općenito teška. Takovu tešku 

situaciju morat će dijeliti i novi odjel, koji će biti u torn pogledu izjednačen sa osta-
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lim odjelima bolnice. Međutim, poteškoća sa vodom nije vezana uz novi paviljon, 

već je ona opći banjalučki problem, koji će se morati u najskorije vrijeme sanirati. 

 

 Kanalizacija 

U bolnici postoji kanalizaciona mreža na koju će se nadovezati kanalizacija 

novog paviljona. 

 

Osvjetljenje i električni pogon 

Bolnica dobiva električnu energiju iz gradske mreže. Posjeduje vlastitu trafo 

stanicu čiji će kapacitet biti dovoljan za podmirenje potreba na električnoj energiji 

novog odjela. 

 

Kapacitet centralne kuhinje  

Centralna kuhinja moći će podmiriti potrebe novog odjela bez ikakovih dalj-

njih investicija. 

 

Kadrovi 

U sadašnjem zaraznom odjelu sa 42 kreveta i korišćenjem kapaciteta sa pro-

sječno oko 120%, zaposleno je slijedeće osoblje: 

 

Liječnika 2 

Bolničara 13 

Pomoćnog osoblja 8 

Ukupno: 23 

 

U novom odjelu predviđa se slijedeće osoblje: 

 

Liječnika 6 

Medicinskih sestara 4 

Bolničara 24 

Laboranata 2 

Rentgen tehničara 1 

Pomoćnog osoblja 18 

Ukupno: 55 

 

Kod osnivanja i izgradnje novog odjela neće doći do relativne uštede osoblja, 

jer je dosadašnji odjel imao premalo osoblja, a naročito premalo stručnog osoblja. 

Poboljšanjem prilika za stručni i medicinski rad bit će moguće angažirati i odgovara-

juće osoblje, čime će se poboljšati kvaliteta rada i stvoriti uvjeti da zarazni odjel u 

Banjaluci to zaista i bude. 
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V Analiza funkcionalnog procesa i analiza razmještaja 

 

Za zarazni odjel predvidja se gradnja paviljona sa podrumom, prizemljem i sa 

dva kata. 

Građevni program, koji čini osnov za sastav investicionog programa, sasta-

vljen je na temelju zaključaka grupe stručnjaka po pitanju zaraznih odjela općih bol-

nica na konferenciji koja je održana u Zagrebu od 22‒25. I. 1957. godine na saziv 

Saveznog zavoda za narodno zdravlje. 

Proces rada u odjelu počima u prizemlju u: 

Prijemnom bloku u kojem se vrši prijem ušljivih bolesnika ili manje jasnih 

bolesnika. Ovdje se predvidjaju: 

- dvije sobe za pregled sa ulazom izvana, svlačionica, kupaonica, oblačionica, 

WC, prostor za dezinfekciju, spremište za dezinfekciju,spremište za bolesnička odi-

jela. 

Prijemna izolaciona jedinica za odrasle i djecu u prizemlju ima osam soba sa 

po jedanim krevetom. Sobe su tako dimenzionirane da omogućuju smještaj još po 

jednog pomoćnog kreveta. Kapacitet se računa samo sa osam kreveta. U ovoj jedinici 

predviđa se osim bolesničkih izolacionih soba još i: 

- radna soba za medicinsku sestru, sa garderobom, WC i komorom za čisto 

rublje, soba za pregled sa nišom za priručni laboratorij i uređajem za sterilizaciju 

instrumenata, pripremna kuhinja sa čistom i nečistom stranom, kupaonica, prostorija 

za nečisto, lođa za čišćenje i zračenje i prostor za nosila. 

Izolaciona jedinica za malu djecu u I. katu,  jedinica ima kapacitet od 24 kre-

veta i služi za malu djecu. Svaka soba predstavlja izolacionu jedinicu sa 2 kreveta 

koji su smješteni u poluboksove. U sobi je umivaonik i kada za malu djecu. U tri 

sobe predviđaju se i zahodske školjke za djecu. Izmedju soba i hodnika predvidđaju 

se ostakljene stijene. 

Sastav jedinice je ovaj: 

- 12 soba sa po dva kreveta. 

Ostale su prostorije iste kao i u prijemnoj izolacionoj jedinici za odrasle i dje-

cu, osim prostora za nosila umjesto kojeg dolazi WC. 

Prva opća bolnička jedinica u I. katu, nasuprot izolacionoj jedinici za malu 

djecu predviđa se prva opća bolnička jedinica. U toj jedinici, koja odgovara po svom 

sastavu općoj bolničkoj jedinici, predviđaju se slijedeći prostori: 

- šest soba sa po četiri kreveta (24 kreveta), dvije sobe sa po jednim krevetom 

(dva kreveta), radna soba za mededicinsku sestru sa garderobom, WC i komorom za 

čisto rublje, soba za pregled sa nišom za priručni laboratorij i uređajem za sterilizaci-

ju instrumenata, pripremna kuhinja sa čistom i nečistom stranom, kupaonica, prosto-

rija za nečisto, lođa za čišćenje i zračenje, prostor za nosila, WC za bolesnike sa dvi-

je kabine (tri školjke) i potrebnim umivaonicima. 
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Izolaciona jedinica za odrasle i veću decu u II. katu, uz svake dvije sobe 

(između njih) predviđa se brana sa umivaonikom za personal, a uz svaku sobu pro-

stor sa kompletnim sanitarnim uređajem, koji se sastoji od kade za sjedenje sa tušem, 

WC i umivaonikom za bolesnike. U sobe se ulazi samo sa strane hodnika. Ispred 

soba predviđen je balkon. 

Sastav jedinice je slijedeći: 

- osam soba sa opisanim sanitarnim čvorom sa po dva kreveta, tj. 16 kreveta, 

ostale prostorije su iste kao i u prijemnoj izolacionoj jedinici. 

Druga opća bolnička jedinica u II katu, mještena je nasuprot izolacione jedi-

nice za odrasle i veću djecu. Ona ima isti sastav i raspored prostorija kao i prva opća 

bolnicka jedinica u I. katu. 

Radne medicinske prostorije, smjestene su u I. katu, a sastoje se od: 

- sobe za intervencije, sobe za rentgen sa tamnom komorom, dvije prostorije 

za laboratorij, prostorije za EKG, soba za rektoskopske preglede i diagnostiku, čeka-

onica, spremište, WC sa umivaonikom 

Zajedničke prostorije su smještene u prizemlju, a sastoje se iz:  

- čekaonice, sobe za šefa odjela, sobe za liječnike, administracije, sobe za 

odjelnu sestru, sobe za personal, garderobe sa tušem i WC 

Pogonske prostorije su smještene u podrumu a sastoje se iz: 

- razdjelne kuhinje u kojoj se dogotovljavaju dijetalna jela iz sirovina koje 

dolaze pripremljene iz centralne kuhinje, praonice posuđa, priručne izbe, prostora za 

dizala, koje ima vezu sa priručnim (čajnim) kuhinjama, priručna praonica rublja, pri-

ručna glačaonica rublja, sušionica za rublje, prostor za dezinfekciju rublja, spremište 

nečistog rublja, centralno grijanje sa kotlovnicom, spremište goriva, prostorija za 

spaljivanje otpadaka (zaraznih), tuš, garderoba i WC za pogonski personal. 

Iz izloženog građevnog programa razabire se da je u predviđenom paviljonu 

osigurana separacija sa zasebnim prilazima i prijemom. Osiguran je dovoljan broj 

izolacionih jedinica i soba bilo da se radi o sobama sa jednim krevetom ili sobama sa 

dva kreveta sa potrebnim sanitarnim uređajima, koji služe za sprečavanje kućne zara-

ze. 

Prijem bolesnika vrši se preko sanitarnog propusnika (ambulante, svlačionice, 

kupaonice, oblačionice) prvenstveno za ušljive bolesnike (prijemni odjel u prizemlju) 

dok se prijem ostalih bolesnika vrši direktno u izolacionim jedinicama u I. ili II. katu. 

Predviđeni su posebni ulazi za prijem bolesnika, za osoblje, a isto tako je 

predviđen poseban izlaz za otpuštene bolesnike. 

Zarazni paviljon u Banjaluci ispunjavat će prema tome sve postavljene 

postavke na ranije spomenutom savjetovanju održanom početkom ove godine u 

Zagrebu. 

Priloženi nacrti sastavljeni su na temelju modernog gledanja na hospitalizaci-

ju zaraznih bolesnika. Paviljon će nakon izgradnje potpuno odgovarati intencijama 

Saveznog zavoda za narodno zdravlje i predstavljati u neku ruku jedan ogledni centar 

za NR Bosnu i Hercegovinu. 
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Rekapitacija kreveta i kvadrature: 

 

Prostor Kreveta  Kvadratura 

1. Prijemni blok - 211 

2. Prijemne izolacione jedinice za djecu i odrasle 8 448 

3. Prijemne izolacione jedinice za malu djecu 24 448 

4. Izolacione jedinice za odrasle i veću djecu 16 448 

5. Prva opća bolnička jedinica 26 490 

6. Druga opća bolnička jedinica 26 490 

7. Radne medicinske prostorije 26 208 

8. Zajedničke prostorije - 211 

9. Pogonske prostorije - 368 

 

VI  Analiza šire i uže lokacije 

 

A. Šira lokacija 

U prethodnim glavama ovog elaborata već smo govorili o gravitacionom pod-

ručju zaraznog odjela banjalučke bolnice. To područje obuhvata prostor nastanjen sa 

oko 430.000 stanovnika, čija će epidemiološka situacija još dugo vremena uvjetovati 

hospitalizaciju zaraznih bolesnika i sumnjivih slučajeva na zarazne bolesti. Bolnica 

je preko željezničke pruge i autobusnog prometa povezana sa svim dijelovima gravi-

tacionog područja. 

 

B. Uža lokacija 

Banjalučka bolnica smještena je na prostoru koji je po urbanističkom planu 

predvidjen i dalje za bolnicu. Novi zarazni odjel gradit će se u neposrednoj blizini 

bolničkog kruga i ostalih odjela bolnica što će omogućiti funkcionalno povezivanje 

tog odjela sa internim odjelom. Novi odjel će imati zaseban ulaz sa ulice što će omo-

gućiti olakšano komuniciranje bolesnika i materijala. 

 

VII  Račun potrebnih obrtnih i investicionih sredstava i plan amortizacije 

 

Opća bolnica Banjaluka koristi kod banke kredit: 

 

Namjena Dinara 

Za redovna obrtna sredstva 38,750.000 

Za ogrijev 7,000.000 

Za zimnicu 8,650.000 

Ukupno: 54,400.000 
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Izgradnjom novog paviljona povećat će se redovni troškovi bolnice za oko 

32,000.000 dinara. Uzevši u obzir ostale veće bolnice ranga Opće bolnice Banjaluka, 

možemo konstaturati da je kredit za redovna obrtna sredstva premalen, jer je općeni-

to poznato a i potvrđeno okružnicom Centralne Narodne banke FNRJ da je za redov-

no poslovanje većih bolnica potreban kredit u visini iznosa dvomjesečnih rashoda. 

Prema tom računu, Opća bolnica u Banjaluci trebala bi imati kredit na proračunu od 

342 milijuna dinara oko 57,000.000 din. uz kamatnjak od 2,5% godišnje, a ne kako 

sada uživa 38,75 milijuna uz kamatnjak od 2,5% i 15,650 milijuna dinara uz kamat-

njak od 6%. Bolnica treba zatražiti od banke povećanje kredita u smislu spomenute 

okružnice Centralne banke, pa će kamate u vezi sa kreditom unatoč izgradnje novog 

odjela biti manji od dosadašnjih kamata. 

Novi zarazni odjel bit će odgovarajuće održavan zbog toga što sadašnji sistem 

financiranja zdravstvenih ustanova omogućuje stvaranje sredstava za investiciono 

održavanje i zamjenu uplatom amortizacije za osnovna sredstva. 

Amortizacija ustanove za 1957. godinu iznosi: 

 

Kategorija osnovnih 

sredstava 
Osnovna 

Vrijednost 

otpisana u 

000 dinara 

Sadašnja 
Visina 

amortizacije 

I. Građevinski objekti 439.917   13.646 

III. Energetske mašine 11.334   793 

IV. Mašine, radilice, uređa-

ji i prostorije 

10.804   

1.060 

VI. Sredstva transp. i veze 5.916   860 

VII. Inventar i oprema 110.336   16.143 

IX. Osnovno stado 150   12 

Ukupno: 578.457 199.342 379.115 32.514 

 

Od prednjeg iznosa od din. 32.514.000 otpada: 

 
Investicioni fond 9,872.000 

Amortizacioni fond za zamjenu osnovnih sredstava 18,031.000 

Amortizacioni fond za investiciono održavanje 4,612.000 

                Ukupno: 32,514.000 

 

Po Odluci o amortizaciji u zdravstvenim ustanovama sa samostalnim finan-

ciranjem (Sl. list br. 11 i 40/56) sredstva amortizacionog fonda, dijela za investicije, 

mogu služiti i za nove investicije, drugim riječima i za otplatu investicionih zajmova, 

koje ustanova može sklopiti na temelju Uredbe o investicionim zajmovima. 

Za izgradnju zaraznog paviljona bit će potrebna slijedeća sredstva: 
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Investicije Dinarska sredstva 

  

Gradjevinski radovi 190.000.000 

Centralno grijanje 20.000.000 

Elektroinstalacije 3.000.000 

Vodovod i potrebne instalacije 7.000.000 

Oprema 39.000.000 

                 Ukupno: 259.000.000 

 

Izgradnjom novog paviljona promijenit će se i plan amortizacije ustanove. 

Prostorije sadašnjeg zaraznog odjela služit će i dalje bolnici za stanovanje samaca 

bolničara i drugog zdravstvenog osoblja, koje sada koristi prostorije gdje se treba 

proširiti laboratorij internog odjela. 

Vrijednost osnovnih sredstava i amortizacije povećat će se kako slijedi: 

 

 Vrijednost osnovnih 

sredstava u 000 dinara 

Amortizacija u 

000 dinara 

Dosadašnja 578.457 32.514 

Zarazni odjel zgrada 190.000 5.320 

Vodovod i centralno grijanje 27.000 810 

Električna mreža 3.000 120 

Oprema (uz prosječnu stopu 

otpisa od 14 %) 39.000 5.460 

Ukupno: 837.457 44.224 

 

Iz ovog vidimo da će amortizacija biti povećana za oko 11.710.000- dinara 

(unutar koje investicioni fond od din. 6.250.000) čime će se povećati mogućnosti za 

eventualne otplate anuiteta tim više što nova zgrada zaraznog odjela u prvim godina-

ma neće zahtjevati sredstva za održavanje i popravke. 

Navedeni iznosi opreme smanjit će se u koliko će se dio postojeće opreme 

sadanjeg zaraznog odjela moći upotrijebiti u novom odjelu. Paralelno s tim smanjit 

će se i amortizacija bolnice za odgovarajuće iznose. 

 

VIII Strukovna cijena bolesničkog dana 

 

Opća bolnica Banjaluka obračunava prosječne cijene bolesničkog dana za 

sve odjele bolnice tj. cijene su u svim odjelima jednake, interne se vode evidencije 

od 1. januara 1957. godine o troškovima svakog pojedinog odjela. Prema tim eviden-

cijama troškovi bolesničkog dana pojedinih odjela bili su u razdoblju od 1. januara 

do 30. septembra 1957. godine ovi: 
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Odjel Plaće Liječenje Prehrana Režija Amortizacija Ukupno 

Interni 388 295 189 125 174 1.171 

Dječiji 430 212 194 164 132 1.132 

TBC odjel 255 199 188 91 118 851 

Gin. porođajni 441 254 194 131 137 1.157 

Ušno 477 275 191 142 141 1.226 

Očno 373 122 193 117 119 924 

Dermatološko 335 151 207 116 80 889 

Zarazno 363 345 186 104 78 1.076 

Kirurgija 555 477 167 146 180 1.525 

Troškovi po jednom bolničkom danu 

Prema gornjim podacima troškovi bolesničkog dana zaraznog odjela iznosili 

su dinarima l.076.- po jednom danu. Troškovi novog paviljona po jednom danu pro-

mijenit će se na više. To povišenje neće biti izraz neracionalnosti tog odjela, nego 

posljedice niskog nivoa dosadašnjeg odjela koji je bio ispod najnižeg nivoa zaraznih 

odjela u FNRJ. To će nam potvrditi i usporedba troškova toga odjela sa nekim dru-

gim odjelima iste bolnice. Kod toga treba imati u vidu da je zarazni odjel primao i 

djecu na liječenje, pa je zbog same te činjenice morao imati nešto veće troškove pla-

ća od većine drugih odjela, što će morati ostati i u buduće. 

Radi usporedbe navodimo ove podatke o troškovima: 

 

  Plaće Režija Amortizacija 

Kirurgija  555 146 180 

Interni  388 125 174 

Dječiji  430 164 132 

Zarazni  363 104 78 

 

Zarazni odjeli su najskuplji odjeli zbog toga što nisu u pravilu uvijek popu-

njeni obzirom da njihov kapacitet mora biti raspoloživ za eventualne potrebe, a i 

zbog broja osoblja, sastava osnovnih sredstava i režije. Kod banjalučkog odjela upra-

vo je sve obratno. Ispravljanjem ovih manjkavosti u novom paviljonu povećat će se 

troškovi toga odjela. 

Oni će biti po prilici ovakovi: 

 

Vrste troškova Ukupni trošak 
Broj bolesničkih 

dana 

Po jednom bole-

sničkom danu 

Plaće (55 službenika 

+ dio plaća uprave) 

14.214.000 35.000 405 

Troškovi liječenja 12.250.000  350 

Troškovi prehrane 6.650.000  190 

Troškovi režije 4.200.000  120 
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Amortizacija 11.710.000  335 

Sveukupno: 49.024.000  1.400 

 

Uz nova osnovna sredstva, uz kompletan stručni kadar i potrebnu aparaturu 

novi odjel će postići optimalni učinak. Troškovi za zajednicu neće biti veći, makar su 

troškovi po jednom danu veći, i to zbog toga što će se skratiti trajanje liječenja odno-

sno povećati propusna moć bolnice, a s druge će strane biti manji gubitak u nacional-

nom dohotku zbog toga što će osiguranici i poljoprivredni proizvođači biti prije 

osposobljeni za rad. Osim toga smanjit će se troškovi naknade umjesto plaće za vrije-

me bolesti. 

 

IX Ekonomsko obrazloženje računa rentabiliteta i plaćanje predviđenih investi-

cija 

 

Iz prednjih točaka, a naročito iz tačke II. i III. proizlazi da postoji garancija 

da će kapacitet zaraznog odjela biti odgovarajuće korišteni i da će prema tome sa gle-

dišta zdravstvene službe investicija biti rentabilna. 

Rentabilitet ovih investicija ne može se mjeriti na način kako se to čini u pri-

vredi visinom viška rada koji se formira u uslovima konkurencije na tržištu. Međutim 

kad bi se vodila statistika o tome koliko je zdravstvena služba postigla upravo na 

području sprečavanja i liječenja zaraznih bolesti i kad bi se to preračunalo u vrijed-

nost vidjeli bi da je učinak zdravstvene službe isto tako važan kao i sama proizvodnja 

koja stvara višak rada. 

Izgradnjom novog zaraznog paviljona oslobodit će se montažna baraka u 

kojoj je za sada smješten zarazni odjel, koja ce služiti za stanove zdravstvenog oso-

blja. Sadašnji stanovi toga osoblja neophodno su potrebni za proširenje laboratorija, 

koji će iseljenjem dobiti potrebne prostorije čime će biti ušteđeni novi rashodi za 

investicije. Za sada je taj laboratorij smješten u skučenim i nepodesnim prostorijama. 

Kako je već napred spomenuto rentabilnost investicija u zdravstvenoj službi 

mjeri se njenim djelovanjem na zdravstveno stanje naroda, na sprečavanje bolesti i 

skraćenje bolovanja. Kod toga treba imati u vidu da cijena bolesničkog dana novog 

odjela odnosno cijena ukupnog liječenja bolesnika ne bude veća od cijena bolnica 

sličnog ranga i vrste. Cijena liječenja u zaraznom odjelu bolnice u Banjaluci kretat će 

se u visini cijena zaraznih odjela ostalih većih bolnica NR Bosne i Hercegovine i NR 

Hrvatske. 

Predvidiva cijena bolesničkog dana odjela prikazana je tačci VIII. ovog pro-

grama. 

Ona će u apsolutnom iznosu po jednom danu biti viša od dosadašnje cijene, 

ali će zato cijena liječenja po jednom bolesniku biti niža, jer će sigurno uslijediti 

skraćivanje trajanja liječenja i to kako zbog pravodobnog primanja bolesnika na lije-

čenje zbog proširenja odjela, tako i zbog višeg nivoa medicinskog rada. 
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Iz do sada iznesenog u ovom investicionom programu može se zaključiti da 

je izgradnja zaraznog odjela ne samo potrebna zbog sadašnjeg stanja u zaraznom 

odjelu, već da je ona potpuno i opravdana. 

Posebna je ta investicija korisna za zavod za socijalno osiguranje na čije će 

se poslovanje iz već napred spomenutih razloga ona vrlo povoljno odraziti smanje-

njem bolovanja, troškova liječenja i povećanjem doprinosa za socijalno osiguranje. 

Investicija za novi zarazni odjel, koji će i dalje biti regionalni centar za zara-

zne bolesti, ima republički karakter pa bi Savjet za narodno zdravlje NR Bosne i Har-

cegovine i Zavod za socijalno osiguranje u Sarajevu trebali sa Narodnim odborom 

kotara Banjaluka snositi zajednički troškove za izgradnju paviljona. 

Na kraju potrebno je spomenuti da je bolnica u oku svog dosadašnjeg poslo-

vanja kao ustanova sa samostalnim financiranjem postigla pozitivne financijske 

rezultate i to: 

Godina Dinari 

1953. 2,734.000 

1954. 9,483.000 

1955. 8,000.000 

 

Zagreb, prosinac 1957. godine  

 

*** 

 

Verica M. Stosic 

 

The Construction of the Pavilion for Infectious Diseases 

of the General Hospital in Banja Luka (1957-1964) 

 

Summary 

 

At the conference of the FNRY Federal Office of Public Health, held from 21 

to 25 January 1957 in Zagreb, it was discussed about the situation and problems in 

health and health care institutions. Among them was also the Department for Infec-

tious Diseases of the General Hospital in Banja Luka, whose health functioning was 

characterized as extremely difficult. An initiative for a Feasibility Study of the In-

vestment Program for Construction of the Pavilion for Infectious Diseases of the 

General Hospital in Banja Luka was launched based on the conference conclusions. 

The Study was carried out from May to December 1957, and it envisaged the con-

struction of a pavilion with two floors, with the surface of 3,322 m² and a capacity of 

100 hospital beds. 

Due to lack of financial resources, the municipality of Banja Luka restored 

the existing prefabricated building of the Department for Infectious Diseases and 

built two new prefabricated tracts from 1961 to 1964.  
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The Investment Program for the Pavilion for Infectious Diseases (textual 

part) of the General Hospital in Banja Luka is a document that contains different 

analyses of the health potential which the construction of the Pavilion for Infectious 

Diseases offers. In addition, the Investment Program includes various statistics that 

indicate the health situation in the Banja Luka region in the sixties of the century. 
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ВЛАДАН ВУКЛИШ 930.1(497.15БањаЛука)“1920/1929“ 

Архив Републике Српске, Бањалука 10.7251/GUARS1608365V 

vladanv@live.com  

 

 

ОБЛАСНА ИНСПЕКЦИЈА РАДА БАЊАЛУКА (1920–1929); 

1920/1929 (АНАЛИТИЧКИ ИНВЕНТАР) 
 

 

Апстракт: Обласна инспекција рада у Бањалуци основана је de facto 

1920. године постављањем инг. Ивана Виличића за обласног инспектора рада. 

Први инспекторат рада на подручју Босне и Херцеговине основан је 1907. годи-

не, да би се, стварањем нове државе, Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 

приступило даљој регулацији и ширењу службе обртног надзора. Функције 

инспекција рада биле су, између осталог, надзор над условима рада, испитива-

ње положаја радништва и његовог односа са послодавцима, евидентирање 

несрећа на раду и издавање радних дозвола за стране упосленике. Обласне 

инспекције рада, као самостална правна лица, укинуте су 1929. године њихо-

вим укључењем у одјељења за социјалну политику и народно здравље под 

новооснованим банским управама. Иза Обласне инспекције рада у Бањалуци 

осталe су свега двије кутије архивског материјала, које се чувају у Архиву 

Републике Српске у Бањалуци. Овом приликом објављујемо информативно 

средство са детаљном историјском биљешком и аналитичким пописом за седам 

(од осам) архивских јединица у фонду. 

 

Кључне ријечи: Инспекција рада, Област Бањалука (1918–1929); Област 

Бихаћ (1918–1929); радничко законодавство; услови рада; раднички повјерени-

ци; раднички синдикати; несреће на раду; цијене намирница; шегртске школе 

 

 

А.) Уводна напомена: 

 

Пред читаоцем се налази информативно средство фонда Обласна 

иснпекција рада Бањалука (1920–1929; 1920/1929). Информативно средство је 

састављено из два дијела. Први дио је опис на нивоу фонда израђен по Општој 

међународној норми за опис архивске грађе – ISAD(G)2. Бројеви у заградама 

иза рубрика представљају њихове нормиране бројеве према датом стандарду. 

Други дио представља аналитички попис садржаја фонда израђен на "класи-

чан" начин, према редослиједу предмета у оквиру архивских јединица, са дје-

ловодним бројем, описом садржаја предмета, техничком опаском и бројем 

листова и страница у сваком предмету. За ову прилику испуштен је попис за 
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осму архивску јединицу, тј. попис страних радника и службеника који, односно 

за које се доставља молба за радну дозволу. Исти се може пронаћи на крају цје-

ловитог инвентара који се чува у досијеу фонда. 

 

 

Б.) Стандардизован опис фонда: 

 

Сигнатура (3. 1. 1): BA ARSBL, 15 

 

Назив (3. 1. 2): Обласна инспекција рада Бањалука 

 

Вријеме настанка грађе (3. 1. 3): 1920/1929 

 

Ниво описа (3. 1. 4): Фонд 

 

Количина и носач (3. 1. 5): 2 кутије (0,2 д/м); папирна грађа 

 

Назив ствараоца (3. 2. 1): Обласна инспекција рада Бањалука 

 

Историјат ствараоца (3. 2. 2): 

 

Након завршетка генералног штрајка радника у Босни и Херцеговини 

1906. године, Земаљска влада за Босну и Херцеговину је – у склопу формалног 

одговора на социјалне тегобе и на радничку акцију – 9. априла 1907. године 

донијела Наредбу којом се успоставља и дефинише дјелокруг рада обртног 

надзорника, односно првог инспектора рада у Босни и Херцеговини. Основни 

задаци надзорника били су контрола спровођења обавеза обртника за заштиту 

живота и здравља радника, употребе радника, радног времена, спискова упо-

сленика, радничких исказа, подизања обртничког подмлатка итд.
1
 Земаљска 

влада је 19. јануара 1911. године одредила да обртни надзорник може имати 

повјеренике као своје помоћнике који обављају службу за одређено подручје, 

при чему су му директно подређени.
2
 У складу с тим, прва инспекција рада на 

терену Босне и Херцеговине била је централизована, са једним обртним над-

зорником са сједиштем у Сарајеву. Након завршетка рата, стварања Краљевине 

Срба, Хрвата и Словенаца у децембру 1918. године, те почетног рада на унифи-

кацији законодавства и институционалног устројства, цивилне власти су при-

ступиле оснивању нових инспекција рада са пуноправним инспекторима заду-

женим за обртни надзор у одређеној територијално-управној цјелини. Претхо-

дећи кровној уредби о инспекцији рада за читаву Краљевину, краљевским ука-

                                                 
1
 Гласник закона и наредаба за Босну и Херцеговину – година 1907, Сарајево 

2
 Гласник закона и наредаба за Босну и Херцеговину – година 1911, Сарајево 
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зом од 3. септембра 1920. године на мјесто шефа тиме новоуспостављене Обла-

сне инспекције рада у Бањалуци постављен је инг. Иван Виличић, дотадашњи 

службеник Генералне инспекције вода.
3
 Као надређено, Министарство за соци-

јалну политику је 5. октобра 1920. о томе обавијестило Окружну област у 

Бањалуци, чији је терен покривала новоуспостављена Обласна инспекција 

рада.
4
 Поред Области Бањалука, нова Обласна инспекција рада била је надле-

жна и за Област Бихаћ, при чему је у свој дјелокруг окупила сљедеће срезове: 

Бањалука (градски и сеоски), Босанска Дубица, Босанска Градишка, Босански 

Нови, Дервента, Котор Варош, Приједор, Прњавор и Тешањ у Области Бањалу-

ка, те Бихаћ, Босанска Крупа, Босански Петровац, Цазин, Кључ и Сански Мост 

у Области Бихаћ. Иван Виличић је, како обавјештава Окружну област Бањалу-

ка, 11. октобра 1920. године преузео дужност и привремено уселио своју слу-

жбу у Хотел ''Босна'' у Бањалуци.
5
 Виличић је све до укидања Обласне инспек-

ције рада био њен шеф. 

На приједлог министра за социјалну политику В. Куковеца, 21. маја 

1921. године прописана је, а 24. јуна 1921. и објављена, Уредба о инспекцији 

рада. Надзор над радом свих предузећа у Краљевини – осим жељезничких и 

рударских – дат је Средишњој инспекцији рада, њој подређеним обласним 

инспекцијама рада, те специјалним инспекцијама рада. Према Уредби, среди-

шњи инспектор рада, као начелник у оквиру Министарства социјалне полити-

ке, управља, надзире, издаје упутства, рјешава по жалбама на одлуке подређе-

них инспектора, прикупља и уређује статистику итд. Обласни инспектор, у ран-

гу секретара или инспектора у надређеном Министарству, да би били поста-

вљени, морају имати три године комесарског радног искуства, односно завр-

шен технички факултет са пет година радног стажа у својству инжењера или 

хемичара у већем предузећу. Обласни инспектори рада имају сљедеће задатке: 

врше надзор над направама у радионицама и становима битним за заштиту рад-

ника, врше надзор над правилним запошљавањем, одобравају прековремени 

рад, контролишу правила, контролишу вођење радних спискова, надзире запо-

шљавање ученика и младих радника, "проучавају положај радничке класе у 

радионицама и предузећима, њихове привредне прилике и начин њиховог 

живота уопште", "испитују узроке привредних сукоба између послодаваца и 

радника", посредују, воду статистику о штрајковима, провјеравају узроке 

несрећних случајева итд. Они имају овлаштење да "у свако доба радног време-

на, дана или ноћи" могу ући ради прегледа у сва предузећа и одјељења у свом 

дјелокругу; могу вршити преглед и без присутних овлаштених лица, власника 

или управника; могу при том водити све потребне стручне особе (љекаре, 

хемичаре и друге); могу добити на увид све документе и књиге "уколико се ови 

                                                 
3
 Службене новине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, II/215, 30. септембар 1920. 

4
 АРСБЛ, 4, 62, 1. 

5
 АРСБЛ, 4, 62, 2. 
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тичу сазнања радних услова и заштите радника, а уколико то не би било про-

тивно прописима других закона"; могу и саслушати све раднике и управитеље, 

"старајући се да тиме на ометају рад у предузећу"; могу наредити потребне 

измјене, дати рок, казнити власника, те наредити затварање оног погона који је 

неадекватан. Такође, власници предузећа су добили дужност да редовно извје-

штавају инспектора рада о почетку и прекиду рада предузећа, о техничких про-

мјенама, о сваком несрећном случају, о броју и узроку оболијевања, те о сваком 

штрајку и радном спору. Према посебном захтјеву инспектора, они су дужни 

пружити и сљедеће обавијести: бројно стање радника, висина надница, прехра-

на радника, казне, отпуштања, радно вријеме, осигурање, социјална и културна 

питања и све промјене које се односе на услове рада.
6
 Што се контекста тиче, 

Уредба је донесена у вријеме разраде и успоставе унифицираног радничког 

законодавства, како под притиском радничко-синдикалних и револуционарних 

струјања одоздо тако и у погледу на примјере међународне легислативе. У то 

вријеме донесена је и Уредба о радничкој комори (1921), а затим и Закон о 

заштити радника (1922) и Закон о социјалном осигурању радника (1922).
7
 

Коначно, 30. децембра 1921. године донесен је и Закон о Инспекцији рада, 

објављен 28. марта 1922. године.
8
 

Дана 7. септембра 1921. године донесена је Наредба којом је потврђено 

фактичко стање у вези са надлежностима Обласне инспекције рада у Бањалуци. 

Краљевина је подијељена на 21 надзорнички округ, при чему је инспектор рада 

у Бањалуци задржао надлежност над окрузима Бањалука и Бихаћ.
9
 Инспектори 

рада су 1924. године добили додатну оперативну надлежност. На основу Зако-

на о заштити радника, министар социјалне политике 9. јула 1924. године донио 

је Правилник о запошљавању страних радника, којим је онемогућено слободно 

запошљавање недржављана без претходне дозволе инспектора рада, која се 

издаје на основу упућене молбе.
10

 Нешто касније је донесен детаљнији Правил-

ник о упослењу страних радника, којим је подробније дефинисана ова пробле-

матика.
11

 Инспектори рада су задржали ову надлежност и у деценији након 

великих управних реформи из 1929. године. 

Дана 16. марта 1926. године Министарство социјалне политике је обрт-

ну инспекцију реорганизовало у 10 инспекцијских округа, уз осам инспекција 

                                                 
6
 Службене новине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, III/139, 24. јун 1921. 

7
 Види нпр. Užičanin, Salkan, "Radničko i namješteničko zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini 

(1918–1929)", Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, god. XLII (2012), Sara-

jevo 2012, стр. 185–206; такође: Рафаиловић, Јелена, "Примена западног законодавства на Бал-

кану: упоредна анализа увођења радничког законодавства у Краљевини СХС и Бугарској", 

Годишњак за друштвену историју (Београд), 1/2014, стр. 75–97. 
8
 Службене новине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, IV/69, 28. март 1922. 

9
 Службене новине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, III/248, 4. новембар 1921. 

10
 Службене новине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, VI/166, 23. јули 1924. 

11
 Службене новине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, VII/274, 28. новембар 1926. 
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парних котлова и двије инспекције за пловидбу, при чему је укинута Обласна 

инспекција рада Тузла и припојена Обласној инспекцији рада Бањалука,
12

 што 

је извршено 10. априла 1926. године.
13

 Три године касније, политичке и управ-

не промјене изазвале су и важну промјену у сфери обртне и радне инспекције. 

Обласне инспекције рада укинуте су провођењем опсежних управних реформи 

након увођења Шестојануарске диктатуре краља Александра. Са укидањем 

округа и увођењем бановина, банови, као челници ових нових управних под-

ручја, поред разних послова опште управе, у надлежност добили и заштиту и 

посредовање рада те инспекцију рада и парних котлова.
14

 Према Закону о бан-

ској управи од 7. новембра 1929. године, којим је, поред осталих, дефинисан и 

рад Банске управе Врбаске бановине у Бањалуци, основана су при банским 

управама одјељења за социјалну политику и народно здравље (као одјељења 

под бројем VI – тзв. "шесто"). Члан 76. тог закона гласи: "Инспектори рада и 

инспектори парних котлова врше као стручни референти бана на територији 

бановине послове по постојећим прописима и одредбама у складу са законом о 

унутрашњој управи".
15

 Тиме су инспекције рада наставиле да дјелују као рефе-

рати у оквиру нових банских управа. 

 

Историјат фонда (3. 2. 3): 
 

Фонд је, вјероватно, по престанку рада ствараоца предат новооснованој 

Банској управи Врбаске бановине 1929. године, која је преузела све надлежно-

сти укинутог ствараоца. Фонд је стручно идентификован као такав током 50-их 

или почетком 60-их година од стране упосленика Среског архива Бањалука, 

приликом стварања Збирке докумената о радничком покрету, када је из фонда 

изузето шест предмета и сврстано у новоформирану збирку. Сам фонд је сре-

ђен и обрађен 1983. године од стране Гордане Седић, архивисте Архива Босан-

ске Крајине, која је двије кутије материјала подијелила на 15 архивских једини-

ца, притом израдивши сумарни инвентар. Фонд је стављен у ревизију, преуре-

ђивање и аналитичку обраду 2015. године од стране мр Владана Вуклиша, 

архивисте у Архиву Републике Српске. Том приликом су идентификоване тач-

не године рада ствараоца и граничне године распона грађе; грађа је преуређена 

у мањи број архивских јединица, њих осам; израђен је аналитички попис мате-

ријала, као и стандардизован опис на нивоу фонда. Том приликом обављена је 

                                                 
12

 Branko Petranović, Momčilo Zečević (prir.), Jugoslavija 1918–1988: tematska zbirka dokumenata, 

Rad, Beograd 1988, стр. 288–302; Службене новине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 

VIII/64, 24. март 1926. 
13

 АРСБЛ, 15, 1, 596/26 
14

 "Закон о називу и подели краљевине на управна подручја", 3. октобар 1929. године, у: Закон 

о називу и подели Краљевине на управна подручја са Законом о банској управи, Београд 1933. 
15

 "Закон о банској управи", 7. новембар 1929. године, у: Закон о називу и подели Краљевине на 

управна подручја са Законом о банској управи, Београд 1933. 
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и ревизија на вишем нивоу: шест изузетих предмета враћено је из Збирке доку-

мената о радничком покрету у оригинални фонд; изузета су и по два предмета 

из фондова Окружне области Бањалука и Банске управе Врбаске бановине, за 

које је утврђено да припадају овом фонду; такође су из фонда изузета три пред-

мета који припадају фонду Банске управе Брбаске бановине. 

 

Преузимање грађе (3. 2. 4): 
 

Фонд се налазио међу осталом историјском грађом, тј. грађом укинутих 

стваралаца, која је затечена у просторијама гдје је Архив првобитно основан 

1953. године. 

 

Оквир и садржај (3. 3. 1): 
 

Дио фонда чине расписи и инструкције виших органа који се односе на 

опште пословање органа управе. Значајан дио грађе настао је теренским радом 

Обласне инспекције рада и односи се на конкретне податке о радништву у 

разним предузећима, на неправилности у раду тих предузећа у контексту 

заштите радничких права и њихове безбједности, укључујући и пријаве о 

повредама на раду. Мањи дио грађе доноси податке о радничким акцијама, 

синдикатима и изборима радничких повјереника, односно податке о цијенама 

основних животних намирница. У фонду се чува и неколико статистичких 

информација о шегртским школама. Већи дио фонда чине молбе за продужење 

дозволе рада и боравка страних радника и службеника, односно лица која раде 

на подручју Краљевине СХС а да притом нису њени држављани. 

 

План сређивања (3. 3. 4): 
 

Године 2015. фонд је преуређен у осам архивских јединица тематског 

садржаја. Оне су: I – Упутства, наредбе, информације и набавке; II – Годишњи 

извјештаји; III – Подаци о радништву, условима рада и неправилностима; IV – 

Радничке акције, штрајкови и синдикати; V – Раднички повјереници; VI – Ције-

не намирница и наднице; VII – Извјештаји о школама; VIII – Евидентирање 

страних радника и службеника. У оквиру сваке архивске јединице, појединачни 

предмети су поредани по оригиналном дјеловодном броју. 

 

Услови доступности (3. 4. 1.): 

 

Грађа је доступна без ограничења. Њено коришћење је дефинисано 

Законом о архивској дјелатности (СГРС 119/08) и Упутством о условима и 

начину коришћења јавне архивске грађе (СГРС 36/12). 
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В.) Аналитички попис садржаја 
 

а. ј. 1 Упутства, наредбе, информације и набавке 

број Опис докумената (предмета) 

223/21 Распис Средишње инспекције рада од 9. априла 1921. у вези са завр-

шетком буџетске године и роком за правдање дотадашњих расхода. 

На полеђини потписан концепт одговора на распис. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/2) 

224/21 Преписка о издацима за намјештај за потребе Инспекције рада у 

1921. години. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 3/5) 

227/21 Распис Средишње инспекције рада од 14. априла 1921, којим се ажу-

рира достава мјесечних извјештаја обласних инспекција рада. Тако-

ђе се налаже непосредно уношење резултата сваког прегледа у обра-

зац мјесечног извјештаја. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/2) 

228/21 Допис Средишње инспекције рада од 13. априла 1921. о употреби 

отворених пећи на радним мјестима, посебно у Јужној Србији и 

Босни и Херцеговини, и потреби сузбијања те праксе. Концепт одго-

вора од 25. априла. 

(Писано латиницом, машински и ручно; оштећен; фол. 2/4) 

229/21 Допис Средишње инспекције рада од 21. априла 1921. о обустави 

вођења обрасца "О стању предузећа" и његовој замјени картотеком. 

У прилогу образац старог извјештаја. 

(Писано латиницом и ћирилицом, машински; фол. 2/2) 

616/21 Среско начелство Б. Градишка 3. августа 1921. доставља информа-

цију о поступању у случају изгубљених обртничких књижица. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1. Издвојено из АРСБЛ, 4, 62, 4) 

656/23 Информација од 4. јула 1923. о заказаном увиђају у сврху оснивања 

и изградње фабрике дјечјих колица у Дервенти у власништву Д. Л. 

Песаха. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 2/4) 

824/24 Градско поглаварство у Б. Новом 3. септембра 1924. извјештава да 

радови на електрификацији града још нису почели због тога што 

Државна хипотекарна банка у Београду још није поступила по мол-
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би за додјелу кредита. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

3/25 Упит Окружног суда Бањалука од 26. новембра 1925. године о обаве-

зама предузећа "Уна" Б. Дубица према жељезничком особљу, а у 

вези са парницом Драгоја Момчиловића против тог предузећа. Одго-

вор од 26. фебруара 1926. године о прихваћеном "Радном реду" 

предузећа са информацијом о постојећим прописима и правилници-

ма у погледу саобраћајног особља. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 2/4) 

80/25 Допис Делегације Министарства финансија за БиХ од 31. јануара 

1925. на тему "Повлаштена вожња жељезницом; рачунање возарине 

у путним рачунима", о путним повластицама за државне службени-

ке. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/2) 

100/25 Посљедња страница дописа Делегације Министарства финансија за 

БиХ, примљеног 19. фебруара 1925. године, гдје се спомињу путни 

трошкови чланова бирачких одбора. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

14/26 У складу са новим Правилником о упошљавању страних радника, 

шеф Одсјека за посредовање рада при Министарству социјалне 

политике (даље у тексту: МСП) 2. јануара 1926. тражи саображава-

ње свих увјерења и мишљења према новој законској форми. 

(Писано латиницом и ћирилицом, машински и ручно; фол. 2/3) 

44/26 Исправка у једној ријечи у претходном допису Одјељења за заштиту 

радника МСП, а у вези са тражењем дозвола за рад од стране стра-

них радника. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/1) 

47/26 Препис акта Генералне дирекције посредних пореза од 5. децембра 

1925. године о потреби стављања штамбиља на представке и молбе 

које су по закону ослобођене плаћања такси. 

(Писано ћирилицом, машински; фол. 2/4) 

49/26 Достава легитимације инспектора Г. Виличића од 26. јануара 1926. 

године Средишњој инспекцији рада ради овјере. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/2) 

51/26 Допис "Дестилације дрва д. д." Теслић од 18. јануара 1926. којом 

јављају да су 4 дана раније упутили инспекцији пошиљку колекције 
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њихових производа. На полеђини концепт дописа од 21. јануара, 

којим се шеф Инспекције рада захваљује за пошиљку и моли, ради 

комплетности колекције, за пошиљку "умјетне смоле у плочама и 

шипкама у разним бојама". 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/2) 

87/26 Распис министра социјалне политике од 21. јануара 1926. године са 

приложеним расписом Министарства правде у вези са новим слу-

жбеничким листовима, који су сада једнообразни за све ресоре, а 

који се имају доставити министарству "најдаље до 20. фебруара". 

(Писано латиницом и ћирилицом, машински и ручно; фол. 7/13) 

285/26 Допис Средишњег инспектора рада од 26. јануара 1926. о доставље-

ној му информацији да се неки инспектори "баве узгредно и трговач-

ким, обртним и сличним приватним пословима, па да чак злоупотре-

бљавају и свој службени положај у спекулативне сврхе". У допису 

пријети кажњавањем. 

(Писано ћирилицом и латиницом, машински и ручно; оштећен; фол. 1/2) 

333/26 Предмет о привременој обустави рада погона Милана Мандића из 

Дрвара од 8. фебруара 1926. због несазивања комисије ради добија-

ња дозволе за покретање погона са новим локомобилом. 

(Писано латиницом и ћирилицом, машински; фол. 4/5) 

385/26 "Нашичка д. д." Г. Подградци 10. фебруара 1926. враћа распис 

Инспекције рада среским главарствима у вези са Правилником о 

упослењу страних радника, јер је већ поступило по истом. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 2/2) 

387/26 Информација од 11. фебурара 1926. о отварању у Београду хемијске 

и техничке лабораторије Завода за унапређење индустрије и занат-

ства, која ће радити у сврху "побољшања старих и увођења нових 

метода". 

(Писано ћирилицом, машински; фол. 1/2) 

432/26 Едикт Великог жупана Врбаске области од 12. јуна 1928. о одређива-

њу комисијског увида у просторије предузећа "Браха" (Индустрије 

дјечјих колица, дрвенарије и ковинских кревета Браћа Леви и Јосеф 

Песах) Дервента ради издавања дозволе за уведену електрану. 

(Писано ћирилицом, машински; фол. 1/2) 

484/26 Средишњи инспектор рада 20. фебруара 1926. просљеђује напомену 

Одсјека за посредовање рада Министарства социјалне политике о 

обавези поштовања новог Правилника о упослењу страних радника 
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приликом рјешавања предмета запошљавања страних радника. 

(Писано ћирилицом, машински; фол. 1/1) 

485/26 Преписка у вези са почетком електрификације Добоја од 8. фебруара 

1926. 

(Писано ћирилицом, ручно; фол. 2/2) 

486/26 Ургенција Средишњег инспектора рада од 23. фебруара 1926. којом 

се тражи да обласне инспекције у року од три дана доставе службе-

ничке листове, јер је први задати рок већ прошао. 

(Писано ћирилицом, машински; фол. 1/2) 

536/26 Средишњи инспектор рада 3. марта 1926. просљеђује упозорење 

Одсјека за посредовање рада Министарства социјалне политике, 

којим се тражи да локалне инспекције не занемарују испуњавање 

свих рубрика у мјесечним извјештајима о броју дозвола издатих 

страним радницима. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

589/26 Препис информације Генералне дирекције посредних пореза од 24. 

фебруара 1926. о наплаћивању таксе за набавке канцеларијског и 

другог радног материјала. 

(Писано ћирилицом, машински; фол. 2/4) 

591/26 Средишња инспекција рада просљеђује 23. марта 1926. допис Опш-

тег одјељења Министарства социјалне политике о таксама које се не 

требају наплаћивати земљорадничким и занатским задругама. 

(Писано латиницом, машински; танак папир, оштећен; фол. 1/1) 

592/26 Државни савјет Краљевине СХС 29. јануара 1926. поништава Рјеше-

ње министра социјалне политике од 23. априла 1924. године по жал-

би Ивана Виличића, шефа Инспекције рада, а у вези са распоређива-

њем у Министарство пољопривреде и вода Краљевине СХС. 

(Писано ћирилицом и латиноцом, машински и ручно; фол. 2/4) 

596/26 Министарство социјалне политике извјештава 26. марта 1926. о 

реконструкцији инспекције рада и њеном редуцирању усљед смање-

ног буџета Министарства. Најављује се и смањење особља, а тиме и 

повећање радних обавеза преосталих службеника. Поред инспекција 

у Чачку и Скопљу, укида се и Инспекција рада у Тузли, која се при-

паја Инспекцији рада Бањалука. Инспекција парних котлова у Бања-

луци укида се и припаја оној у Сарајеву. Укида се и Инспекција рада 

морске пловидбе у Сушаку. 



ВЛАДАН ВУКЛИШ, Обласна инспекција рада Бањалука (1920–1929); 1920/1929...  

375 

 

(Писано латиницом и ћирилицом, машински; фол. 3/6) 

602/26 Министарство социјалне политике извјештава 29. марта 1926. да 

инспекције рада које преузимају укинуте инспекције морају своје 

књиге водити и за одјеле које су преузели, а тиме престаје вођење 

засебних књига укинутих инспекција. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/2) 

607/26 Испостава Среза Б. Петровац 20. марта 1926. тражи списак упосле-

них страних радника да би о томе извијестила великог жупана 

Бихаћке области. 

(Писано ћирилицом и латиницом, машински и ручно; фол. 3/4) 

608/26 Министарство социјалне политике 29. марта 1926. просљеђује текст 

акта Општег одјељења у вези са наплаћивањем таксе на набавке 

појединих артикала. 

(Писано ћирилицом, машински; фол. 1/2) 

619/26 Средишња инспекција рада 31. марта 1926. просљеђује информацију 

о измјенама и допунама Закона о таксама. 

(Писано латиницом, машински и руком; танак папир, оштећен; фол. 1/2) 

620/26 Средишња инспекција рада 31. марта 1926. јавља да је у Загребу 

пронађено 14 комада таксених маркица у апоенима од 50 динара, за 

које је утврђено да су фалсификати. 

(Писано ћирилицом, машински; фол. 1/2) 

623/26 Обласни шеф Инспекције рада Иван Виличић упутио је 23. јануара 

1925. приговор на рачунање путних трошкова. Сматра их деградаци-

јом у односу на свој положај инспектора II класе. Министарство 

социјалне политике је подржало његов став у допису Економско-

рачунском одјељењу од 30. јануара 1925. Министарство финансија 

упутило је објашњење 5. марта 1926. у корист прве рачунице. 

(Писано латиницом и ћирилицом, машински и руком; фол. 3/6) 

646/26 Допис Министарства финансија Краљевине СХС од 15. марта 1926. 

на тему "Задуживање и одуживање по распореду пореза, прирезом 

на пословни промет наплаћен од лифераната". 

(Писано ћирилицом, машински; фол. 3/6) 

676/26 Допис Делегације Министарства финансија за БиХ од 10. априла 

1926. о опорезивању тјелесних радника који примају зараду од држа-

ве. 

(Писано ћирилицом, машински; фол. 2/3) 
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1147/26 Одлука од 26. октобра 1926. о одређивању увида у погоне фирме 

"Босна-боа", са списком машинерије одређене за преглед. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/2) 

1152/26 Допис Делегације Министарства финансија за БиХ од 22. октобра 

1926. о оснивању Пореског уреда у Б. Шамцу. 

(Писано ћирилицом, машински; фол. 2/3) 

1166/26 Концепт дописа од 10. новембра 1926. којим се од шећеране "Усора" 

Добој траже узорци њихових производа. Управа шећеране одговара 

потврдно 13. новембра и најављује слање узорака. 

(Писано латиницом, машински и руком; фол. 2/3) 

1167/26 Фабрика дувана 18. децембра 1926. доставља паковне јединице сво-

јих десет (10) производа. 

(Писано ћирилицом и латиницом, машински и ручно; фол. 2/4) 

1178/26 Средишња инспекција рада дописом од 12. новембра 1926. позива 

обласне инспекторе да сарађују са часописом Социјални препорођај, 

"полу-званичним" гласилом Министарства социјалне политике. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

1204/26 Шеф Одсјека за посредовање рада у Министарству социјалне поли-

тике 22. новембра 1926. наређује да радничке коморе издају реверсе 

о примљеној молби за мишљење у погледу упослења страних радни-

ка, те да дају повољан приједлог за исте само уколико се ради о 

дефицитарним професијама, пошто се усљед "кризе беспослице" 

треба давати предност домаћим радницима. 

(Писано латиницом, машински и руком; оштећен; фол. 1/2) 

1205/26 Инспекција рада 24. новембра 1926. просљеђује наређење Мини-

старства социјалне политике свим рударским предузећима у својој 

области, којим се налаже да у свим случајевима запошљавања, дово-

ђења и продужавања радних дозвола за стране држављане мора 

постојати и сагласност Удружења југословенских рударских инже-

њера у Трбовљу. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

1214/26 Средишња инспекција рада 25. новембра 1926. доставља формуларе 

за оцјењивање запослених службеника и помоћног особља. На поле-

ђини је концепт одговора. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/2) 

1219/26 Средишња инспекција рада 26. новембра 1926. извјештава да на ста-
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њу посједује 800 до 1.000 примјерака "Правилника о хигијенским и 

техничким заштитним мјерама", те да се исти треба дијелити преду-

зећима по њиховом тражењу. Инспекција рада 8. децембра 1926. тра-

жи слање 50 примјерака и добија позитиван одговор. 

(Писано латиницом, машински; фол. 2/4) 

1232/26 Велики жупан Врбаске области 7. децембра 1926. одређује комисиј-

ски преглед у сврху отварања кина у хотелу "Србија" у Б. Градишци, 

власништво Драгутина Брковића. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/2) 

1242/26 Средишња инспекција рада доставља 9. децембра 1926. потребне 

формуларе, уз напомену да шеф Инспекције рада оцјену за 1925. 

својеручно потпише и хитно достави. 

(Писано латиницом, машински и руком; фол. 1/1) 

1243/26 У повјерљивом допису од 27. новембра 1926. помоћник министра 

социјалне политике доставља препис повјерљивог акта министра 

војске и морнарице којим се наглашава потреба регулисања војне 

обавезе за све оне који раде у државној управи као чиновници и гдје 

се тражи извјештај о томе да ли су чиновници регулисали своју вој-

ну обавезу. 

(Писано ћирилицом и латиницом, машински и руком; фол. 1/2) 

1244/26 Средишња инспекција рада 9. децембра 1926. доставља списак два-

наест (12) међународних конвенција ратификованих на пленарној 

сједници Народне скупштине од 26. новембра 1926. а које се тичу 

радничких права, незапослености, ноћног рада жена и дјеце итд. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/2) 

1245/26 Преписка у предмету творнице колица "Браха" Дервента од 10. 

децембра 1926, а у вези са извршеним увидом у фактичко стање. 

(Писано латиницом и ћирилицом, машински и ручно; фол. 2/4) 

1248/26 Велики жупан Врбаске области 11. децембра 1926. издаје едикт о 

одређивању комисијског увида у сврху адаптације просторија за 

отварање кина од стране Мухамеда Церића у Б. Новом. 

(Писано ћирилицом и латиницом, машински и ручно; фол. 1/2) 

1256/26 Средишња инспекција рада 13. децембра 1926. даје упуте како напи-

сати годишњи извјештај о раду за 1926. годину. 

(Писано латиницом, машински и руком; фол. 1/2) 

1261/26 Препис Одобрења Одјељења за БиХ Министарства трговине и инду-



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VIII, број 8, 2016 

378 

 

стрије од 9. децембра 1926. издатог Рударској управи у Бањалуци за 

градњу електричне централе при Руднику мрког угља у Бањалуци. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/2) 

1262/26 Едикт великог жупана Врбаске области од 15. децембра 1926. о 

вршењу комисијског увида за потребе градње електране и поставља-

ња електричне мреже у Б. Дубици. Након комисијског увиђаја од 29. 

децембра издата грађевинска дозвола. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/2) 

1263/26 Велики жупан Врбаске области 16. децембра 1926. издаје едикт 

којим се одређује преглед просторија Николе Краљевића из Добоја у 

сврху отварања кина. 

(Писано латиницом и ћирилицом, машински и ручно; фол. 2/4) 

1283/26 Средишња инспекција рада 20. децембра 1926. информише обласне 

инспекције да је са Средишњим уредом за осигурање радника 

(Загреб) постигла споразум о бесплатној размјени публикације, на 

основу чега ће инспекције рада добијати примјерак часописа Radnič-

ka zaštita. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

1288/26 Средишња инспекција рада 23. децембра 1926. доставља препис 

представке Удружења машиниста (Београд) у којој се тражи да се 

забрани рад у техничко-машинским погонима оним лицима која 

немају одговарајуће квалификације. Тражи се и давање права првен-

ства у запошљавању домаћим техничарима насупрот страним. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/2) 

1289/26 "Босна-боа" тражи 22. децембра 1926. рјешавање два преостала 

питања: 1) питање исплате кауције за одијела радницима, и 2) пита-

ње исплате зараде "неколицини радника" с обзиром на промјену у 

броју дана за које се рачуна мјесечно примање. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/2) 

128/28 Информација од 4. фебруара 1928. о оснивању Обласне берзе рада у 

Бањалуци. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

147/28 Инспекција рада 14. фебруара 1928. шаље упит МСП о њиховом 

циркулару, гдје је посљедња реченица нејасна јер је непотпуна, а 

тиче се страних радника и дозволе за рад. 

(Писано латиницом, машински и руком; фол. 2/3) 



ВЛАДАН ВУКЛИШ, Обласна инспекција рада Бањалука (1920–1929); 1920/1929...  

379 

 

173/28 Обласни одбор Врбаске области 18. фебруара 1928. шаље први број 

новина Службени лист Врбаске Области, уз мишљење да се 

Инспекција рада треба претплатити. 

(Писано ћирилицом, машински; фол. 1/1) 

185/28 Министарство социјалне политике 18. фебруара 1928. извјештава да 

је предложило Министарству иностраних дјела да се страним радни-

цима ускраћују визе уколико не посједују дозволу за рад. Инспекци-

ја рада 15. марта просљеђује мишљење да послодавци морају бити 

дужни да траже од инспекција рада да им се издају дозволе за стране 

раднике прије него страни радници аплицирају за издавање визе. 

(Писано латиницом и ћирилицом, машински; фол. 3/3) 

207/28 Министарство социјалне политике 5. марта 1928. просљеђује препис 

расписа Генералне дирекције пореза Министарства финансија од 20. 

фебруара о новом Закону о непосредним порезима, посебно у односу 

на принадлежности државних службеника. 

(Писано ћирилицом, машински; фол. 4/4) 

229/28 Допис шефа Инспекције рада од 16. марта 1928. делегацији Мини-

старства финансија у Сарајеву у вези са правдањем расхода кредита 

и просљеђивањем одговарајућих информација Пореском уреду. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1.) 

284/28 Обласна инспекција рада Нови Сад 10. априла 1928. моли Инспекци-

ју рада Бањалука да јој пошаље цијену "продатих спискова радника, 

а непродате спискове уколико такови постоје да врате овој Инспек-

цији". 

(Писано латиницом, машински; ћирилични печат; фол. 1/1) 

300/28 Допис Инспекције рада од 1. маја 1928. великом жупану Врбаске 

области којим се тражи да се Инспекција позове приликом сваког 

извиђаја и колаудације, па тако "и у овом случају". 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

301/28 Одјељење за заштиту радника Министарства социјалне политике 

шаље 24. априла 1928. распис "свим великим жупанима" да преста-

ну издавати радницима пасоше за одлазак на рад у Њемачку, јер то 

ствара непотребне трошкове, док они у Њемачкој, с обзиром на број-

ку од 1,3 милиона незапослених, не могу добити посао. Изузеци се 

могу направити само уз дозволу јавних берзи рада. 

(Писано латиницом, машински; ћирилични печат; фол. 1/2) 

334/28 Средишња инспекција рада обавјештава обласне инспекције рада 30. 
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априла 1928. да је Министарство трговине и индустрије одлучило да 

се у свим стручним школама уведе предмет Социјална заштита рад-

ника. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

339/28 Средишња инспекција рада извјештава 20. априла 1928. да је одо-

брено да се из буџета за други квартал текуће године на име путних 

кредита издвоје средства од укупно 8.000 динара. 

(Писано латиницом, машински и руком; фол. 1/1) 

370/28 Средишња инспекција рада доставља 15. маја 1928. Службене нови-

не са Уредбом о отварању и затварању занатских и трговачких радњи 

и Уредбом о регулисању радног времена. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

376/28 Порески уред Бањалука 15. маја 1928. доставља исказ привремених 

признаница на основу наређења за исплату и тражи да се, због исте-

ка рока, све признанице оправдају до краја мјесеца. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

377/28 Набављачка задруга државних службеника у Бањалуци 18. маја 

1928. извјештава да је обавезно да сваки државни службеник буде 

члан те задруге. 

(Писано ћирилицом, машински; фол. 1/1) 

382/28 Средишња инспекција рада 16. маја 1928. јавља да је министар одо-

брио, према молби Удружења југословенских инжињера и архитека-

та, свим чиновницима – инжињерима под Министарством социјалне 

политике одсуство од 31. маја до 7. јуна ради учествовања на про-

слави "Ослобођења и Уједињења" и годишњој скупштини удружења 

у Љубљани. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

383/28 Инспекција рада 19. маја 1928. понавља своју молбу Делегацији 

министарства финансија у Сарајеву за правдање признаница и слање 

обрачуна. 

(Писано латиницом, машински и руком; фол. 2/2) 

392/28 Министарство социјалне политике 22. маја 1928. подноси реферат о 

увођењу два нова принципа кроз нову Уредбу о упослењу страних 

радника. 

(Писано латиницом, машински; фол. 5/5) 

398/28 Доставница расписа Генералне дирекције пореза (није приложен), 
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примљеног 27. маја 1928. 

(Писано ћирилицом, машински; фол. 1/1) 

431/28 Едикт великог жупана Врбаске области од 12. јуна 1928. којим се 

одређује комисијска расправа и колаудација ради отварања елек-

тричне централе у Б. Градишци. 

(Писано ћирилицом, машински; фол. 1/2) 

460/28 Наредба поглавара Среза Бањалука Јове Кошчице од 25. јуна 1928. 

за прославу државног празника Видовдана. 

(Штампано латиницом, машински; фол. 1/1) 

463/28 Одобрење Министарства социјалне политике од 20. јуна 1928. свим 

службеницима министарства и подређених му установа да могу узе-

ти одсуство ради присуствовања свечаности откривања спомен-

костурнице на Церу. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

481/28 Министарство социјалне политике 29. јуна 1928. преноси информа-

цију Генералне дирекције пореза да су послови које врше раднички 

повјереници и изборни одбори по Закону о заштити радника ослобо-

ђени од плаћања таксе по пропису тачке 5 Закона о таксама. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

484/28 Министарство социјалне политике извјештава 30. јуна 1928. да је 

Јадранска стража приредила лутрију у сврху скупљања средстава за 

набавку школске лађе за Ратну морнарицу. Министар је "наредио, да 

о предњем обавестите подручно особље и најенергичније се поста-

рате да се срећке ове Лутрије у што већем броју растуре, и тиме 

допринесе остварењу намјењеног задатка". 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

546/28 Министарство социјалне политике 30. јуна 1928. доставља препис 

повјерљивог акта Министарства иностраних послова којим се обја-

шњава како стране амбасаде могу да се обраћају само том министар-

ству, а конзулати само локалним управним и судским властима на 

свом подручју. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/2) 

555/28 Шеф Одсјека за посредовање рада Министарства социјалне полити-

ке 6. јула 1928. доставља два примјерка Наредбе о приватно-профе-

сионалним берзама рада и два примјерка Правилника о повластица-

ма у вожњи незапослених радника (нису приложени). 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 
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767/28 Средишња инспекција рада 5. децембра 1928. тражи од Инспекције 

рада да до краја јануара 1929. достави годишњи извјештај о раду, да 

би се информације из истог уврстиле у годишњи извјештај Среди-

шње инспекције рада, који би дао "тачну слику, социјалног положаја 

радништва у свима деловима наше државе, кретање радне снаге у 

свим врстама заната и индустрије, тачну статистику о свим инду-

стријским и занатским предузећима и у њима запосленог радни-

штва". 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

777/28 Наредба поглавара Среза Бањалука од 12. децембра 1928. за просла-

ву рођендана краља Александра, уз протокол. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/2) 

799/28 Поглавар Среза С. Мост 16. јануара 1929. извјештава да на подручју 

среза "нема страних раденика". 

(Писано ћирилицом, машински; фол. 1/1) 

812/28 Инспекција рада 20. децембра 1928. од Дирекције државног рудника 

Љубија тражи ажуриран списак страних радника. Дирекција одгова-

ра доставницом списка (списак није приложен). 

(Писано латиницом, машински и руком; фол. 1/2) 

817/28 Допис Министарства социјалне политике од 21. децембра 1928. у 

вези са наплатом таксе за љекарско увјерење. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

1928-05-09 Уговор о закупу, закључен 9. маја 1928. у Бањалуци, између закупо-

давца др Ђоке Букинца, љекара из Бањалуке, и Државног ерара Кра-

љевине СХС. Предмет закупа су просторије у новој кући доктора 

Букинца, у Пашићевој улици, и то двије собе, предсобље и комора за 

дрва, које се закупљују као канцеларијски простор за Инспекцију 

рада. 

(Писано ћирилицом, машински; фол. 2/2) 

 

а. ј. 2 

 

Годишњи извјештаји 

број Опис докумената (предмета) 

1925-01-16 Извјештај Инспекције рада за 1924. годину, написан на седам (7) 

страница, са информацијама о провођењу радничке заштите, запо-

шљавању радника и њиховом економском положају. 

(Писано ћирилицом, машински; фол. 6/6. Недостаје прва страница. Издвојено из 
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АРСБЛ, 9) 

42/26 Годишњи извјештај Инспекције рада у Тузли (бр. 1249/25 од 6. јану-

ара 1926), упућен Инспекцији рада у Бањалуци. 

Годишњи извјештај Инспекције рада у Бањалуци за 1925. годину. 

Инспектори су током 1925. на подручју Бањалучке, Тузланске и 

Бихаћке жупаније обавили 1.071 инспекцију у 752 предузећа, и то у 

121 индустријском, 503 обртничка и 128 трговачких предузећа. 

Извјештава се и о бројном, старосном и полном стању у радничкој 

популацији. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 24/23. Дио издвојен из АРСБЛ, 207, 

бр. 400) 

 

а. ј. 3. Подаци о радништву, условима рада и неправилностима 

број Опис докумената (предмета) 

226/21 Пријава о несрећи на раду у Парној пилани и творници кутија у Г. 

Подградцима од 23. априла 1921. 

(Писано латиницом, машински и ручно; дио на њемачком; фол. 2/4) 

727/21 Казнени лист од 25. августа 1921. против Петра Ивезића, власника 

радње у Бањалуци, због прекршаја Уредбе о радном времену. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/1) 

747/21 Адем Турчинхоџић 25. августа 1921. подноси молбу за одобрење 

десетодневног (десеточасовног?) рада. Молба је ријешена позитив-

но. 

(Писано латиницом, ручно; фол. 1/1) 

743/21 Казнени лист од 25. августа 1921. против бањалучког сајџије Ј. 

Штруцла (Struzzl) због кршења члана 1 Уредбе о радном времену. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

761/21 Пријава малољетног Дервиша Џонлића из Бањалуке од 24. августа 

1921. против месара Пере Поповића због неплаћања 200 круна за 

чување његове марве од зоре до вечери; дао отказ због сталног ври-

јеђања. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 3/4) 

766/21 до 

832/21 

Молбе обртника и занатлија за дозволу продужења радног времена у 

њиховим радњама, поднесене 25. августа 1921. у Бањалуци. Све 

молбе су позитивно ријешене. Молбе су поднијела сљедећа лица: 

Урош П. Стефановић (трговац), Изидор Леви (кројачки мајстор), 
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Марија Кокановић (власница књижаре), пословође Медицинске дро-

герије "Цисар и друг", браћа Дивјак (механичарска радња), Миле 

Јанковић (трговина жељеза и сировина), Јово Петровић (?) (обућар), 

пословође Трговине мјешовитом робом "Коста Вујић и син", Хамди-

ја Бећирбашић у име Николе Мајкића (бријач), Мато Буљан (обу-

ћар), Јоцо (Јово?) Тешановић, Хасиб Бекрић (обућарски обртник), 

Јово Наумовић, М. (?) Енгл, Ристо Кецман (обућар), Јово Поповић-

Делић (тровац), Омер Бакаловић (?), Јонас Вајс (трговац), Хасан Сај-

товић (?) (трговац), Саво и Владо Миловановић (трговци), Стево 

Марић (трговац), Нико Клиндић (златар и кујунџија), Јосип Микић 

(бријачки обртник), Хинко Хрувај (?) (сајџија), Авџо Хаџи-Мешино-

вић, Мухаремага Курјаковић (обућарски мајстор) и Иво Башић 

(постоларски мајстор). 

(Писано ћирилицом и латиницом, ручно и машински; фол. 27/29) 

293/24 Казнени спис Инспекције рада бр. 30/24, покренут испекцијским 

увидом од 8. марта 1924. у пословање "Шипадове" пилане у Добр-

љину. Фирма је увела трећу смјену, при чему је установљено да око 

600 радника који су распоређени у смјене током свог радног времена 

ради без икакве паузе. Поред тога, радници погона израде кутија и 

ложачи раде по 12, а бравари по 10 сати дневно. 

(Писано латиницом и ћирилицом, машински и ручно; фол. 12/18) 

38/25 Секретар Општег радничког савеза Рудолф Хитер 22. јануара 1925. 

тражи инспекцијски увид у рад предузећа "Сана д. д." Кључ, јер је 

послодавац продужио радно вријеме од 8 на 12 сати без дозволе вла-

сти. Инспекција рада налаже укидање отказа за раднике који су про-

тестно напустили посао. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

42/25 Пекарски помоћник Суљо Хаџиавдак тражи од Инспецкције рада 

интервенцију због лошег поступања пословође код Младена Ђурчи-

је, који им је дао отказ када су тражили договор о прековременом 

раду. Према првобитном договору, помоћник је радио седам мјесеци, 

уз погодбу од 375 (касније 400) динара недјељно и килу хљеба. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/1) 

68/25 Увид у пријаву токарског шегрта Ивана Овсенија од 5. фебруара 

1925, који тврди да је отпуштен из Дирекције жељезница "Шипада", 

а да је био спријечен да похађа шегртску школу и да му је ускраћено 

увјерење. Управа предузећа тврди да је био слаб радник и да је шко-

лу похађао уз недовољан успјех. 
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(Писано латиницом и ћирилицом, машински и ручно; фол. 2/2) 

83/25 Спор између конобара Фахрудина Шербића и гостионичара Тоше 

Панића од 10. фебруара 1925, у којем Шербић тражи неисплаћену 

мјесечну плану коју рачуна на 400 динара. Панић тврди да су морали 

дати отказ због помањкања посла, те да може исплатити 300 динара. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/1) 

1016/25 Ургенција трговца Милована Косановића из Бањалуке од 13. новем-

бра 1925. у име свог рођака Јове Косановића, за кога тврди да је 

повријеђен радећи у фирми "Босна-боа" и да му је степен ивалидно-

сти утврђен на 70%. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 4/5) 

1135/25 Концепт дописа Инспекције рада од 11. децембра 1925. упућеног 

великом жупану Врбаске области, којим се даје мишљење о обаве-

зном одмору између свака четири радна сата. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/1) 

1177/25 Стругара Дрвар ("Шипад") 12. децембра 1925. доставља 12 уговора 

за шегрте (нису приложени). 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/1) 

11/26 Извјештај Окружног уреда за осигурање радника о увиђају од 18. 

јануара 1926. о смртном случају радника Николе Гелемановића, 

Ђуре Шљиварића и Салиха Муминовића, односно тежим повредама 

Јосипа Врбичека и Стјепана Стивина, запослених у предузећу "Р. 

Турчић и синови" у Каоцима код Прњавора. Усљед помањкања аде-

кватног склоништа на шумском радилишту током зиме, радници су 

преминули током спавања усљед тровања (вјероватно угљен-монок-

сидом), јер су покушавали загријати лађарску собу која није имала 

прозоре. Селим Муминовић је погинуо такође током ноћи, када се у 

импровизованом склоништу на њега срушила наслага дрва, коју је 

потом захватио пламен. Предузеће је поднијело лажну пријаву о 

несрећном случају, у којој се тврди да је радник настрадао од удара 

грома. Утврђено је да на шумским радилиштима нема нити једне 

бараке. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 2/3) 

43/26 Депеша Пере Ћурка од 20. јануара 1926, који је претходно био запо-

слен код Јозе Водановића, а којом се тражи интервенција ради 

исплате неизмирених дуговања према њему као раднику. 

(Писано латиницом и ћирлицом, машински и ручно; фол. 4/6) 
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45/26 Одјељење за заштиту радника МСП 7. априла 1926. године тражи 

списак румунских радника на њеном подручју. У прилогу се налази 

списак румунских радника (укупно 17). 

(Писано латиницом, машински и ручнно; фол. 2/3) 

109/26 Поглавар Среза С. Мост 28. фебруара 1928. јавља да на територији 

тог среза нема запослених страних радника. 

Поглавар Среза Б. Дубица 1. марта 1928. јавља да на територији тог 

среза има запослених седам (7) страних радника, и то у пилани 

"Уна". 

(Писано ћирилицом, машински; фол. 2/3) 

264/26 Дирекција државног рудника Бањалука 28. јануара 1926. и Рударско 

сатништво за Босну и Херцеговину (Сарајево) 1. фебруара 1926. уз 

дописе Инспекције рада достављају спискове страних радника (који 

нису приложени). 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 2/2) 

267/26 Земаљска банка за БиХ 25. јануара 1926. шаље попис страних држа-

вљана запослених у њиховим заводима на подручју Бањалучког 

округа (списак није приложен). 

(Писано латиницом, машински; фол. 2/1) 

266/26 "Усора" Добој 27. јануара 1926. извјештава да ће, у договору са рад-

ничким повјереницима и у складу са новом Наредбом о нерадној 

суботи послије подне и недељи, радно вријеме суботом трајати од 7 

до 12:30. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/2) 

268/26 Пријава Ивана Гргића, цигларског мајстора из Славонског Брода, од 

30. јануара 1926, у случају против насљедника Микана Ракића, 

послодавца из Старог Мартинца (Прњавор), због непоштовања дого-

ворене обавезе. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 6/9) 

286/26 "Адрија боксит" – испостава Дрвар (Adria Bauxit – rudarsko i industri-

jalno d. d. Zagreb), јавља 25. јануара 1926. да код себе нема запосле-

них страних радника. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/2) 

291/26 "Босна-боа" 8. фебруара 1926. шаље списак циркулариста (4). 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 3/5) 

314/26 Пријава о несрећи на раду у Државним жељезницама – Ложионица 
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Бањалука, од 26. јануара 1926. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 2/3) 

352/26 Преписка – упит Окружног уреда за осигурање радника од 29. јануа-

ра 1926. и концепт одговора о интервенцији у предузећу "Даница д. 

д." Босански Брод, које је кршило уредбе о радном времену и преко-

временом раду. 

(Писано ћирилицом и латиницом, машински и ручно; фол. 2/4) 

355/26 Доставница два уговора о шегртовању Хусеина Курбеговића код 

Вида Чекића (или Четића) од 5. фебруара 1926. 

(Писано ћирилицом, ручно; фол. 1/2) 

371/26 Молба за издавање легитимације циркуларисти Стипи Рачићу од 6. 

фебруара 1926, запосленом у фирми "Босна-боа". 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/2) 

376/26 Фабрика дувана Бањалука 8. фебруара 1926. упућује списак радника 

по одјељењима, са акордима и платама – стање за мјесец јануар 

текуће године. 

(Писано ћирилицом, машински и ручно; лист великог формата) 

379/26 Преписка са "Босна-боа" од 19. фебруара 1926. о неисплаћеној плати 

за тројицу радника са радилишта у шуми Борја. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 3/4) 

384/26 "Босна-боа" Бањалука 9. фебруара 1926. упућује молбу за издавање 

легитимације обученом циркуларисти Латифу Карахалиловићу. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/1) 

402/26 "Босна-боа" у дописима од 15. фебруара 1926. тражи дозволу за 

покретање прековременог рада током три мјесеца у три дана у неде-

љи, у складу са законским могућностима и споразумом са радници-

ма пилане. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 3/4) 

476/26 Стругара у Дрвару ("Шипад") шаље 18. фебруара 1926. списак рад-

ника за које траже да им Инспекција рада достави потребне радне 

легитимације. У приложеном списку наводе се 92 радника Стругаре, 

од којих су четворица млађи од 18 година, па се за њих такође тражи 

дозвола да могу радити на циркуларној пили, ради праксе. Инспек-

ција рада 25. фебруара одговара да легитимација тренутно нема, те 

да предузеће умјесто тога води евиденцију. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 7/7) 
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501/26 Дирекција Државног рудника Бањалука 27. фебруара 1926. доставља 

молбе за продужење дозволе рада и боравка за својих седамнаест 

(17) страних радника; молбе су заведене у серији молби страних 

радника као засебни предмети (од дјел. бр. 502/26 до 518/26). 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 3/4) 

519/26 Раднички повјереници у "Дестилацији дрва д. д." Теслић 28. фебруа-

ра 1926. извјештавају да је предузеће подузело снижавање надница, 

чиме су прекршили колективни уговор из претходне године. Управа 

предузећа 8. марта објашњава да је у ствари смањила "абнормално 

веће" плате осморици радника ложионице. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 3/4) 

528/26 Стругара Дрвар ("Шипад") 1. марта 1926. јавља да су примили на 

посао двојицу нових циркулариста. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 3/5) 

537/26 Преписка у вези са казном против парне пилане "Шипада" у Добр-

љину због непрекидног радног времена без паузе за раднике; 

посљедњи допис примљен 8. марта 1926. 

(Писано латиницом и ћирилицом, машински и ручно; фол. 2/4) 

542/26 Дана 12. фебруара 1926. у Бањалуци службеник Инспекције рада 

препоручује инспектору да казни Петра Вагнера, коларског мајстора, 

због малтретирања свог помоћника Франца Охлија. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/2) 

543/26 Фабрика дувана у Бањалуци 8. марта 1926. упућује списак радника 

по одјељењима са акордима и платама – стање за мјесец фебруар 

текуће године. 

(Писано ћирилицом, машински и ручно; лист великог формата) 

548/26 Подружница Савеза монополских радника при Фабрици дувана у 

Бањалуци 9. марта 1926. упућује представку поводом отпуштања 

радника у тој фабрици. Посебно су отпуштани радници из породица 

у којима још неко ради у том предузећу, што се посебно осјетило у 

отпуштању радница. Управа тврди да је редукција оправдана из 

пословних разлога. 

(Писано ћирилицом и латиницом, машински и ручно; фол. 2/2) 

568/26 Стругара Дрвар ("Шипад") шаље 18. марта 1926. обавијест да је при-

мила као шегрта Вељка Провиђала. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 
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576/26 Преписка са Фабриком дувана од 22. марта 1926. поводом тврдње 

тројице радника да су неоправдано отпуштени. 

(Писано ћирилицом, ручно; фол. 1/2) 

604/26 Фабрика целулозе Дрвар 29. марта 1926. тражи радничку легитима-

цију за циркуларисту Михајла Кнежевића. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/1) 

611/26 "Индустријска заједница д. д." Омиш – филијала Бањалука 31. марта 

1926. доставља уговоре са шегртима Стјепаном Мајкићем и Бранком 

Паламетом (нису приложени). 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/2) 

617/26 "Укрина" Дервента 12. априла 1926. подноси податке о циркулари-

сти Антону Андријанићу. 

(Писано латиницом и ћирилицом, машински и ручно; фол. 4/6) 

622/26 "Индустријска заједница д. д." Омиш – филијала Бањалука 12. апри-

ла 1926. јавља да се у њиховој творници сукна ради "већ неколико 

мјесеци по 9 сати дневно", и то шест (6) ткалаца, који су пристали на 

то радно вријеме јер раде на акорд и притом зарађују 25–35% више 

од дневнице. Двојица радника који су се жалили Инспекцији нису 

пристали на то, али остали јесу. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/2) 

629/26 Фабрика дувана Бањалука 7. априла 1926. упућује списак радника 

по одјељењима са акордима и платама – стање за мјесец март текуће 

године. 

(Писано ћирилицом, машински и ручно; лист великог формата) 

655/26 Стругара Дрвар ("Шипад") 12. априла 1926. доставља статистички 

преглед за 919 радника и службеника, груписаних на списку по 

годинама старости. Радника до 18 година ради 105, оних између 18 и 

60 година 805, а девет упосленика су старији од 60 година. 

(Писано ћирилицом и латиницом, машински и ручно; фол. 2/3) 

656/26 Раднички повјереници из "Шипадове" пилане у Дрвару 8. априла 

1926. упућују пријаву против управе, која је присилила браваре и 

електричаре да раде између 10 и 14 сати дневно, а недељом 10 сати, 

при чему им не плаћа прековремени рад у додатном износу од 50%. 

Инспектор предузећу упућује опомену. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/2) 

657/26 Окружни уред за осигурање радника 9. априла 1926. просљеђује 
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притужбу Луке Пролића, радника из села Тријебово код Мркоњић 

Града, против Душана Живковића, због неплаћања договорених оба-

веза. 

(Писано ћирилицом и латиницом, машински и ручно; фол. 1/2) 

665/26 Упит упућен 19. априла 1926. поглавару Градског среза Бањалуке у 

вези са жалбом Суље Бегића, који је оштећен усљед неплаћања уго-

ворених обавеза за рад у кафани Мухамеда Зембе током 23 ноћи 

Рамазана. Како се испоставило да је Бегић једини радио на послужи-

вању, док је Зембо у то вријеме "утјеривао пинку на разне игре кара-

та", инспектор тражи да Зембо плати оно што је дужан и да га се 

казни због кршења уредби. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 3/6) 

667/26 "Шипад" Добрљин 14. априла 1926. тражи дозволу за десеточасовно 

радно вријеме, у складу са договором са запосленима. Дозвола је 

издата. 

(Писано латиницом и ћирилицом, машински и ручно; фол. 2/3) 

674/26 "Шипад" Дрвар, Дирекција жељезница, 15. априла 1926. доставља 

списак страних радника запослених у предузећу, њих 36. 

(Писано ћирлицом, машински и ручно; фол. 2/3) 

1148/26 Стругара Дрвар ("Шипад") доставља 22. октобра 1926. уговор о 

шегртовању за Бојана Морачу. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/2) 

1149/26 Пилана Милана Н. Јовановића 27. октобра 1926. јавља да обучава за 

рад на циркулару двадесетпетогодишњег Лазу Стојановића. 

(Писано латиницом и ћирилицом, машински и ручно; фол. 1/2) 

1156/26 "Босна-боа" доставља 15. новембра 1926. кратку информацију о над-

гледнику Алији Тељиговићу. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/2) 

1160/26 Фабрика дувана Бањалука 5. новембра 1926. упућује списак радника 

по одјељењима, са акордима и платама – стање за мјесец октобар 

текуће године. 

(Писано ћирилицом, машински и ручно; лист великог формата) 

1161/26 "Босна-боа" 22. новембра 1925. одговара на притужбе Пере Видови-

ћа, који је као сезонски радник, према одговору, радио слабо и 

чинио разне неправилности и прекршаје. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/2) 
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1165/26 Кратак допис Окружног уреда за осигурање радника од 7. новембра 

1926, којим се најављује истрага о погибији Ибрахима Пушкара, 

радника "Босна-боа". 

(Писано латиницом и ћирилицом, машински и ручно; фол. 1/2) 

1172/26 Притужба од 12. новембра 1926. бившег вршиоца дужности архива-

ра у Фабрици дувана, Новака Борака, којом тражи накнаду за врије-

ме када је био суспендован и суђен, а затим ослобођен оптужби. 

(Писано ћирилицом и латиницом, ручно; фол. 1/2) 

1173/26 "Босна-боа" 29. новембра 1926. просљеђује извјештај Шумске мани-

пулације Борја о отказу датом озлијеђеном Неџибу Имамовићу. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 2/4) 

1177/26 Преписка и записници о несрећи која се догодила 30. октобра 1926. 

када је на шумској жељезници у власништву "Босна-боа" прегажен 

Иван Кезић из Буџака. 

(Писано ћирилицом и латиницом, машински и ручно; фол. 10/13) 

1179/26 Преписка о жалби радника фирме "Шипад" Дрвар од 14. новембра 

1926. због лошег стања у баракама, које су нехигијенске и нездраве. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 5/8) 

1184/26 Пријава о повреди на раду у Државним жељезницама, на станици 

Босански Нови, која се десила 1. новембра 1926, када је приликом 

утовара робе повријеђен кочничар Иван Радман. 

(Писано латиницом, ручно; фол. 1/2) 

1185/26 Пријава о повреди на раду у Државним жељезницама, на станици 

Босански Нови, која се десила 1. новембра 1926, када је приликом 

утовара робе повријеђен кочничар Иван Радман. 

(Писано латиницом, ручно; фол. 1/2) 

1186/26 Момчило Пајић 18. новембра 1926. пријављује нестанак радничке 

књиге. 

(Писано латиницом, ручно; фол. 1/2) 

1187/26 Концепти дописа од 18. новембра 1926. у вези са неисплаћивањем 

наднице Фрањи Фишеру. 

(Писано латиницом, ручно; фол. 2/3) 

1189/26 Концепт дописа предузећу "Босна-боа" од 19. новембра 1926, којим 

се траже информације о отпуштању радника у том предузећу. 

"Босна-боа" 4. децембра 1926. извјештава да је отпуштено 99 радни-
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ка, од чега је било девет својевољних отказа. 

(Писано латиницом, машински и руком; фол. 2/3) 

1191/26 "Нашичка" Г. Подградци 20. новембра 1926. пријављује смрт радни-

ка Антона Старчевића, који је "пао у нужник, утопио се и умро". 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

1196/26 "Сингер шиваћи стројеви – Борн" (Bourne & Co. New York) Бањалу-

ка у преписци са Инспекцијом рада у вези са потраживањем раднице 

Зоре Гајић од 3. септембра 1926. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 6/9) 

1209/26 "Нашичка" Г. Подградци 26. новембра 1926. пријављује смртни слу-

чај који се десио приликом рушења стабала. Погинуо радник Тривун 

Павић. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

1212/26 Концепт дописа за "Босна-боа" од 27. новембра 1926. у вези са неис-

плаћивањем наднице раднику Кузману Милићевићу. 

(Писано латиницом, ручно; фол. 1/2) 

1213/26 Рудолф Коцијан, књиговођа "Индустријске заједнице", 22. новембра 

1926. тражи ургенцију ради исплате хонорара од стране Велимира 

Мишковића и Васе Бокоњића из Бањалуке. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/2) 

1217/26 Представке Петра Пешевића од 2. децембра и Јуре Јакића од 6. 

децембра 1926. у вези са потраживањима према браћи Весели, поду-

зетницима испред фирме "Босна-боа". 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 6/10) 

1229/26 Извјештај Жандармеријске станице Добрљин од 19. новембра 1926. 

о смртном случају у којем је настрадао радник Спасоје Бундало. Он 

је погинуо на индустријском пружном колосијеку, усмрћен покре-

том вагона који су достављени за потребе фирме "Шипад". Конста-

тује се да је његова несмотреност крива за смрт, јер се неовлаштено 

и по свом нахођењу кретао преко пруге. 

(Писано ћирилицом, машински; фол. 1/2) 

1234/26 Преписка са фирмом "Босна-боа" од 21. децембра 1926. у вези са 

притужбама двојице радника због неизмирења обавеза. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 2/3) 

1236/26 Преписка на основу притужбе радника Љубомира Мајсторовића од 
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8. децембра 1926. за неисплаћено дуговање од стране послодавца 

Драгутина Шошића. 

(Писано латиницом и ћирилицом, машински и ручно; фол. 2/3) 

1237/26 Притужба радника Ханса Загорјана (?) из Љешљана од 4. децембра 

1926. 

(Писано латиницом, ручно, на словеначком, нечитко; фол. 2/3) 

1238/26 Концепт дописа поглавару Среза Б. Градишка од 8. децембра 1926. у 

вези са притужбом Јове Пашалића против трговца Лазара Миливоје-

вића због оспореног отказа. 

(Писано латиницом, ручно; фол. 1/2) 

1239/26, 

1240/26, 

1241/26 

Концепт дописа предузећу "Босна-боа" од 9. децембра 1926. у вези 

са исплатама и обавезама радника који су радили на радилиштима у 

Врлет-потоку и Крушеву брду. 

(Писано латиницом и ћирилицом, машински и ручно; фол. 7/7) 

1247/26 Фабрика дувана Бањалука 8. децембра 1926. упућује списак радника 

по одјељењима, са акордима и платама – стање за мјесец новембар 

текуће године. 

(Писано ћирилицом, машински и ручно; лист великог формата) 

1250/26 Допис Среском поглаварству Сарајево од 15. децембра 1926. којим 

се потражује наплата дуга од послодавца Фрање Бартека, тесарског 

подузетника, раднику Томи Блажевићу, који је био упослен на 

изградњи моста у Клашницама од фебруара до маја 1926. године. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/1) 

1251/26 Допис Поглавару Сеоског среза Бањалука од 15. децембра 1926. 

којим се потражује наплата дуга од послодавца Габријела Франца, 

ковачког мајстора из Маховљана, за радника Бартола Бурњака, којег 

је упошљавао 56 дана, од чега му је остао дужан дневнице за 34 

дана. 

(Писано латиницом и ћирилицом, машински и ручно; фол. 1/2) 

1252/26 Концепт дописа великом жупану Врбаске области од 15. децембра 

1926. у вези са радником који је запослен у каменолому у Турском 

Макљеновцу код Добоја. 

(Писано латиницом, ручно; нечитко; фол. 1/2) 

1254/26 Концепт дописа Дирекцији пошта и телеграфа од 15. децембра 1926. 

у вези са неисплаћивањем плате радницима. 

(Писано латиницом, ручно; фол. 1/2) 
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1257/26 Притужба радника Миће Милића од 16. децембра 1926. на акордан-

те предузећа "Шипад" Оштрељ, Јована Паспаља и Лазара Милића, 

уз одговор управе. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/2) 

1259/26 Кројачки мајстор Мартин Зала из Бањалуке 13. децембра 1926. тра-

жи да шегрт Матилда Леви одради посљедњи уговорени мјесец при-

је издавања "поуковне свједоџбе", на шта инспектор рада одређује 

15 дана. Приложен уговор о шегртовању. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 2/3) 

1272/26 Окружни уред за осигурање радника доставља информацију 27. 

децембра 1926. о покретању казненог поступка против послодавца 

Х. Исака Пољокана и синова због непријављивања намјештеника 

Мехмеда Плићанића. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 2/3) 

1276/26 Преписка од 22. децембра 1926. у вези са жалбом зидара Рудолфа 

Емилија против грађевинског предузимача Суљаге Салихагића из 

Бањалуке. Жалба је настала у вези са градњом пута на Крчмарица-

ма. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 2/3) 

1277/26 Преписка од 22. децембра 1926. у вези са жалбом зидара Луиђија 

Бертотија (Luigi Bertoti) због неисплаћивања дневнице од стране 

Ђорђа Стричевића. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 2/3) 

1280/26 Радничка комора за БиХ 18. децембра 1926. образлаже жалбу Ивана 

Павлака из Новог Сарајева, чији је син Мирко радио као шегрт код 

Фрање Габриела у Маховљанима, при чему га послодавац није 

исплатио за два мјесеца, давао му друге послове, а није му издао ни 

свједочанство о обуци. Затим га је предао на посао ковачу Карлу 

Шмиту, који му такође није платио зарађене наднице нити га је при-

јавио код Окружног уреда за осигурање радника. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/2) 

1290/26 "Босна-боа" 27. децембра 1926. доставља списак циркулариста за 

које тражи издавање легитимација: Анто Јосиповић, Сулејман Хаз-

надар, Нико Матић и Алојз Зиглер (Alois Siegler). 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/2) 

1291/26 Окружни уред за осигурање радника тражи 22. децембра 1926. 
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податке о упослењу шегрта Анте Лопића, могуће код Државне 

намјесничке апровизације, ако не у Бањалуци, онда на другом мје-

сту. Инспектор рада извјештава 29. децембра 1926. да је исти био 

запослен код Државне набављачке задруге. 

(Писано ћирилицом и латиницом, машински и ручно; фол. 1/2) 

1292/26 Пријава несрећног случаја који се десио 2. децембра 1926. на жеље-

зничкој станици Бањалука – Предграђе приликом слагања прагова за 

одржавање пруге. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/2) 

293/27 Стругара у Дрвару ("Шипад") 26. марта 1927. поново тражи извје-

штај о извршеној казни коју је по жалби поништило МСП. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/2.) 

27/28 "Босна-боа" 11. јануара 1928. тражи дозволу за увођење ноћне смје-

не у трајању од 4 до 6 недеља. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/2) 

47/28 "Нашичка д. д." Г. Подградци 19. јануара 1928. саопштава да је у 

сваком њиховом погону радно вријеме осам сати, осим код ложача, 

који због природе посла раде један до два сата дуже; продужења 

радног времена се постављају у договору са радницима, уз прописа-

ну доплату од 50%. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/2) 

131/28 Жалба грађевинског пословође Виктора Гргурина из Теслића од 8. 

фебруара 1928. у своје име и име радника који седам мјесеци нису 

добили плату од послодавца Симе Крстића. 

(Писано латиницом, ручно; фол. 1/2) 

132/28 Концепт дописа Грађевинској секцији од 9. фебруара 1928. о заду-

жењу предузимача Јозе Клиндића ради исплате радницима. 

(Писано латиницом, ручно; фол. 1/1) 

154/28 Фрагмент дописа директора Фабрике дувана у вези са отпуштањем 

радника због крађе дувана, примљен 20. фебруара 1928. 

(Писано ћирилицом и латиницом, ручно; фол. 1/1) 

157/28 Индустрија и експортна трговина дрва "Драги Павловић" из Сушака, 

са шумском манипулацијом и парном пиланом у Добрљину, 21. 

априла 1928. одговара на упуте Инспекције рада од 16. фебруара о 

постављању радничких барака тако да буду заштићене од јаких вје-

трова. Бараке су грађене "од чврстих брвана" и налазе се на мјестима 
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која су заштићена од вјетра. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

159/28 "Нашичка д. д.", Управа у Г. Подградцима, одговара 29. фебруара 

1928. на упуте од 16. фебруара о постављању радничких барака. 

Бараке су, према допису, заштићене од вјетра, чврсто грађене, али не 

могу бити зидане, за разлику од радничких кућа у вароши, јер се 

користе само неколико мјесеци, до премјештања на другу локацију. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/2) 

161/28 "Босна-боа" одговара 9. марта 1928. на упуте Инспекције рада од 16. 

фебруара 1928. и информише Инспекцију да неће слати извјештај о 

"притиску и брзини вјетра" јер немају "справа, а ни људи за тај 

посао". 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

162/28 Упуте Инспекције рада од 16. фебруара 1928. којим се налаже преду-

зећима која се баве експлоатацијом шуме да, у складу за потребом 

спречавања учесталих несрећа на шумским радилиштима усљед тро-

шности радничких барака, приликом постављања барака воде рачуна 

о јачини вјетрова, те да их постављају на равној површини. Тражи се 

и статистички извјештај о јачини вјетрова на подручју рада и савје-

тује да радничке куће буду зидане. Испод дописа се налази списак 

седам (7) предузећа којима су достављене ове упуте. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

163/28 Упуте од 16. фебруара 1928. године (види 162/28); допис прослије-

ђен на знање Окружном уреду за осигурање радника у Бањалуци. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

167/28 "Нашичка д. д." 12. марта 1928. извјештава да у њиховој љуштио-

ници "раде свега три раднице", Адела Ђаконели, Алија Калабић и 

Милица Бига, те да "наведене раднице апсолутно не силимо да раде 

него оне раде од властите воље, те се напротив жале ако им се посао 

ускрати". Допис је у вези са жалбом Милице Биге. У предмету недо-

стаје један (1) наведени прилог. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/2) 

168/28 "Босна-боа" 21. фебруара 1928. доставља информацију о погибији 

Мехмеда Куленовића из Б. Костајнице на радилишту Крушево брдо. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/1) 

174/28 Жалба радника Јосипа Веселог од 23. фебруара 1928. на браћу Весе-
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ли, акорданте у фирми "Босна-боа". Управа је жалбу ријешила у 

његову корист. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 2/3) 

202/28 Концепт дописа "Дестилацији дрва д. д." Теслић од 8. марта 1928, 

којим се даје дозвола за прековремени рад. 

(Писано латиницом, ручно; фол. 1/2) 

222/28 Доставница уговора о шегртовању Петра Хазелмана у фирми "Усо-

ра" Добој од 10. марта 1928. године. Уговор није приложен. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/1) 

246/28 Препис Рјешења поглавара Градског среза Бањалука од 24. марта 

1928, којим се налаже бањалучком подузетнику Суљи Газићу да 

раднику Вицентију Завадли из Дервенте исплати дуг од 315 динара 

на име плате. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/2) 

249/28 Информација Механичке ткаонице "Укрина" из Дервенте од 30. мар-

та 1928. о броју радника (укупно 180) и њихој старосној доби. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

254/28 Попис радника Фабрике штапова у Дервенти од 30. марта 1928: 

укупно 24 радника, од којих једна радница; сви изнад 18 година ста-

рости. 

(Писано ћирилицом, руком; фол. 1/1) 

268/28 Група трговачких помоћника из Дрвара 2. априла 1928. упућује при-

тужбу на "једну групу неквалификованих трговаца" која покушава 

да оспори Уредбу о десетчасовном радном времену трговачких рад-

њи, иначе прихваћену од становника као и од "већег дијела квали-

фикованих трговаца, који имају већег разумијевања о социјалном 

животу". 

(Писано ћирилицом и латиницом, машински и ручно; фол. 1/2) 

332/28 Радничка комора за БиХ 12. маја 1928. доставља мишљење по пита-

њу Уредбе о отварању и затварању радњи. 

(Писано латиницом и ћирилицом, машински и ручно; фол. 2/2) 

333/28 Окружни уред за осигурање радника 5. маја 1928. доставља теле-

грам о несрећном случају Саве Мракића. Телеграм није приложен. 

(Писано латиницом, машински; фол. 2/1) 

337/28 Окружни уред за осигурање радника 2. маја 1928. шаље упит по 

предмету одобрења прековременог рада за фирму "Нашичка д. д." Г. 
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Подградци, чија се управа позива на одобрење Инспекције рада, али 

наводи други временски период. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/1) 

349/28 Налог од 12. маја 1928. којим се од Фабрике целулозе Дрвар 

("Шипад") тражи да се "осовине између цилиндра за сортирање 

дрвета обложе непокретним оклопима", уз редовно подмазивање и 

чишћење у тренуцима мировања погона. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

351/28 Допис Фабрике целулозе Дрвар ("Шипад") од 23. маја 1928. у коме 

се каже да ће у погледу "изведбе хватаљке у дизалицу" сачекати 

долазак инспектора рада Виличића, а да ће у међувремену на диза-

лицу ставити браву са кључем. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

367/28 Информација МСП од 12. маја 1928. о ступању на снагу Уредбе о 

отварању и затварању трговачких и занатских радњи. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/2) 

405/28 Допис фирме "Нашичка д. д." Г. Подградци од 8. јуна 1928. у вези са 

притужбом предузимача Цвије Нишовића. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

433/28 Управа Шегртског фонда у Београду 16. јуна 1928. подноси пријаву 

против казанџије из Приједора Бошка Медића и његовог брата Дра-

ге, који је тешко озлиједио шегрта Предрага Никодијевића из Крње-

ва (Србија). Инспектор рада кажњава мајстора са 300 динара. 

(Писано ћирилицом и латиницом, машински и ручно; фол. 4/4) 

455/28 Радничка комора за БиХ 23. јуна 1928. упућује жалбу на предузеће 

"Нашичка д. д." у Г. Подградцима због непоштовања хигијенских и 

техничких заштитних мјера и неправилности при довођењу страних 

радника. 

(Писано ћирилицом, машински; фол. 1/1) 

466/28 Радничка комора за БиХ 27. јуна 1928. доставља приједлоге по пита-

њу отварања и затварања трговачких и занатских радњи на терито-

рији Босне и Херцеговине (види наредни предмет). 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

467/28 Мишљење Радничке коморе за БиХ у вези са Уредбом о отварању и 

затварању радњи и радном времену помоћног особља, упућено 26. 

јуна 1928. године. 
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(Писано ћирилицом и латиницом, машински; фол. 4/4) 

468/28 Фрагмент дописа комесара Градске општине Бањалука у вези са 

притужбом грађевинског радника на добијени отказ, примљен 26. 

јула 1928. 

(Писано латиницом, ручно; фол. 1/1) 

469/28 Предузеће "Босна-боа" јавља 13. јуна 1928. да радник Петар Чурић, 

који је упутио жалбу због умањеног износа болничке потпоре, раз-

лику може добити код Окружног уреда за осигурање радника. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

766/28 Записник инспектора рада од 5. новембра 1928. о увиду у просторије 

Фабрике дувана намијењене за радничку паузу за оброк. Утврђено је 

да око 400 радника паузу проводи у недовољно вентилираним и 

опремљеним просторијама, а да они који пуше то раде у подруму 

који је влажан и мрачан. Препоручује се проширење и хигијенска 

адаптација просторија, а да се пушење дозволи у дворишту. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/2) 

827/28 "Босна-боа" извјештава 28. децембра 1928. да је обуставила ноћни 

погон, а да је повјеренику из ложионице Бошку Црномарковићу дат 

отказ пошто није хтио да прихвати премјештај. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

1928-02-08 Записник састављен 8. фебруара 1928. у канцеларији Стругаре у 

Добрљину ("Шипад") о проведеном гласању радника запослених у 

пилани, машинском погону и складишту балвана. Од 279 радника 

гласало је 256; за десетчасовно радно вријеме гласало је 228 (89%), а 

за седмоипочасовно 28 (11%) радника. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/1) 

1928-02-23 Казнени лист против Ахмета Шарића, трговца из Б. Новог, од 23. 

фебруара 1928, по члану 20 Закона о заштити радника. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/1) 

1928-04-23 Пријава полицијске страже у Б. Новом од 23. априла 1928. против 

конобарице Резике Крњајић и власника хотела "Америка" Пере Јан-

ковића због вријеђања и злостављања радника на обуци Игњаца Бак-

ше. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

1928-07-02 Фрагмент дописа Трговачке и обртничке коморе за БиХ (њихов број 

2666/28) од 2. јула 1928. у вези са Уредбом о отварању и затварању 
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радњи и радном времену помоћног особља. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

1928-001 Списак радника запослених у предузећу "Нашичка д. д." Г. Подград-

ци по одјељењима и фрагмент налаза комисије за преглед предузећа. 

(Писано латиницом, машински; фол. 3/3) 

 

а. ј. 4 Радничке акције, штрајкови и синдикати 

број Опис докумената (предмета) 

521/26 Резолуција Протестне скупштине Савеза приватних намјештеника 

Југославије од 28. фебруара 1928. у Бањалуци против кршења уред-

би о забрани рада недељом. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/2. Издвојено из АРСБЛ, 207, бр. 305) 

550/26 Централа Општег радничког савеза у Загребу 16. марта 1926. про-

сљеђује препис дописа управа предузећа Нашичка творница танина 

и паропиле д. д. Загреб и Импрегнација дрва, електрична пилана и 

млин д. д. Карловац–Загреб поводом најаве снижења надница за 

15%, уз приједлог да се рок за прихватање редукције одгоди на 28. 

март, а преговори закажу за 26. март. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/2) 

594/26 Централа Општег радничког савеза 27. марта 1926. доставља запи-

сник преговора представника "Нашичке д. д." и представника радни-

ка о најављеном смањењу надница, а 9. априла информацију да су 

преговори због непостизања договора прекинути, јер радници, упр-

кос спремности синдикалаца и повјереника на уступке, не прихвата-

ју било каква смањења. 

(Писано латиницом, машински; фол. 4/4) 

671/26 Савез приватних намјештеника – Подружница Бањалука, 18. априла 

1926. констатује закључке са састанка представника приватних 

намјештеника, којим се протестује против сталних кршења уредби о 

радном времену трговачких и занатских радњи, при чему поглавар 

Градског среза дјелује наруку власницима радњи. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/2. Издвојено из АРСБЛ, 207, бр. 308) 

149/28 Допис Мјесног међуструковног одбора Уједињеног радничког син-

дикалног савеза Југославије у Бањалуци од 23. јануара 1928, којим 

се тражи да се поступи према приложеној резолуцији (не налази се у 

склопу предмета) и "да се спречи сваки даљни рад на штету чланова 
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радничких установа", на првом мјесту Мјесног међуструковног 

одбора. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/2) 

209/28 Извјештај Инспекције рада од 8. марта 1928. о штрајку радника на 

Одјељењу утовара и истовара пиланског материјала у предузећу 

"Нашичка д. д." Г. Подградци. Педесет шест (56) радника тог одјела 

ступило је у штрајк 2. марта 1928. године (у предузећу је укупно 

запослених 1082) и тражило повишицу од 50%. Управа је понудила 

20% и дала рок до 10. марта да се одлуче; у супротном, запослиће 

нове раднике по понуђеној тарифи. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 2/3) 

553/28 Кратка преписка са предузећем "Дестилација дрва д. д." о штрајку 

рудара, који је трајао од 8. до 18. августа 1928. 

(Писано латиницом и ћирилицом, машински; фол. 2/3) 

 

а. ј. 5 Раднички повјереници 

број Опис докумената (предмета) 

97/25 Концепт дописа фирми "Босна-боа" од 17. фебруара 1925. у вези са 

отпуштањем радничког повјереника Мује Дужновића. 

(Писано латиницом, ручно; фол. 1/1) 

136/26 "Усора" Добој извјештава 21. јануара 1926. да су 19. тог мјесеца иза-

брани раднички повјереници: електричар Рудолф Пећи (за мјесечно 

намјештене), ковач Фрањо Лемингер и зидар Никола Чаварић (за 

недељно намјештене), тесар Албин Ребец и бравар Драгутин Пушка-

рић (за квалификоване надничаре), Салих Мехичић, Емин Дидић и 

Мијат Копчић (за сталне надничаре), те ковач Антон Бајнстингел и 

кочијаш Ибро Чабрић (за раднике Економије). 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/2) 

287/26 Жалба двојице радника фирме "Шипад" у Добрљину од 29. јануара 

1926, којом се указује на чињеницу да раднички повјереници нису 

бирани од 1922. године, да се њима од тада прави потпуна сметња у 

раду, а да "сада је настало таково шиканирање радника да се издржа-

ти неможе". Тражи се помоћ Инспекције рада ради организовања 

избора нових радничких повјереника. 

(Писано латиницом, ручно; фол. 1/2) 

336/26 "Даница д. д." Б. Брод 2. фебруара 1926. доставља списак радничких 
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повјереника који су изабрани 28. јануара: Рајнхард Тот (Reinhardt 

Toth), Фрањо Шкоп (Skopp), Алија Исламовић, Даница Маргета и 

Иван Банац као замјеник. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/2) 

388/26 Раднички повјереници "Босна-боа" 2. фебруара 1926. јављају да су 

два дана раније одржани избори повјереника; изабрано их је двана-

ест: Раде Тегелтија, Јозеф Ланг, Илија Мршић, Адолф Јеринг, Лазар 

Поповић, Емин Бурзић, Анто Морић (или Молић), Омер Џихић, 

Анто Јаковљевић, Маријан Марушић, Јаков Сајц (?) и Мурат Бушић. 

(Писано латиницом, ручно; фол. 1/2) 

533/26 Општи раднички савез 5. марта 1926. саопштава да су 18. фебруара 

одржани избори за радничке повјеренике у предузећу "Дестилација 

д. д." Теслић. Изабрани су, за фабрику: Фрањо Вањур (предсједник), 

Петар Келава, Сејдо Володер, Мато Мареља, Теодор Дудић, Фрањо 

Кусли, Ханид Ботић, Суљо Кахвић и Фрањо Жупанчић; за парну 

пилану: Штефан Дракслер, Тадија Чутура, Мирко Бочкај и Томо 

Маркотић. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/1) 

610/26 Достављен 2. априла 1926. списак радничких повјереника изабраних 

за ту годину у Стругари у Дрвару ("Шипад"), њих једанаест: Миле 

Маркановић, Срећко Батар, Ђуро Петровић, Милош Миливојац, 

Обрад Бајић, Обрад Кнежевић, Михајло Бањац, Симо Крнета, Давид 

Кнежевић, Блаже Грубор и Стеван Бањац. 

(Писано латиницом, ручно; фол. 1/2) 

675/26 "Босна-боа" Бањалука 20. априла 1926. доставља препис дописа рад-

ничких повјереника којим се отказује колективни уговор. 

(Писано латиницом, машински; фол. 2/2) 

1927-001 Извјештај Изборног одбора за радничке повјеренике у предузећу 

"Нашичка д. д." Г. Подградци. У одбор су бирани Иван Вранић и 

Стојан Луштица. 

(Писано латиницом, ручно; фол. 1/2. Недатирано) 

26/28 Обавијест о избору шест радничких повјереника у непознатој фирми 

од 10. јануара 1928. године. Бирани су: Анте Бајнштингел (Beinscht-

ingel), Анте Јелеч, Салих Мехичић, Фрањо Копчић, Емин Диндић и 

Авдо Бешлагић. Присуствовао и "представник политичке власти" 

Петар Петровић. 

(Писано латиницом, ручно; фол. 1/1) 
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45/28 "Шипад" Добрљин 17. јануара 1928. извјештава да су за радничке 

повјеренике у том предузећу изабрани: Драгомир Комљеновић 

(творница сандука), Стојан Грујић, Милан Галоња (пилана), Иво 

Кнежевић (складиште балвана), Адалберт Колер (радиона), Љубан 

Грујић и Милош Грбић (складиште дасака). 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1. Издвојено из АРСБЛ, 207, бр. 335) 

46/28 "Дестилација д. д." Теслић 31. јануара 1928. извјештава да су за рад-

ничке повјеренике у том предузећу изабрани Иван Рупчић, Јозеф 

Кајзер, Мартин Бркић и Фрањо Барић, а за њихове замјенике Андри-

ја Герман, Богдан Поповић, Јуре Бан и Лука Бан. Такође обавјешта-

вају да раде по новом радном времену од 16 сати дневно, са двије 

смјене по 8 сати. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1. Издвојено из АРСБЛ, 207, бр. 336) 

55/28 Механичка ткаоница "Укрина" Дервента 30. јануара 1928. извјешта-

ва да су изабрани у тој фирми сљедећи раднички повјереници: Анто 

Пргомет, Мирко Јелић, Ивица Данкић, Адела Леци и Милка Чарни. 

(Писано ћирилицом и латиницом, машински; фол. 1/1) 

108/28 Изборни одбор у предузећу "Даница д. д." Б. Нови 1. фебруара 1928. 

доставља списак изабраних радничких повјереника. Изабрани су 

Исмет Хаџиагић, Петар Першић, Фрањо Пети, Мухарем Диздаре-

вић, Ђуро Нојман (Neumann) и Душан Томић као повјереници, те 

Мартон Тарјан, Оскар Крашковић, Јосип Пајерл (Payerl), Алија 

Исламовић, Петар Пјанић и Мато Крешо као замјеници. 

(Писано латиницом, машински; фол. 2/2) 

137/28 Раднички повјереници фирме "Усора" Добој 7. фебруара 1928. шаљу 

обавијест да су Анто Бајнштингл (?) и Салих Мехичић дали оставке 

на мјеста повјереника, те да су умјесто њих бирани Смајо Махмуто-

вић и Иван Зулко. Махмутовић је потом биран за предсједника. 

(Писано латиницом, ручно; фол. 1/2) 

138/28 Раднички повјереници у предузећу "Даница д. д." Б. Брод, Исмет 

Хаџиагић, Петар Перишић, Фрањо Пети, Мухарем Диздаревић, 

Ђуро Нојман (Neumann) и Душан Томић, 8. фебруара 1928. јављају 

да су изабрали на мјесто предсједника Исмета Хаџиагића, а на мје-

сто секретара Петра Перишића. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

139/28 Фирма "Мерцл и друг" из Делибашиног Села (Бањалука) 11. фебру-

ара 1928. извјештава о избору Стипе Пуљића за представника рад-
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ника. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1) 

153/28 Изборни одбор за радничке повјеренике у фирми "Нашичка д. д." Г. 

Подградци 12. фебруара 1928. обавјештава да су за радничке повје-

ренике изабрана сљедећа лица: Никола Вучковац, Адам Хајценредер 

(Heizenreder), Паво Зајдл (Seidl), Милан Кулунџић и Милан Ђукано-

вић. 

(Писано ћирилицом и латиницом, ручно; фол. 3/4) 

167/28 Савез приватних намјештеника – Подружница Г. Подградци 28. мар-

та 1928. шаље ургенцију ради потврде "листе наших повјереника". 

(Писано латиницом, ручно; фол. 1/1) 

169/28 Изборни одбор у предузећу "Нашичка д. д." Г. Подградци у извје-

штају који је достављен 22. феруара 1928. јавља да је изабран одбор 

који сачињавају четворица најстаријих од 96 запослених намјеште-

ника у предузећу, и то Иван Вранић, Стјепан Луштица, Малес (?) 

Баје и Јосип (нечитко), те да ће се одржати избор радничких повје-

реника. 

(Писано латиницом, ручно; фол. 1/2) 

170/28 Централна управа фирме "Шипад" у Сарајеву 18. фебруара 1928. 

извјештава да је 10. јануара у Стругари у Добрљину извршен избор 

радничких повјереника, праћен 8. фебруара гласањем за продужење 

радног времена на 10 часова. Од 279 радника, гласало 256, од чега 

228 (89%) за, а 28 (11%) против продужења. 

(Писано ћирилицом, машински; фол. 1/1) 

223/28 Информација о избору радничких повјереника фирме "Дестилација 

дрва д. д." Теслић, послана 11. марта 1928. године. 

(Писано латиницом, ручно; фол. 1/1) 

239/28 Информација од 20. марта 1928. да су при Самостану "Марија Звије-

зда" код Бањалуке изабрани сљедећи раднички повјереници: Иван 

Рапо, Иван Танковић и Стипо Розић. 

(Писано латиницом, ручно; фол. 1/1) 

248/28 Оглас о избору радничких повјереника у Руднику Љубија од 21. 

марта 1928. За повјеренике су изабрани: Јосип Клеончић (предсјед-

ник), Душан Тубић, Јуро Гргић, Божо Баленовић, Драгутин Јакара, 

Маријан Чајкушић, Ернес Реш (за намјештенике), Триво Богдано-

вић, Јосип Мастњак, Андрија Антић, Стјепан Јосић, Владимир Тихо-
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суп, Миле Кнежевић и Јово Добријевић (за Сухачу). За замјенике су 

изабрани: Јосип Халупа, Илија Петровић, Јосип Пфајфер, Стјепан 

Илић, Анто Антић, Михајло Кнез, Младен Демрец, Павао Јакић, 

Стипо Ловрић, Стипо Ривић III, Иво Антић II, Ибрахим Алишић, 

Смајо Јусуфовић и Марко Богуновић. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 1/2) 

290/28 Раднички повјереници парне пилане у фирми "Дестилација дрва д. 

д." Теслић 18. априла 1928. обавјештавају о обављеним изборима. 

На мјесто бивших повјереника, Мартина Бркића, Јуре Бана и Фрање 

Банића, изабрани су Анто Чутура, Мато Прањић и Стипо Дувњак; 

поново је биран Лука Бан. 

(Писано латиницом, ручно; фол. 1/1) 

543/28 Одговор радничких повјереника из непознате фирме од 7. августа 

1928. којим се тражи повлачење одлуке Инспекције рада, за коју се 

сматра да је донесена на захтјев управе а против воље радника, и 

потврда одлуке двије трећине радника о привременом престанку 

мандата повјереника Илије Мршића и Јосипа Земана. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/1. Издвојено из АРСБЛ, 207, бр. 348.) 

831/28 Информација од 29. децембра 1928. о избору радничких повјереника 

у фирми "Усора" Добој. 

(Писано латиницом, ручно; фол. 1/1) 

 

а. ј. 6 Цијене намирница и наднице 

број Опис докумената (предмета) 

230/21 Котарска испостава у Дрвару 16. априла 1921. доставља податаке о 

погонима фирме "Шипад". Приложени су исказ надница и цијена 

животних намирница у Дрвару за прво тромјесечје и исказ цијена и 

надница у Оштрељу за мјесеце март и април.  

(Писано ћирилицом и латиницом, машински; фол. 4/4) 

1134/25 Цјеник животних намирница у граду Бањалуци за новембар 1925. 

(Писано латиницом и ћирилицом, машински и ручно; фол. 1/2; велики формат) 

7/26 Цјеник животних намирница у граду Бањалуци за децембар 1925. 

(Писано латиницом и ћирилицом, машински и ручно; фол. 1/2; велики формат) 

373/26 Цјеник животних намирница у граду Бањалуци за јануар 1926. 

(Писано ћирилицом, машински и ручно; фол. 1/2; велики формат) 
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532/26 Цјеник животних намирница у граду Бањалуци за фебруар 1926. 

(Писано латиницом и ћирилицом, машински и ручно; фол. 1/2; велики формат) 

606/26 Цјеник животних намирница у граду Бањалуци за март 1926. 

(Писано латиницом и ћирилицом, машински и ручно; фол. 1/2; велики формат) 

1151/26 Цјеник животних намирница у граду Бањалуци за октобар 1926. 

(Писано латиницом и ћирилицом, машински и ручно; фол. 1/2; велики формат) 

1227/26 Цјеник животних намирница у граду Бањалуци за новембар 1926. 

(Писано латиницом и ћирилицом, машински и ручно; фол. 1/2; велики формат) 

225/28 Цјеник животних намирница у граду Бањалуци за фебруар 1928. 

(Писано ћирилицом, машински и ручно; фол. 1/2; велики формат) 

273/28 Цјеник животних намирница у граду Бањалуци за март 1928. 

(Писано латиницом и ћирилицом, машински и ручно; фол. 1/2; велики формат) 

346/28 Цјеник животних намирница у граду Бањалуци за април 1928. 

(Писано ћирилицом, машински и ручно; фол. 1/2; велики формат) 

423/28 Цјеник животних намирница у граду Бањалуци за мај 1928. 

(Писано латиницом и ћирилицом, машински и ручно; фол. 1/2; велики формат) 

813/28 Попис максималних цијена животних намирница у Срезу Бањалуци 

од 12. децембра 1928. 

(Писано латиницом, машински; фол. 1/2) 

 

а. ј. 7 Извјештаји о школама 

број Опис докумената (предмета) 

112/21, 

219/21 и 

222/21 

Предмет "Систематско узгајање обртно индустријског подмлатка": 

допис Инспекције рада свим котарским уредима надзорне области 

од 25. марта 1921. године, којим се траже информације о школовању 

и уопште о стању "обртног подмлатка". Одговор управитеља Шегрт-

ске школе у Б. Дубици, примљен 22. априла, са подацима о раду 

школе, те о вјероисповијести, старости и одабраним занатима учени-

ка. Одговор управитеља Обртничке наобразне школе у Дервенти од 

14. априла у којем се описује рад те школе. 

(Писано латиницом, машински и ручно; фол. 5/8) 

475/22 Извјештај о поласку у Вечерњу шегртску школу при Првој дјечачкој 

народној основној школи у Бихаћу током марта 1922. 
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(Писано ћирилицом, ручно; фол. 1/2) 

4/26 Извјештај Шегртске школе у Б. Дубици о школском поласку у 

децембру 1925. 

(Писано ћирилицом, машински и ручно; фол. 2/4) 

495/26 Извјештај Шегртске школе у Б. Дубици о школском поласку у 

фебруару 1926. 

(Писано ћирилицом, машински и ручно; фол. 2/4) 

529/26 Извјештај о поласку у Вечерњу шегртску школу у С. Мосту у феб-

руару 1926. 

(Писано ћирилицом, ручно; фол. 1/2) 

613/26 Извјештај Шегртске школе у Б. Дубици о школском поласку у марту 

1926. 

(Писано ћирилицом, машински и ручно; фол. 2/4) 

616/26 Извјештај о поласку у Вечерњу шегртску школу у С. Мосту у марту 

1926. 

(Писано ћирилицом, ручно; фол. 1/2) 

1158/26 Извјештај о поласку у Вечерњу шегртску школу у С. Мосту у окто-

бру 1926. 

(Писано ћирилицом, ручно; фол. 1/2) 

1218/26 Извјештај о поласку у Вечерњу шегртску школу у С. Мосту у новем-

бру 1926. 

(Писано ћирилицом, ручно; фол. 1/2) 

 

 

Vladan Vuklis 

 

County Labor Inspection in Banja Luka (1920–1929); 1920/1929  

(Finding Aid – Analytical Inventory) 

 

Summary 

 

County Labor Inspection in Banja Luka was de facto established in 1920 with 

the appointment of Ivan Vilicic as the county labor inspector. The first labor inspec-

tion in Bosnia and Herzegovina was founded in 1907. With the new country, the 

Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, came the new regulation and expansion of 

labor inspection services. The functions of labor inspections were, among other obli-

gations, to monitor the working conditions, examine the position of the working class 
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and its relations with the employers, keep track of work injuries and to issue work 

permits for foreign employees. County labor inspections ceased to exist as indepen-

dent agencies when, in 1929, they became a part of their respective social policies 

and health services departments of the newly founded county (banovina) govern-

ments. The County Labor Inspection in Banja Luka survived in only two boxes of 

archival records, which are held in the Archives of the Republic of Srpska. This pa-

per, therefore, serves as an assistance discovery for the record group, and contains a 

detailed historical annotation and an analytical list for seven (out of eight) series in 

the group. 
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МИРЈАНА ИВАНИЋ УДК 930.1(497.15БосанскаГрадишка)“1945/1955“ 

Архив Републике Српске 10.7251/GUARS1608409I 

Бањалука  

 

 

СРЕСКИ НАРОДНИ ОДБОР БОСАНСКА ГРАДИШКА 

(1945–1955); 1945/1955 

(Историјат и организација ствараоца фонда, 

подаци о сређивању и садржају архивске грађе) 
  

 

Апстракт: У раду су дати основни подаци о архивском фонду Срески 

народни одбор Босанска Градишка, историјату ствараоца фонда, његовој адми-

нистративно-територијалној надлежности и унутрашњој организацији, као и 

подаци о сређивању и садржају архивске грађе. Рад је настао након сређивања 

и обраде фонда и израде сумарно-аналитичког инвентара, а основу текста чини 

историјска биљешка. 

 

Кључне ријечи: Срески народни одбор Босанска Градишка, администра-

тивно-територијална јединица, унутрашња организација, закон, архивски фонд, 

архивска грађа. 

 

 

Историјат и организација ствараоца фонда 

  

Срески народни одбор Босанска Градишка започео је са радом доноше-

њем Закона о територијалној подјели федералне БиХ на округе, срезове и под-

ручја мјесних народних одбора од 18.8.1945. године
1
 и ушао је у састав Бања-

лучког округа. 

Овим законом подручје федералне БиХ дијели се на седам округа 

(бањалучки, бихаћки, добојски, херцеговачки, сарајевски, травнички, тузлан-

ски), а окрузи се дијеле на срезове. Бањалучки округ састоји се од 13 срезова, 

међу којима је и Босанскоградишки срез. 

Доношењем Уредбе о одређивању подручја народних одбора и устано-

вљењу сједишта мјесних народних одбора од 29.8.1945. године
2
 утврђена је 

граница Босанскоградишког среза у оквиру Бањалучког округа и сједишта и 

подручја 20 мјесних народних одбора у Босанскоградишком срезу (Бистрица, 

Бос. Градишка, Церовљани, Чатрња, Доња Јурковица, Доњи Подградци, Дра-

                                                 
1
 Службени лист Федералне БиХ, број 11/45 

2
 Службени лист Федералне БиХ, број 13/45 
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гељи, Елезагићи, Горњи Карајзовци, Грбавци, Козинци, Ламинци – Сређани, 

Лисковац, Машићи, Ново Село, Рогољи, Совјак, Трошељи, Турјак, Врбашка). 

Усвајањем Закона о административно-територијалној подјели НР БиХ 

на округе, од 9.1.1947. године,
3
 територија НР БиХ дијели се на 4 округа 

(бањалучки, мостарски, сарајевски, тузлански). Срез босанскоградишки остао 

је у саставу Округа бањалучког. 

Ступањем на снагу Закона о административно-територијалној подјели 

НР БиХ од 7.7.1947. године,
4
 утврђено је да на територији НР БиХ постоје 

сљедеће административно-територијалне јединице: срезови, градови, градски 

реони, градска насеља и подручја мјесних народних одбора. Овим законом 

одређене су границе срезова. 

Срез обухвата више подручја мјесних народних одбора која су повеза-

на у једну природну и економску цјелину и која имају заједничке економске, 

културне и административне интересе. Сједиште среског народног одбора је у 

мјесту које је животни центар среза. 

Срез босанскоградишки обухвата подручја 15 мјесних народних одбора 

(Бос. Градишка, Чатрња, Бистрица, Драгељи, Лисковац, Греда, Ламинци Сре-

ђани, Карајзовци, Машићи, Горњи Подградци, Нова Топола, Романовци, Тур-

јак, Требовљани, Церовљани), а наводе се села, засеоци, насеља и мањи градо-

ви у саставу подручја мјесних народних одбора. 

Законом о административно-територијалној подјели НР БиХ на обла-

сти од 21.4.1949. године,
5
 на територији НР БиХ образоване су четири области 

(бањалучка, мостарска, сарајевска и тузланска). Срески народни одбор Босан-

ска Градишка ушао је у састав Обласног народног одбора Бања Лука. 

У Одлуци о бројном саставу обласних, среских, градских и реонских 

народних одбора, од 6.10.1949. године,
6
 коју је донио Президијум Народне 

скупштине НР БиХ, одређено је да се у Срез босанскоградишки бира 85 

одборника. 

Доношењем Закона о административно-територијалној подјели НР 

БиХ од 9.3.1950. године,
7
 територија НР БиХ дијели се на административно-

територијалне јединице: области, срезове, градове, реоне, градска насеља и 

подручја мјесних народних одбора.  

Срез босанскоградишки остао је у саставу Бањалучке области. Град у 

саставу среза је Босанска Градишка, са сједиштем Градског народног одбора у 

Босанској Градишци, у чије подручје улази Босанска Градишка.  

                                                 
3
 Службени лист НР БиХ, број 2/47 

4
 Службени лист НР БиХ, број 29/47 

5
 Службени лист НР БиХ, број 16/49 

6
 Службени лист НР БиХ, број 40/49 

7
 Службени лист НР БиХ, број 10/50 
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Овим Законом утврђена су подручја 16 мјесних народних одбора који 

улазе у састав Среског народног одбора Босанска Градишка: 

1. Бистрица, са сједиштем мјесног народног одбора у Бистрици, у који 

улазе Бистрица и Гашница;  

2. Церовљани, са сједиштем мјесног народног одбора у Церовљанима, 

у који улазе Церовљани, Лужани, Берек и Челиновац; 

3. Чатрња, са сједиштем мјесног народног одбора у Чатрњи, у који ула-

зе Чатрња, Буковац, Буквик, Мокрице, Жеравица и Батар; 

4. Драгељи, са сједиштем мјесног народног одбора у Драгељима, у који 

улазе Драгељи, Грбавци, Кијевци и Цимироти; 

5. Горњи Подградци, са сједиштем мјесног народног одбора у Горњим 

Подградцима, у који улазе Горњи Подградци, Доњи Подградци и Козара Пла-

нина; 

6. Греда, са сједиштем мјесног народног одбора у Греди, у који улазе 

Козинци, Мачковац, Доња Долина, Горња Долина, Ново Село и Греда; 

7. Јабланица, са сједиштем мјесног народног одбора у Јабланици, у 

који улазе Јабланица и Совјак; 

8. Карајзовци, са сједиштем мјесног народног одбора у Карајзовцима, у 

који улазе Карајзовци, Јунузовци, Трошељи и Вакуф Муслимански; 

9. Ламинци Сређани, са сједиштем мјесног народног одбора у Ламинци 

Сређанима, у који улазе Ламинци Сређани, Ламинци Дубраве, Ламинци Јару-

жани и Ламинци Брезици; 

10. Лисковац, са сједиштем мјесног народног одбора у Лисковцу, у 

који улазе Лисковац, Брестовина, Чикуле и Дубраве; 

11. Машићи, са сједиштем мјесног народног одбора у Машићима, у 

који улазе Машићи, Вилуси и Миљевићи; 

12. Нова Топола, са сједиштем мјесног народног одбора у Новој Топо-

ли, у који улазе Нова Топола, Елезагићи, Рогољи и Ровине; 

13. Романовци, са сједиштем мјесног народног одбора у Романовцима, 

у који улазе Романовци, Мрчевци, Сеферовци и Српски Вакуф; 

14. Средња Јурковица, са сједиштем мјесног народног одбора у Доњој 

Јурковици, у који улазе Доња Јурковица, Горња Јурковица, Средња Јурковица, 

Шашкиновци и Јазовац; 

15. Требовљани, са сједиштем мјесног народног одбора у Требовљани-

ма, у који улазе Требовљани, Милошево Брдо и Врбашка; 

16. Турјак, са сједиштем мјесног народног одбора у Турјаку, у који ула-

зе Турјак, Мичије и Козара.  

Законом о подјели територије НР БиХ на срезове, градове и општине 

од 5.5.1952. године,
8
 укидају се мјесни народни одбори а формирају општин-

ски народни одбори. 

                                                 
8
 Службени лист НР БиХ, број11/52 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VIII, број 8, 2016 

412 

 

Територија НР БиХ дијели се на срезове, градове и општине. Поједине 

општине су градске општине. У Срезу босанскоградишком градска општина је 

Босанска Градишка, са сједиштем Народног одбора градске општине у Босан-

ској Градишци, у који улазе Босанска Градишка, Обрадовац, Крушчик, Насип, 

Бок Јанковац, Мокрице, Жеравице, Чатрња, Брестовчина, Лисковац, Чикуле, 

Козинци и Мачковац, а општине су Бистрица, Церовљани, Ламинци, Нова 

Топола, Подградци, Романовци и Турјак. 

Доношењем Закона о подручју срезова и општина у НР БиХ, од 

12.7.1955. године,
9
 Срески народни одбор Босанска Градишка престаје са 

радом, а са радом наставља Народни одбор општине Босанска Градишка, који 

улази у састав Народног одбора среза Бања Лука. 

Срески народни одбор Босанска Градишка престао је са радом закључно 

са 31.8.1955. године, у складу са чланом 18 Закона о спровођењу новог уређења 

општина и срезова.
10

 

Унутрашња организација Среског народног одбора Босанска Градишка 

у периоду 1945–1955. године се мијењала, а чинили су га одјељења која су пре-

расла у одсјеке, затим су се формирала повјереништва, а касније савјети и 

секретаријати. 

У Закону о устројству народних одбора у Федералној БиХ, од 18.8.1945. 

године,
11

 прописано је да послове из дјелокруга среских, градских и реонских 

народних одбора обављају секретаријати и поједина одјељења, и то одјељење 

за унутрашње послове, одјељење за финансије, одјељење за привреду, одјеље-

ње за социјалну политику, одјељење за народно здравље, одјељење за просвјету 

и одјељење за грађевине и шумарство. Одјељењима код свих народних одбора 

руководе повјереници. Секретаријатом руководи секретар. Повјереници су чла-

нови извршног одбора. 

У мају 1946. године Народна скупштина ФНРЈ донијела је Општи закон 

о народним одборима
12

 у којем су регулисани задаци и надлежност среских 

народних одбора. 

Поред обављања основних задатака, срески народни одбор је нарочито 

надлежан за планско руковођење пољопривредом у срезу, за указивање помоћи 

мјесним народним одборима у извршавању њихових комуналних послова, за 

подизање и развијање задругарства, локалне индустрије, занатства и трговине у 

циљу материјалног и културног подизања свог краја, за остваривање мјера 

социјалног старања, за учвршћивање демократског поретка и чување права гра-

ђана, као и за обезбјеђење и контролу правилне примјене закона, прописа и 

политике виших органа државне власти.  

                                                 
9
 Службени лист НР БиХ, број 17/55 

10
 Службени лист НР БиХ, број 16/55 

11
 Службени лист федералне БиХ, број 11/45 

12
 Службени лист ФНРЈ, број 43, од 28. 5 . 1946. 
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У том циљу срески народни одбори врше одређене послове у области 

плана, пољопривреде, трговине, индустрије и занатства, радних односа, изград-

ње села и мањих градова, финансија, културе и просвјете, народног здравља и 

социјалног старања и у осталим областима. 

Ради саображавања унутрашње организације народних одбора на тери-

торији НР БиХ Општем закону о народним одборима, Влада НР БиХ донијела 

је Наредбу о унутрашњој организацији народних одбора, од 16.10.1946. годи-

не,
13

 у којој се, између осталог, наводи да ће срески народни одбори имати сље-

деће одсјеке: одсјек за опште послове, одсјек за финансије, одсјек за привреду, 

одсјек за пољопривреду и шумарство, одсјек за просвјету, одсјек за социјално 

старање и народно здравље и планску комисију. 

У октобру 1948. године Срески народни одбор Бос. Градишка организо-

ван је у смислу Наредбе о унутрашњој организацији извршних одбора среских 

и градских народних одбора Владе НР БиХ, број 611/47 од 29.5.1947. године, и 

у смислу накнадних упутстава Претсједништва Владе НР БиХ, Сек. бр. 2013/48 

од 29.5.1948. године.  

Унутрашњу организацију СНО-а Босанска Градишка чинили су: 1) 

Секретаријат, 2) Одсјек за пољопривреду, 3) Повјереништво за трговину и 

снабдијевање у чијем саставу су Секретаријат, Управа снабдијевања, Управа 

трговине, Служба плана и евиденције, Управа за откуп и Трговинска инспекци-

ја, 4) Одсјек за индустрију и занатство, 5) Одсјек за комуналне послове, 6) 

Одсјек за саобраћај, 7) Одсјек за финансије у чијем су саставу Плански сектор, 

Општи послови и Оперативни сектор, 8) Одсјек за просвјету, 9) Одсјек рада у 

оквиру којег је Управа за укључивање радне снаге у привреду, 10) Уред за 

катастар, 11) Одсјек за народно здравље и социјално старање и 12) Планска 

комисија.
14

 

Доношењем Уредбе о реорганизацији управног апарата народних одбо-

ра, од 28.10.1948. године,
15

 одређено је да се у извршним одборима среских и 

градских народних одбора умјесто досадашњих одсјека оснивају повјерени-

штва за поједине гране државне управе, а извршни одбор среског односно град-

ског народног одбора има и среску (градску) планску комисију и среску (град-

ску) контролну комисију. 

Након што је Влада НР БиХ донијела Наредбу о оснивању Повјерени-

штва за државне набавке у среским и градским (реонским) народним одборима, 

од 14.7.1949. године
16

, издвајају се из повјереништава за трговину и снабдије-

вање среских народних одбора послови државних набавки и откупа, те се за 

руковођење овим пословима оснива Повјереништво за државне набавке. 

                                                 
13

 Службени лист НР БиХ, број 44/46 
14

 АРС БЛ, 101, 115, 19051/48 
15

 Службени лист НР БиХ, број 43/48 
16

 Службени лист НР БиХ, број 28/49 
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Рјешење о унутрашњој организацији и персоналној структури Повјере-

ништва за државне набавке СНО-а Босанска Градишка донио је Комитет за 

законодавство и изградњу народне власти Владе НР Бих у августу 1949. годи-

не.
17

  

Повјереништво за државне набавке СНО-а Босанска Градишка има у 

свом саставу сљедеће организационе односно радне јединице: 1) Реферат за 

организацију откупа са социјалистичког сектора 2) Одсјек плана и евиденције и 

3) Сектор за оперативне послове. 

Унутрашњу организацију Повјереништва за трговину и снабдијевање у 

августу 1949. године чинили су: Управа за снабдијевање, Управа за трговину и 

Трговинска инспекција. 
18

 На челу Повјереништва налазио се повјереник. 

У извјештају о раду Извршног одбора СНО-а Босанска Градишка, од 

15.5. до 25.10.1950. године,
19

 дају се подаци о раду повјереништава. Унутра-

шње организационе јединице СНО-а Босанска Градишка биле су: Секретаријат, 

Планска комисија, Контролна комисија, Повјереништво за пољопривреду и 

шумарство, Повјереништво за финансије, Повјереништво за трговину и снабди-

јевање, Повјереништво за државне набавке, Повјереништво за народно здра-

вље, Повјереништво за социјално старање, Повјереништво рада, Повјерени-

штво за просвјету, Повјереништво за саобраћај, Повјереништво за индустрију и 

занатство, Повјереништво за грађевине и Повјереништво за комуналне посло-

ве. 

У 1950. години приступило се формирању савјета грађана при повјере-

ништвима, што је представљало форму учешћа народних маса у раду државне 

управе.  

На 19. сједници Извршног одбора СНО-а Босанска Градишка, од 

18.7.1950. године, формирани су сљедећи савјети грађана: Савјет за просвјету, 

Савјет за државне набавке, Савјет за социјално старање, Савјет за радне односе, 

Савјет за комуналне послове, Савјет за народно здравље, Савјет за финансије, 

Савјет за локални саобраћај, Савјет за трговину и снабдијевање, Савјет за гра-

ђевине, Савјет за индустрију и занатство, Савјет Планске комисије и Савјет за 

пољопривреду.
20

  

Чланом 12 Закона о спровођењу реорганизације народних одбора, од 

5.5.1952. године,
21

 укидају се извршни одбори народних одбора, њихова повје-

реништва и њихови досадашњи савјети. Према овом закону народни одбори 

срезова имају сљедеће савјете: 1) савјет за привреду, 2) савјет за комуналне 

                                                 
17

 АРС БЛ, 101, 146, 16416/49 
18

 АРС БЛ, 101, 146, 16933/49 
19

 АРС БЛ, 101, 167, Пов. бр. 2137/50 
20

 АРС БЛ, 101, 177, 7327/50  
21

 Службени лист НР БиХ, број 11/52 
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послове, 3) савјет за просвјету и културу, 4) савјет за народно здравље и соци-

јалну политику и 5) савјет за унутрашње послове. 

Администрација народног одбора среза састоји се од секретаријата и 

потребног броја одјељења, који се могу дијелити на мање организационе једи-

нице. Одјељења се образују за послове једног или више савјета. Одјељењем 

односно одсјеком руководи начелник одјељења односно шеф одсјека, који је 

уједно секретар савјета. 

Доношењем Закона о народним одборима срезова, од 1.8.1952. године,
22

 

утврђено је да је народни одбор среза, као локални орган државне власти, орган 

народног самоуправљања у срезу. Народни одбор среза усмјерава и обезбјеђује 

привредни, социјални и културни развитак среза, учвршћује и развија соција-

листичке односе и правни поредак и врши друге законом одређене задатке. 

Народни одбор среза је највиши орган државне власти среза и њему су подре-

ђени сви локални органи управе. Народни одбор среза сачињавају среско вије-

ће и вијеће произвођача. Среско вијеће је опште представничко тијело свих 

грађана у срезу. Вијеће произвођача је представничко тијело произвођача, тј. 

трудбеника који раде у производњи, транспорту и трговини. Произвођачи су 

представљени у вијећу сразмјерно свом доприносу друштвеној заједници, изра-

женом у њихову учешћу у друштвеном производу среза. Народни одбор среза 

доноси опште прописе којима се уређују питања од заједничког интереса за 

цио срез, стара се о правилном раду народних одбора општина и пружа им 

потребну материјалну, стручну и техничку помоћ. Народни одбор среза има 

право надзора у погледу законитости рада народних одбора општина. 

Срески народни одбор Босанска Градишка наставља дјеловање као 

Народни одбор среза босанскоградишког. 

У документу о евиденцији одборника и органа НОС-а босанскогради-

шког у 1952. години
23

 даје се списак одборника Среског вијећа НОС-а босан-

скоградишког који су изабрани на изборима 7. 12. 1952. године, списак сталних 

комисија Среског вијећа (Комисија за одлуке, Комисија за друштвени план и 

финансије, Мандатно-имунитетска комисија, Комисија за молбе и жалбе, 

Комисија за народне одборе општина, Комисија за социјалну помоћ), списак 

одборника Вијећа произвођача који су изабрани на изборима од 1. до 3. новем-

бра 1953. године, списак сталних комисија Вијећа произвођача (Мандатно-иму-

нитетска комисија и Комисија за друштвени план и финансије), списак зајед-

ничких комисија Среског вијећа и Вијећа произвођача (Комисија за изборе и 

постављења и Рачунска комисија) и списак Савјета НОС-а босанскоградишког 

(Савјет за привреду, Савјет за комуналне послове, Савјет за просвјету и култу-

ру, Савјет за народно здравље и социјалну политику и Савјет за унутрашње 

послове). 

                                                 
22

 Службени лист НР БиХ, број 18/52 
23

 АРС БЛ, 101, 254, списи без броја 
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У документу о буџету НОС-а босанскоградишког за 1954. годину у пре-

гледима расхода наведени су расходи Секретаријата, Секретаријата за унутра-

шње послове, Савјета за привреду, Савјета за комуналне послове, Савјета за 

просвјету и културу и Савјета за народно здравље и социјалну политику.
24

 

У архивској грађи фонда из 1955. године значајан дио грађе чине списи 

Секретаријата, Секретаријата за привреду, Секретаријата за народно здравље и 

социјалну политику, Секретаријата за комуналне послове и Секретаријата за 

просвјету и културу НОС-а босанскоградишког, као и рјешења и одлуке доне-

сени на посебним сједницама и заједничкој сједници Среског вијећа и Вијећа 

произвођача НОС-а босанскоградишког. 

 

Сређивање и садржај архивске грађе  

 

Сређивање и обрада фонда Срески народни одбор Босанска Градишка 

започето је у 2006. години, када се приступило сређивању и обради архивске 

грађе која је преузета у Архив 1979. године заједно са другим фондовима са 

територије Среза Босанска Градишка (архивска књига у којој је пописана 

архивска грађа која се предаје односно преузима и записник о примопредаји 

архивске грађе између Скупштине општине Бос. Градишка и Архива Босанске 

Крајине Бања Лука, од 9. 10. 1979. године, налазе се у досијеу фонда). 

Из архивске грађе у којој су се налазили и други фондови са територије 

Среза Бос. Градишка извршено је излучивање грађе СНО-а Бос. Градишка 

(према наведеној архивској књизи). Та грађа упакована је у 98 кутија, а чинили 

су је списи Среске комисије за извршење конфискације при СНО-у у Бос. Гра-

дишци, списи Комисије за додјелу новчане помоћи при СНО-у у Бос. Гради-

шци, списи Грађевинског одсјека, одлуке о оставинској расправи и прегледи 

оставина Среског суда Бос. Градишка, уговори о учењу заната, платни списко-

ви и ликвидациони картони службеника, учитеља и наставника, списи Управе 

за путеве СНО-а Бос. Градишка, списи Персоналног одсјека, завршни рачуни 

трговинских, угоститељских и других предузећа, пољопривредних организаци-

ја, земљорадничких задруга, трговинских и занатских радњи и друго, изборни 

материјал за избор одборника за Народни одбор Градске општине Бос. Гради-

шка, народне одборе општина са среза и Народни одбор среза Бос. Градишка 

(Среско вијеће и Вијеће произвођача), грађа Комисије за пољопривредни 

земљишни фонд НОС-а у Бос. Градишци, персонална досијеа службеника, при-

јаве ратне штете са терена мјесних народних одбора која је настала у току Дру-

гог свјетског рата (списи Среске комисије за ратну штету за срез Босанска Гра-

дишка – попуњени обрасци) и архивска грађа коју чине подаци о погинулим, 

убијеним, настрадалим или несталим грађанима са територије ФНРЈ у току 

Другог свјетског рата, које су прикупиле основне организације Савеза бораца 

                                                 
24

 АРС БЛ, 101, 290, 3802/54 
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НОР-а са територије среза Бос. Градишка (попуњени обрасци за лица са тери-

торије среза Бос. Градишка) и други списи без броја дјеловодног протокола. 

Издвојен је око један дужни метар списа са бројевима дјеловодног про-

токола који је било потребно уложити у одговарајуће кутије, а издвојене су и 

књиге које припадају фонду. 

Након тога обављено је припајање издвојене архивске грађе (98 кутија) 

фонду СНО Босанска Градишка, коју су чиниле 284 кутије списа из 1945–1955. 

године (подаци о преузимању и сређивању ове грађе не налазе се у досијеу 

фонда). Грађа фонда је била смјештена у кутије, дјелимично технички сређена, 

систематизована хронолошки по годинама и бројевима дјеловодног протокола 

на повјерљиве списе и опште списе са бројем дјеловодног протокола, списе без 

броја дјеловодног протокола, списе појединих одсјека који су имали бројеве 

својих протокола, списе Статистичког уреда при СНО-у Бос. Градишка и списе 

Управе прихода, а као посебна цјелина издвојени су записници са сједница 

Народног одбора градске општине Бос. Градишка и народних одбора општина 

са среза, одлуке и рјешења донесени на сједницама, регистри одлука и нареда-

ба НОГО-е Бос. Градишка и народних одбора општина са среза из 1952/1955. 

године. 

Након обављеног припајања грађе приступило се сређивању и обради 

фонда (382 кутије), изради унутрашњих листа прегледа садржаја архивске гра-

ђе и изради сумарно-аналитичког инвентара. 

У архивском фонду Срески народни одбор Босанска Градишка налази се 

претежно грађа општег карактера са бројевима дјеловодног протокола, настала 

дјелатношћу Среског народног одбора у времену 1945–1955. године. Архивска 

грађа обухвата списе Среског народног одбора Босанска Градишка, тј. његових 

одјељења, одсјека, повјереништава, секретаријата, реферата, комисија, савјета 

и других организационих јединица (извјештаји, рјешења, одлуке, увјерења, 

упутства и друго), затим списе које овом среском народном одбору доставља 

виши народни одбор у чијем саставу је био, а то је Окружни народни одбор 

Бања Лука, а касније Обласни народни одбор Бања Лука, односно, до конститу-

исања редовно изабраних обласних народних одбора, Привремени Обласни 

народни одбор Бања Лука (окружнице, наредбе, упутства, расписи и друго), 

затим списе мјесних а касније општинских народних одбора који су, као нижи 

органи државне управе, улазили у састав Среског народног одбора Босанска 

Градишка (извјештаји о раду, увјерења, потврде и друго), као и списе које 

достављају републички органи управе НР БиХ – министарства НР БиХ, 

Предсједништвo Владе НР БиХ, касније Извршно вијеће НР БиХ, Секретаријат 

Владе НР БиХ за персоналну службу и други секретаријати, комитети, главне 

управе, савјети и други органи (расписи, упутства, рјешења, правилници и дру-

го). 

Архивска грађа фонда Срески народни одбор Босанска Градишка садр-

жи 382 кутије списа и 78 књига. 
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Архивску грађу фонда чине списи различитог садржаја: дозволе и рје-

шења за вођење приватних занатских, трговачких и угоститељских радњи, 

додјељивање бескаматног зајма за подизање или оправку кућа демобилисаним 

борцима, одлуке о конфискацији имовине, закључци Среског суда о укњижби 

права власништва, увјерења о владању лица из среза, увјерења о учешћу у 

народноослободилачкој борби, изјаве свједока да је лице похађало основну 

школу, персонална докумената (пријеми у службу, откази на службу, премје-

штаји, превођења службеника у звања и друго), увјерења мјесних народних 

одбора ради регулисања инвалиднина и друго, издавање свједоџби о држа-

вљанству и увјерења о бирачком праву, жалбе на разрез пореза и рјешења 

Пореске комисије, додјељивање стамбених и пословних просторија, подаци о 

занатским и трговачким радњама, задругама, млиновима, привредним предузе-

ћима, подаци о школама и народном просвјећивању, подаци о инвалидима, 

избјеглицама и ратној сирочади, планови откупа пољопривредних производа у 

срезу и извјештаји о откупу, извјештаји о прољетној и јесењој сјетви, жетви и 

вршидби, оперативни планови грађења задружних и других објеката, жалбе 

лица из среза на рјешења мјесних народних одбора којима су задужени да пре-

дају одређену количину житарица и рјешења СНО-а Бос. Градишка, вођење 

административно-казнених поступака због прекршаја из уредби о откупу пољо-

привредних производа и друго, извјештаји о раду одсјека, повјереништава, 

реферата и савјета СНО-а Бос. Градишка, Среске контролне комисије, Среске 

планске комисије, Трговинске инспекције и друго, извјештаји о раду мјесних 

народних одбора, извјештаји о раду Државног дјечијег дома и Средњошколског 

ђачког дома у Бос. Градишци, Дома за преваспитавање дјеце у Новој Тополи, 

оснивање, извјештаји о раду и пословање трговинских, пољопривредних, уго-

ститељских и других предузећа у срезу, записници са сједница ИО СНО-а Бос. 

Градишка и мјесних народних одбора, пренос права власништва на некретни-

нама и развргнуће заједнице некретнина, рјешења о издвајању вишка обради-

вог земљишта земљорадника у пољопривредни земљишни фонд општенародне 

имовине, извјештаји о пријему, подјели и залихама животних намирница и 

индустријско-занатских производа у срезу, извјештаји о обезбијеђеном снабди-

јевању становништва, додјељивање новчане помоћи жртвама рата и лицима 

чији се храниоци налазе на одслужењу сталног кадровског рока у Југословен-

ској народној армији, подаци о сељачким радним задругама и земљорадничким 

задругама у срезу и уписи у задружни регистар, иступање земљорадника из 

чланства у сељачким радним задругама, оснивање Среске занатске коморе у 

Бос. Градишци и записници са сједница Управног одбора, списи о оснивању и 

раду Водне заједнице ''Лијевче Поље'' у Бос. Градишци, предмети о полагању 

помоћничких испита ученика у привреди из среза, грађевинске дозволе и рје-

шења којима се дозвољава градња стамбених објеката, постављање старалаца 

одсутним лицима из среза ради заступања у оставинској расправи пред Сре-
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ским судом Бос. Градишка, правила о раду земљорадничких задруга и предузе-

ћа из среза, платне листе и ликвидациони картони службеника, уговори о уче-

њу заната, завршни рачуни трговинских, угоститељских и других предузећа, 

пољопривредних организација, земљорадничких задруга, трговинских и занат-

ских радњи, одлуке о оставинама Среског суда Бос. Градишка и друго. 

У архивској грађи фонда налазе се дјеловодни протоколи (једна књига 

стр. повјерљивог дјеловодног протокола из 1952–1955. године, три књиге 

повјерљивих дјеловодних протокола из 1947–1949. године и 37 књига општих 

дјеловодних протокола из 1946–1955. године), именични регистри (шест књига 

из 1948–1949. и 1952–1955. године), регистри бројева (пет књига из 1946–1949. 

и 1953–1955. године), дјеловодни протоколи Планске комисије, Статистичког 

уреда при СНО-у Бос. Градишка (општи и повјерљиви), Управе за путеве и 

Управе прихода, матичне књиге и именици малодобне дјеце без оба родитеља 

и без једног родитеља, дјеце ратне сирочади и лица под старатељством из Сре-

за Бос. Градишка и друге књиге.  

Списи су писани ћирилицом и латиницом на српско–хрватском језику. 

Највећи дио грађе је откуцан на писаћој машини, а мањи дио писан је 

руком. На појединим документима видљива су физичка оштећења. 

У погледу врсте докумената, архивску грађу чине извјештаји, записни-

ци, рјешења, увјерења, одлуке, дозволе (дозволе за обављање занатске дјелат-

ности, грађевинске дозволе и друго), молбе, жалбе, расписи, упутства, наредбе, 

спискови, платне листе и друго. 

Архивска грађа се може користити за изучавање стања у срезу од 1945. 

године и активности које су провођене на обнови и изградњи у свим областима 

живота: у области пољопривреде, трговине, занатске дјелатности, привреде, 

грађевинарства, саобраћаја, школства, народног просвјећивања, народног здра-

вља и социјалног старања, развоја и унапређења задружних односа и других 

дјелатности на територији среза као и за рјешавање имовинскоправних питања.  

Архивска грађа је доступна у складу са Законом о архивској дјелатности 

Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 119/08) и Упут-

ством о условима и начину коришћења јавне архивске грађе у Архиву Републи-

ке Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 36/12). 

 

Сигнатура фонда: АРС БЛ, 101 

 

Инвентар фонда чине сигнатура фонда, редни број кутије и број предме-

та. 

Инвентарске јединице – кутије у инвентару описане су на сљедећи 

начин: 

сигнатура фонда (наведена је само код прве кутије, а да би се избјегло 

понављање код сљедећих инвентарских јединица се не наводи), редни број 

кутије у фонду, врста грађе (општа, повјерљива), година, распон бројева списа 
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(или списи без броја), назнака одјељка, одсјека, уреда, управе или комисије 

(уколико се ради о кутији у којој су смјештени њихови списи), назнака врсте 

или форме докумената (извјештаји, записници, рјешења, расписи, спискови и 

друго), кратак садржај докумената који указује на питања, теме, догађаје и 

слично који се третирају у документима и на крају се наводи неки важан доку-

мент са бројем дјеловодног протокола у загради.  

Инвентарске јединице – књиге у инвентару описане су на сљедећи 

начин: редни број књиге, назив књиге (дјеловодни протокол, именични реги-

стар, регистар бројева и друго), распон бројева у књизи и година. 

 

 

Mirjana Ivanic 

 

Administrative National Committee of Bosanska Gradiska (1945–1955); 1945/1955 

(History and Organization of the Fund Establishment,  

Data on Sorting and Content of Archival Records) 

 

Summary 

   

 Administrative National Committees in Bosnia and Herzegovina began to 

work after adopting the Law on the Territorial Division of the federal Bosnia and 

Herzegovina on districts, administrations and territories of the local national 

committees on August 8, 1945. The Administrative National Committee of Bosanska 

Gradiska was incorporated in the Banja Luka district. The Decree on determining 

territories of national committees and the seats of local national committees, dated  

August 29, 1945 established the boundary of the Bosanska Gradiska administration 

within the district of Banja Luka and headquarters and 20 local national committees 

in the administration of Bosanska Gradiska. The Administrative National Committee 

of Bosanska Gradiska ceased to work with the adoption of the Law on 

Administration and Municipalities in National Republic of Bosnia and Herzegovina 

from July 12, 1955. The National Board of Bosanska Gradiska municipality 

continued to work as a part of the National Committee of Banja Luka District. 

 In this paper are given basic data about archival funds, history of the fund 

establishment, its administrative and territorial jurisdiction and internal organization 

from the beginning until the end of its work as well as information about the sorting 

and content of archival records. 
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БОРИС РАДАКОВИЋ 355/359(048.83) 

Бањалука 10.7251/GUARS1608423B 

 

 

Данко Боројевић, Драги Ивић, Војска Републике Српске  

12. мај 1992. ‒ 31. децембар 2005, Српски Ратни Ветерани 

општине Чукарица, Београд 2014, 394 стр. 
 

 

Данко Боројевић и Драги Ивић, бивши официри Војске Републике Срп-

ске (ВРС), написали су књигу која описује историју Војске Републике Српске 

од њеног настанка па све док није укинута, кад су њени дијелови ушли у састав 

Оружаних снага БиХ.  

Увод књиге бави се српским питањем на Балкану, хронолошки, од 

Француске револуције (1789) до оснивања ВРС, која је у вријеме оснивања 

носила назив Војска Српске Републике Босне и Херцеговине (12. маја 1992. 

године). Аутори се у уводу највише задржавају на Првом и Другом свјетском 

рату и њиховим посљедицама по Србе, како на оне у БиХ тако и на све Србе на 

Балкану. Укратко приказују и уређење Социјалистичке Федеративне Републике 

Југославије и све мане ове државе, која се показала недораслом изазовима 

националних и идеолошких супротности између њених народа, као и донекле 

подређен положај Срба у њој. 

У првом дијелу књиге, који се бави настанком Републике Српске (РС), 

аутори доносе приказ важнијих докумената о настанку РС и ВРС и објашњава-

ју политички и војни контекст настанка РС и ВРС. Први дио књиге чине ова 

поглавља: Историјске одлуке за настанак Републике Српске, Декларација о 

проглашењу Републике Српског народа БиХ, Устав Републике Српске, Исто-

ријски контекст настанка Војске Републике Српске, Војни контекст настанка 

Војске Републике Српске, Одлука о формирању Војске Републике Српске и 

Попуна Војске Републике Српске. 

Други дио књиге описује саму организацију и структуру ВРС, почев од 

организовања Главног штаба ВРС, преко санитета и војних школа, па све до 

корпуса ВРС и авијације и противваздушне одбране. Други дио чине поглавља: 

Организација Војске Републике Српске, Главни Штаб Војске Републике Српске, 

Санитет, Центар Војних школа Војске Републике Српске, Први крајишки кор-

пус Војске Републике Српске, Други крајишки корпус Војске Републике Српске, 

Источно-босански корпус Војске Републике Српске, Сарајевско-романијски 

корпус Војске Републике Српске, Дрински корпус Војске Републике Српске, Хер-

цеговачки корпус Војске Републике Српске и Ваздухопловство и противвазду-

шна одбрана Војске Републике Српске. 
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У трећем дијелу књиге аутори су описали агресију Хрватске војске (ХВ) 

на Републику Српску и све важније војне операције припадника ВРС 1992‒

1995. године. Трећи дио књиге чине поглавља: Ратне године 1992–1995, 

Хрватска агресија на БиХ, Операција Коридор-92, Активности В и ПВО ВРС у 

операцији Коридор-92 и задаци авијације током 1992. године, Деблокада Смо-

луће, Операција Врбас-92, Ситуација у Херцеговини 1992, Операција Подриње-

93, Операција Садејство-93, Операција Лукавац-93, Исламски ратници у 

саставу АБиХ, Борбе за Возућу 1992–1994, Противудар на Бихаћ 1994, 1995. 

година, година расплета и Активности В и ПВО ВРС током завршних борби. 

Посљедњи дио књиге посвећен је односу између ВРС и политичких 

структура РС и тадашње Савезне Републике Југославије (СРЈ), затим посљерат-

ном развоју ВРС до њеног утапања у Оружане снаге БиХ. Овај дио се састоји 

од поглавља: ВРС и политика и Послератни развој ВРС. 

Аутори се у Закључку укратко осврћу на најважнија питања обрађена у 

њиховом дјелу. Треба напоменути и да књига обилује фотографијама из рата, 

тако да се у већини поглавља књиге и за већину војних операција нашла и 

понека фотографија везана за њих. Књига садржи 160 фотографија. 

Овакво једно дјело неопходно је у историографији да бисмо могли боље 

да разумијемо сва дешавања из прве половине деведесетих година XX вијека, 

па и нешто касније, као и да разумијемо разлоге и чињенице које су утицале на 

стварање Републике Српске и њене војске и сам карактер рата у БиХ. Аутори 

су директни учесници рата, па су тако, у једну руку, они и извор за овај период. 

Међутим, то може да буде један од проблема, јер аутори могу да пишу под ути-

ском онога што су преживјели. Ипак, након увида у текст ове књиге и консул-

товања друге литературе и изворних докумената из грађанског рата у БиХ, до 

којих смо дошли у Републичком центру за истраживање рата, ратних злочина и 

несталих лица из Бањалуке, мишљења смо да је она написана објективно. 

Оно што замјерамо ауторима јесте слаб критички апарат. Фусноте, тј. 

напомене, које би требало, поред самих аутора као учесника у ратним збивањи-

ма, да посвједоче о тачности изнијетих чињеница и виђења ратних дешавања, у 

њиховој књизи има веома мало. Дешава се да на неколико страница, чак пет до 

шест, нема ниједне фусноте. Такође, аутори нам дају премало извора за овај 

период, односно премало докумената насталих у току самих дешавања о којима 

је ријеч. Истина је да аутори на крају књиге наводе да су користили грађу 

Архива ВРС, Архива Републике Српске и Спомен-собе ВРС (Музеј ВРС), али у 

напоменама испод самог текста у књизи има мало докумената на које се пози-

вају. Са стручне стране то је велики недостатак и, мада аутори нису историчари 

по професији, требало је да обрате пажњу на овај дио у своме раду. Сматрамо 

да би књига имала далеко већу вриједност ако би се у неком будућем издању у 

њој нашао знатно већи број адекватних напомена. 
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Било би пожељно и да су аутори анализирали и литературу која је о рату 

у БиХ настала на супротној, тј. муслиманско-хрватској страни, и да су убацили 

и нека виђења супротне стране у своју књигу. Такође, када спомињу војску 

босанскохерцеговачких муслимана, аутори редовно пишу Армија БиХ умјесто 

тзв. Армија БиХ, јер та војска је била оружана сила муслимана а не цијеле БиХ. 

Ипак, и овако како је написана, књига нам освјетљава многа питања везана за 

настанак и ратни пут ВРС, као и настанак Републике Српске. У неким будућим 

подухватима историчара који се буду посветили изучавању настанка РС и ВРС 

и грађанском рату у БиХ, ово дјело ће бити незаобилазна литература. 
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Душан В. Кузмановић, Кузмановићи (породични родослов), 

Народна библиотека ''Данило Киш'', Теслић 2015, стр. 321 
 

 

Родословље или генеалогија изучава постанак, поријекло и развој поро-

дице. Родослови су били међу најважнијим врстама историографије од њених 

почетака. Дуго су писани једино родослови владарских и других угледних 

породица, док су у широким народним масама родослови преношени усменим 

путем с кољена на кољено. Упознавање са ближим и даљим прецима незаоби-

лазно је и у самоспознаји савременог човјека, поготово јер је он честица потро-

шачког друштва коју одликује отуђеност. Стога су генеалошка истраживања у 

наше вријеме веома потребна. Ипак, мало је одличних родослова због оскудно-

сти, разуђености и фрагментарности изворне грађе, као и нестручности њихо-

вих аутора.  
Душан В. Кузмановић је грађу о братству Кузмановића на подручју 

данашње општине Теслић сакупљао и обрађивао од 2002. до 2015. године у 

црквеним архивама, општинској администрацији, грунтовним, катастарским и 

судским архивама, у борачкој организацији, библиотекама, породичним остав-

штинама. Аутор је користио документе, публикације и књиге чији наслови 

почињу ријечима ''домовник'', ''протокол умирујушчих'', ''протокол крешчаје-

мих'', ''протокол вјенчаних'', ''матична књига крштених'', ''матица вјенчаних'', 

''књига вјенчаних'', ''књига умрлих'', ''матица рођених'', ''бирачки списак'', ''грун-

товна књига'', ''абецедни списак посједника некретнина'', ''геодетске и топо-

графске карте'', ''годишњак'', ''шематизам'', ''породични албум'', ''опширни 

попис'', ''документи о устанку'', ''телефонски именик''. Ни овако широка изворна 

основа није дала обиље података који би омогућили лаку реконструкцију поро-

дичног стабла. Оскудност података и немогућност њиховог поређења навели су 

аутора да се држи, како наводи у Предговору своје књиге, мудрости топографа: 

''Карту читај, сељака питај''. Другим ријечима, документарне податке је провје-

равао, допуњавао, повезивао са сазнањима својих бројних информатора.  

Породични родослови најчешће за полазиште у магли даље прошлости 

имају неку легенду. У родословима српских породица готово да је опште мје-

сто легенда о родоначелнику који је дошао у сукоб са турским властодршцима 

и побјегао у крај гдје живе његови потомци. Душан В. Кузмановић нам прено-

си живописну легенду о хајдуку Кузману, који се доселио у село Угодновић (на 
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југу данашње општине Теслић). Аутор тврди да се ради о Кузману Угодићу, 

харамбаши који је почетком 19. вијека хајдуковао на просторима данашње Вој-

водине, са ослонцем у устаничкој Србији. Суочен са смртном казном, коју су 

му одредиле аустријске власти, вјероватно је побјегао у Босну. Аутор у почет-

ним поглављима своје књиге – Легенда, Кроз призму сумње, На таласима сео-

ба, Хајдучија као занимање, У буни на дахије, Бјекство испод вјешала, Досеља-

вање у Босну и Тајна Кузмановог гроба – легенду о родоначелнику Кузманови-

ћа укршта са историјским чињеницама и здраворазумским претпоставкама, док 

на основу поузданијих свједочења пише о првим Кузмановим потомцима.  

У поглављима Чувари прађедовског огњишта, Преко Кузмана у Љељуг, 

Село у нестајању и Настанак Доњих Кузмана аутор описује множење и грана-

ње братства у другој половини XIX и првој половини XX вијека. Једна грана 

Кузманових потомака се са крчевина Угодновића преселила на крчевине села 

Теслић. Тамо је утемељила ново село, које је прозвано Кузмани. Кузмановиће 

су привукли и питомији крајеви сјеверно од планине Борја (Љељуг, Ђулић, 

Укриница). Феномене породичних трагедија, близанаца, дуговјечности, много-

чланих породица, аутор је обрадио у поглављу Пирова побједа живота над 

смрћу. У поглављу Зов равнице ријеч је о сеобама Кузмановића у новије врије-

ме: у градове, у Војводину, у иностранство. Поглавље о великим жртвама 

Кузмановића у ратовима за слободу, нарочито у ратовима за југословенско 

насљеђе, носи назив За крст часни... Поглавље Нестали у тишини смрти 

посвећено је онима за које тек неки узгредни податак из изворне грађе није 

могао одредити мјесто на породичном стаблу. Поглавље Заслужиле су и много 

више је посвећено женској половини братства. Прецима у помен, потомству за 

наук је поглавље о недавном подизању цркве у селу Кузмани. С њима почиње 

будућност је прича о најновијој генерацији Кузмановића, којој припадају већ 

остварени привредници, научници, политичари... Post scriptum је поглавље гдје 

су издвојене интересантности о Кузмановићима. Хронолошки списак породица 

је додатак у књизи, а на крају су биљешка о аутору и списак извора и литерату-

ре. Аутор је израдио и објавио породично стабло, које због обима није могло 

бити саставни дио ове књиге. 

Језички стил аутора је рафиниран. Тамо гдје му материја коју излаже то 

дозвољава, уздиже се и до умјетничких висина. У пригодној Ријечи издавача 

Борка Ђурђевић је издвојила реченицу: ''(...) над остацима камених темеља и 

рушевинама трулих, у шикаре зараслих брвнара, стражу чува још само понека 

полусасушена јабука или проријеђени црвоточни шљивици из којих пустош и 

дивљина сишу све тањи млаз сокова (...)''. Нажалост, ово је опис стања не само 

Кузмана, већ и многобројних српских села данас.  

Професионални историчар би могао приговорити неким детаљима у овој 

књизи, но све је то у сјени заиста изузетног стваралачког напора који је видљив 

на готово свакој страници родослова, а који је резултовао дјелом које служи и 
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служиће ''прецима у помен, потомству за наук''. Родослов Кузмановића може 

служити и као узор свима који се одваже на истраживање породичне историје. 

Она доказује и како историчари – аматери могу, на прави начин, допринијети 

реконструкцији раскошног мозаика наше друштвене прошлости. 
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Džon Rel, Kajzer Vilhelm II, Filip Višnjić, Beograd 2015, str. 327 
 

 

Сто година од избијања Првог свјетског рата био је повод да се у крат-

ком временском периоду објави низ монографија које обрађују широк спектар 

тема, од одговорности за избијања сукоба и ратних дешавања до улоге поједи-

них личности. Поред старих и нових дјела српске историографије, домаћи 

читаоци добили су прилику да се упознају и с научним достигнућима страних 

аутора. Један од њих је Џон Рел, британски историчар који је предавао на уни-

верзитетима у Хамбургу, Фрајбургу и Сасексу. Истраживачки се бави њемач-

ком историјом другe половинe XIX вијека, односно оним периодом који је 

Ерик Хобсбаум назвао добом империја. Њемачка након пада Бизмарка била је 

тема његове докторске дисертације, коју је преточио у књигу Њемачка без 

Бизмарка. Криза власти 1890–1900, објављену 1967. Услиједило је дјело Од 

Бизмарка до Хитлера. Проблеми континуитета у њемачкој историји 1970. 

Посебну истраживачку пажњу показао је за личност њемачког владара Вилхел-

ма II (1859–1941), коме је посветио неколико радова. Врхунац тог интересова-

ња је тротомна биографија (Кајзеров рани живот 1859–1888, Кајзерова лична 

монархија 1888–1900, Пут у амбис рата и егзила 1900–1941) објављена на 

њемачком језику између 1993. и 2008. Енглеско издање објављено је између 

1998. и 2014. Ово капитално дјело има више од 4000 страница, које су већини 

читалаца непремостива препрека. Стога се приступило изради једног сажетијег 

једнотомног издања, у коме није испуштено ништа битно за разумијевање кај-

зерове улоге. Дјело Kaiser Wilhelm II: A concise life објављено је 2014, и већ 

сљедеће године преведено је на српски језик.  

Књига се састоји од седам дијелова, који су даље подијељени на по три 

до осам поглавља (Део први 1859–1888: Измучени пруски принц, Део други 

1888–1909: Анахрони аутократа, Део трећи 1896–1908: Ескпанзиониста без 

мере, Део четврти 1906–1909: Владавина испуњена скандалима, Део пети 

1908–1914: Ратоборни врховни војсковођа, Део шести 1914–1918: Заступник 

богомдане немачке мисије, Део седми 1918–1941: Изгнанство испуњено осве-

тољубивошћу). Живот Вилхелма II поклапа се с успоном и падом прве њемачке 

националне државе. Рођен је 27. јануара 1859. у Берлину, а на престо је ступио 

15. јуна 1888. Након што је елиминисао ''гвозденог канцелара'' Ота фон Бизмар-

ка, деведесетих година XIX вијека је до невиђених размјера увећао личну моћ. 

Канцеларима, министрима и државним секретарима знао је, наглашавајући свој 
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значај, да каже: ''Нико од вас ништа не зна... само ја одлучујем'' (стр. 91). Запа-

њујуће нарцисоидан, наглашавао је своје божанско право и инстистирао на 

вођењу агресивне спољне политике.  По извјештајима аустроугарског амбаса-

дора у Берлину из августа 1913. године, он лично ''држи дизгине спољне поли-

тике'', а канцелар, као ни министар спољних послова, нису у стању да ''на њега 

врше било какав утицај'' (стр. 228). За вријеме Анексионе кризе 1908. године 

подржао је аустроугарског владара Франца Јозефа и сматрао да је најбољи тре-

нутак за обрачун са Русима (стр. 171). Његове амбиције поклопиле су се с 

тежњама владајућег слоја у Њемачкој. Њемачки високи официри, индустријал-

ци, богати грађански слој и интелектуална елита формирали су тзв. пангерман-

ски поглед на свијет, који је предвиђао да су Германи позвани да владају свије-

том. Вилхелм је сањарио о ''уједињењу германско-англосаксонских земаља''. У 

писму америчком предсједнику Теодору Рузвелту је написао да ће ''уједињене 

германске и англосаксонске расе'' држати свијет ''под конац'' (стр. 175). Након 

Сарајевског атентата, 30. јуна 1914, на маргини извјештаја из Беча написао је 

да се ''сад или никад'' мора обрачунати са Србима, а аустроугарском посланику 

5. јула је изразио задовољство одлуком Беча да уклони Србију као фактор моћи 

на Балкану (стр. 214). Године рата 1914–1918. показале су неспособност Вил-

хелма као врховног команданта. Његове одлуке су само погоршавале положај у 

којем се Њемачка налазила. Временом се све више ослањао на моћни војни 

двојац Хинденбург–Лудендорф. Понижавајућим бјекством у изгнанство новем-

бра 1918. изгубио је и оно мало преосталог угледа. Права на њемачку круну 

одрекао се 28. новембра 1918. До краја живота остао је огорчени антисемита 

који сањари о повратку на престо. Преминуо је у Дорну 4. јуна 1941. 

Аутор је кроз низ есеја представио живот владара који је дуго важио за 

личност у сјенци, без политичке моћи и од малог значаја за историју, иако је 

као њемачки цар, пруски краљ и врховни војсковођа владао тридесет година. 

Њемачки историчари игнорисали су човјека који је отпустио творца њемачког 

уједињења Бизмарка, изградио огромну флоту и на крају повео своје царство у 

Први свјетски рат. Разлог овог игнорисања лежи у томе што је њемачка истори-

ографија упорно водила кампању која је за циљ имала одбацивање њемачке 

кривице за избијање свјетског сукоба. По аутору, личност Вилхелма II била је 

''напукла'', водио је амбициозну политику ратне флоте и свјетске моћи, његови 

методи владања били су аутократски а његов поглед на свијет ''гњеван''. Таква 

личност није се уклапала у слику коју је њемачка међуратна и поратна историо-

графија покушала да прикаже. Међутим, када је Фриц Фишер шездесетих годи-

на XX вијека своја истраживања о њемачкој политици преточио у књигу о 

њемачком посезању за свјетском моћи и разоткрио савез елита, који је усмјера-

вао овакву освајачку политику, њемачки владар нашао се ''у средишту живе 

дискусије о континуитету и прелому у историји прве њемачке националне 

државе'' (стр. 17).  
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Улога Вилхелма II и данас  се покушава замаглити. Рел наводи један 

такав примјер. Историчар Кристофер Кларк је у биографији овог њемачког вла-

дара, као аутентичан извор, у наводне знаке ставио изјаву да је по примању 

вијести о атентату на Франца Фердинанда Вилхелм желио да се врати у Берлин 

и ''узме ствар у своје руке како би очувао мир у Европи''. Међутим, таква изјава 

не налази се ни у једном кајзеровом писму нити у дневнику адмирала Георга 

фон Милера, коме је та тврдња такође приписивана. Ријеч је заправо о парафра-

зи Ламара Сесила, кајзеровог америчког биографа, које је преузео из писма 

написаног у децембру 1919, након објављивања Версајског уговора, док је Вил-

хелм тражен као ратни злочинац. Аутор тог писма из 1919. био је Вилхелмов 

пријатељ адмирал Јоханес фон Карпф, који је као такав и у тим околностима 

тешко могао бити непристрасан свједок. У књизи Мјесечари. Како је Европа 

кренула у рат 1914. Кларк поново користи исти цитат под наводницима као 

оригинални извор, само се овог пута позива на дјело Дејвида Фромкина 

Посљедње љето Европе. Ко је започео Велики рат 1914? У овој Фромкиновој 

књизи ријечи које треба да покажу кајзерову намјеру ''да очува мир у Европи'', 

иако стављене под наводнике, дате су без навођења било каквог извора. На тај 

начин се неодређеној парафрази једног писма из децембра 1919, које је написао 

кајзеров близак пријатељ, даје статус аутентичног свједочанства из љета 1914 

(стр. 212–213). 

Аутор је написао да ће онај који искрено ''тражи истину... наићи на вео-

ма сужене могућности тумачења ограничене потврђеним чињеницама''. Дјело 

Џона Рела, утемељено првенствено на чињеницама из необјављених и објавље-

них извора, историчарима нуди јасна тумачења улоге њемачког владара у деце-

нијама које су претходиле Првом свјетском рату. Својом концизношћу такође 

је приступачно широј читалачкој публици. 
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Часопис ''Топола'', година I, број 1, Доња Градина 2015. 
  

 

 Јавна установа ''Спомен-подручје Доња Градина'' 2015. године почела 

је са објављивањем часописа ''Топола''. Повод за покретање овог периодичног 

издања било је обележавање седамдесет година од пробоја логораша из Кон-

центрационог логора Јасеновац. Часопис су покренули стручни радници ''Спо-

мен-подручјa Доња Градина'' уз помоћ стручних радника из других установа 

културе и образовања. 

 Уводни део ''Тополе'' донео је ''Ријеч редакције'', у коме је образложен 

повод за покретање часописа, изложена замисао о структури и изражена нада 

да ће се мисија часописа испунити. 

 Структуру часописа чини пет рубрика: ''Историјска истраживања'', 

''Студије о рату и геноциду'', ''Документи и сјећања'', ''Ставови'' и ''Прилози''. У 

овом броју радови су објављени готово у целости на српском (на ћирилици и 

латиници), а један рад на енглеском језику. Први број часописа ''Топола'' завр-

шава се Упутством сарадницима, на српском (стр. 239–242) и на енглеском 

језику (стр. 243–246). 

 Први део посвећен је историји Козарске Дубице и ширег подручја. У 

овом делу часописа објављују се радови који се баве истраживањем већих гео-

графских целина. Друга целина часописа посвећена је објављивању радова чије 

теме су везане за логор Јасеновац и стратиште Доњу Градину, ратне злочине, 

страдање становништва, геноцид и холокауст. Трећа рубрика ''Тополе'' служи 

за објављивање изворне грађе и ауторизованих сећања. У четвртом делу часо-

писа омогућено је објављивање текстова ''који аргументовано образлажу одре-

ђен критички став'' по одређеним питањима. Задња рубрика у часопису омогу-

ћава објављивање приказа књига, извјештаја о активностима ЈУ ''Спомен-под-

ручја Доња Градина'', као и прилога о васпитно-образовном раду чије су теме 

ратни злочин и геноцид у Независној Држави Хрватској. 

 Први и једини рад у рубрици ''Историјска истраживања'' првог броја 

часописа јесте рад Тање Тулековић, вишег кустоса установе која је издавач 

''Тополе''. У раду под називом ''Село Доња Градина'' (стр. 13–27) ауторка је 

навела основне географске податке и историјски развој села и околине, те при-

казала број становника у Доњој Градини и свакодневни начин живота људи до 

пред почетак Другог светског рата. Тулековићева је посебну пажњу посветила 

дешавањима у селу од 1941. до 1945. године. У поднасловима о цркви и школи 

у Доњој Градини ауторка је донела податке о територијалном обиму парохије, 
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градњи храмова и крсним славама по презименима, а потом о градњи школа и 

развоју школства на тим просторима. Рад је обогаћен скицом Храма Вазнесења 

Господњег у Доњој Градини, који и након протока више од седам деценија од 

рушења још није обновљен, усташким документом о одобрењу рушења оште-

ћеног храма из 1941. године и посебно сведочанствима непосредних очевидаца 

догађаја. 

 У рубрици ''Студије о рату и геноциду'' објављени су радови шест ауто-

ра. Кустос–историчар Дејан Мотл у раду ''Kraj logora III – Ciglana'' (стр. 31–51) 

приказао је настанак логора Јасеновац, са посебним акцентом на логор III – 

Циглана. Нарочито је описао пробој логораша из Циглане. Завршни део рада 

посвећен је дешавањима у и око Јасеновца после 1945. године, од увиђаја 

Окружне комисије из Нове Градишке, преко формирања Спомен-подручја и 

изградње Меморијалног музеја 1968. године, до дешавања почетком деведесе-

тих година XX века. У раду ''Glas Koncila – nastavak relativizacije i prikrivanja 

ustaških zločina na primeru feljtona Igora Vukića (2013)'', (стр. 52–87) Милан 

Радановић је анализирао процес ревизионизма у погледу злочина усташа и 

НДХ кроз призму фељтона новинара Игора Вукића, који је у наставцима обја-

вљиван у званичном гласилу Загребачке надбискупије. 

 Стручни радник Музеја на Мраковици Марина Љубичић написала је 

рад ''Покољ у селима Паланчиште и Јеловац кроз документа и свједочења пре-

живјелих'' (стр. 88–99). Ауторка је на основу извјештаја немачке и усташке 

провинијенције и седочанстава мештана описала покоље на више локација у 

наведеним селима и приказала праву слику Независне Државе Хрватске кроз 

наведене монструозне злочине. 

 Саломон Јазбец са Маргеловог института из Загреба у раду ''Wikijase-

novac: prikaz ustaškog logora smrti na internetskoj enciklopediji'' (стр. 100–113) 

написао је да су хрватску страницу слободне енциклопедије Википедија преу-

зели ''аматерски аутори проусташке оријентације''. Јазбец поткрепљује своју 

тврдњу да су поменути аутори то искористили величајући НДХ и минимизира-

јући усташка недела у Јасеновцу. 

 Стручни сарадник Музеја жртава геноцида из Београда Бојан Ђокић у 

раду ''Косово и Метохија и Јасеновац: пострадање птице коса у јасеновачком 

дрвећу'' (стр. 114–131) писао је о страдању становништва Косова и Метохије у 

логору Јасеновац. Аутор је навео именa и презименa, као и друге податке, четр-

десет и четири лица рођена на Косову и Метохији која су страдала у највећем 

стратишту Независне Државе Хрватске, разврставши спискове на децу до четр-

наест година и лица старија од наведене животне доби. 

 Виши кустос музеја у Прокупљу Дарко Жарић описао је страдање и 

статистичке податке о страдалим становницима Топличког округа у нацистич-

ким логорима у Норвешкој и логору Маутхаузен у раду ''Концентрациони лого-

ри у Аустрији и Норвешкој у Другом светском рату (са освртом на интернира-
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не Топличане)'' (стр. 132–155). Аутор је на основу необјављене грађе, новин-

ских чланка и консултоване литературе донео и табеларне приказе броја људи 

из наведеног округа који су боравили у логорима Маутхаузен и у Норвешкој. 

 Рубрика ''Документи и сјећања'' садржи два коауторска и један само-

сталан рад. Један рад представља објављене изворе, један сведочење два јевреј-

ска заточеника Јасеновца о страдању Срба, а последњи рад ове рубрике доноси 

лично сведочанство. 

 Магистар Владан Вуклиш и Драган Тркуља објавили су до сада необја-

вљене изворе у раду под називом ''Izvještaji Sreskog komiteta KP BiH Bosanska 

Dubica iz 1945. godine'' (стр. 159–196). Аутори су објавили тринаест докумената 

које је Срески комитет Комунистичке партије из Дубице упутио Окружном 

комитету Партије у Бањалуци од 1. јуна до 30. децембра 1945. године. Наведе-

ни документи доносе приказ политичких, друштвених и социјалних прилика у 

срезу, а посебно се уочава индоктринација идеологијом нових власти. 

 Милош Дамјановић и Славиша Бишевац су објавили рад ''Свједочење 

двојице јеврејских заточеника логора Јасеновац о страдању Срба'' (стр. 197–

211). Јевреји, Јосип Ерлих из села Кошка код Нашица и Едвард Едо Шајер из 

Сарајева, једни су од ретких преживелих сведока страдања српског народа у 

логору Јасеновац. Дамјановић и Бишевац су упоредним доношењем ова два 

сведочанства и њиховом анализом доказали истинитост сведочења и потврдили 

да и секундарни извори могу, у недостатку примарних, послужити за објектив-

но приказивање догађаја. Проф. др. Светозар Ливада у записaном сведочанству 

''Sjećanje: Doživotni sam pacijent genocida'' (стр. 212–214) писао је о злочину у 

селу Зечева Варош, код Слуња, на празник Светога пророка Илије 20. јула / 2. 

августа 1941. године. Том приликом усташе су, поред других мештана, убили и 

Драгу Кукић и то на један од најмонструознијих начина – задали су јој осам 

убода ножем у врат, расекли груди и распорили абдомен. 

 ''Ставови'', четврта рубрика ''Топoле'', у првом броју доноси један поле-

мички текст. Ради се о чланку Јосипа Јагића под насловом ''Tko je ustao 27. jula 

1941. i protiv koga'' (стр. 217–223). Аутор износи мишљење о самом устанку у 

селу Срб 27. јула 1941. године и тумачењима и односу према том датуму у 

социјалистичкој Југославији и Републици Хрватској. 

 Пета целина часописа, под називом ''Прилози'', садржи два чланка – 

разматрање Хаве Барух и Извјештај о активностима ЈУ ''Спомен-подручје Доња 

Градина'' Милорада Букве. Барухова је у раду ''The Educational Philosophy of 

Yad Vashem'' (стр. 227–236) писала о образовној филозофији Јад Вашема. Она 

је после уводне напомене, кроз призму педагошког приступа и старосне грани-

це за учење о холокаусту, разматрала питања појмова јеврејских жртава пре 

холокауста, свакодневног живота Јевреја током ''Шоа'', извршилаца, улоге вас-

питача, интердисциплинарног образовања, освете и комеморације. Тадашњи 

директор ЈУ установе ''Спомен-подручје Доња Градина'' писао је о активности 

установе под називом ''Изложба Јавне установе Спомен-подручје Доња Гради-
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на Економије јасеновачких логора'' (стр. 237–238). Буква је констатовао да је 

установа 2014. године реализовала покретну изложбу наведеног наслова, чији 

аутор је Тања Тулековић, виши кустос ЈУ ''Спомен-подручје Доња Градина''. 

Потом је навео садржај изложбе од петнаест паноа и приказао импресиван пут 

изложбе, од отварања 1. априла 2014. године у Галерији Академије наука и 

умјетности Републике Српске у Бањалуци, преко гостовања у Добоју, Зеници, 

Музеју Херцеговине у Требињу, Музеју Семберије у Бијељини, неколико места 

у Србији, од којих издвајамо онај у Галерији науке и технике САНУ у Београ-

ду, до изложбе у главном граду Аустрије. 
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Часопис ''Топола'', година II, свеска 2, Доња Градина 2016. 
 

 

У издању Јавне установе ''Спомен-подручје'' Доња Градина 2016. године 

појавио се други број часописа ''Топола''. Настављајући започету мисију из 

2015. године, задржавајући зацртану структуру и истрајавајући на квалитету 

објављених радова, ово издање часописа доноси скоро све рубрике и прибли-

жно исти број радова као први број. Аутори радова су стручни радници устано-

ве издавача часописа, научни радници са домаћег, регионалног и универзитета 

у иностранству и стручно особље сродних културних институција. Радови у 

овом броју ''Тополе'' објављени су на српском (на ћирилици и латиници), енгле-

ском и немачком језику. Часопис и у овом броју доноси ''Упутство сарадници-

ма'' на српском (263–266) и енглеском језику (267–270). 

Прва рубрика, под називом ''Историјска истраживања'', садржи рад 

Андреја Андрејевића ''Манастир Моштаница под Козаром'' (стр. 11–37). Имају-

ћи у виду намену ове рубрике да се у њој објављују и радови из непосредног 

дубичког подручја, без временског ограничења, можемо констатовати оправда-

ност објављивања Андрејевићевог рада. Ради се о раду који је у изворном обли-

ку објављен у часопису ''Старинар'' Археолошког института из Београда 1965. 

године. Поред намене рубрике и значаја теме о којој Андрејевић пише, поновно 

објављивање његовог рада може се објаснити и потребом да исти буде досту-

пан широј публици. Аутор се у раду прво бави питањем времена постанка 

манастира Моштаница. Потом доноси читав низ написа из нововековног перио-

да који се односе на овај манастир. Андрејевић је посебну пажњу посветио 

питању архитектурe манастира Моштаница и оријенталним утицајама на гра-

дитељство Моштанице и српску архитектуру у време Османског царства и 

његове владавине на Балканском полуострву. 

У делу часописа под називом ''Студије о рату и геноциду'', у овом броју 

објављена су четири рада. 

Сандра Лукић у раду ''Kratak pregled memoaristike o sistemu koncentracio-

nih logora Jasenovac'' (стр. 41–60) доноси преглед оних мемоара о логору Јасе-

новац који су по ауторкином мишљењу најважнији. Пре бављења момоаристи-

ком, ауторка доноси осврт на књиге Јована Мирковића о објављеним изворима 

и литератури о логору Јасеновац и епископа пакрачко-славонског Г. Јована 

(Ћулибрка) ''Историографија холокауста у Југославији''. С. Лукић наводи и ана-

лизира неколико мемоарских дела о Јасеновцу. Започела је књигом ''Концен-
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трациони логори'', а наставила делима Николе Николића, Ђорђа Милише, Мил-

ка Рифера, Илије Ивановића, Драге Х. Чолаковића... 

Рад ''Jasenovac und der Genocid an den Sreben im USK – Im Lichte 

deutscher Geschichtsschreibung'' (str. 61–100) Дариа Видојковића са Универзите-

та у Регенсбургу говори о писању немачких историчара о Јасеновцу и уста-

шком геноциду над Србима у Независној Држави Хрватској. Аутор је конста-

товао да поједини немачки историчари усташке злочине стављају у исту раван 

са четничким злочинима. Видојковић наглашава да је на делу покушај умање-

ња злочина које су починили следбеници НДХ и да то долази до изражаја 

посебно код расправа о утврђивању тачног броја жртава у логору Јасеновац. 

Поменуте процесе аутор исправно смешта у контекст ''историјског ревизиони-

зма''. 

Ана Ћирић Павловић у раду ''Anti-Semitism in the Kingdom of Yugoslavia: 

The Case of Croatia'' (стр. 101–111) се бавила анализом антисемитских тенден-

ција на простору Хрватске у периоду од 1918. до 1941. године и њиховом ''екс-

плозијом'' у Независној Држави Хрватској. Ауторка истиче специфичности 

холокауста на овим просторима. 

Рад аутора са Филозофског факултета Косовска Митровица, Универзи-

тета у Приштини, носи назив ''Холокауст на Космету – студија случаја: Косов-

ска Митровица'' (стр. 112–139). Милош Дамјановић је приказао холокауст на 

просторима Југославије на примеру јеврејске заједнице у Косовској Митрови-

ци. Аутор констатује да је до одузимањаа имовине косовскомитровачких Јевре-

ја дошло већ у мају и јуну 1941. године. Дамјановић наводи да су за време Дру-

гог светског рата кроз затвор у Косовској Митровици прошла укупно 354 

Јевреја. Косовска Митровица била је и успутна станица на путу страдања 

Јевреја из места јужно од ње. Мали број косовскомитровачких Јевреја је избе-

гао страдање, углавном они који су на време напустили овај простор. Аутор 

досноси у раду два прилога са списковима појединих Јевреја из Косовске 

Митровице који су страдали у логору на Сајмишту и приштинских Јевреја који 

су били у НОР-у. 

У трећем сегменту ''Тополе'', под називом ''Документи и сјећања'', налазе 

се три рада. Ову целину отвара рад Тање Тулековић. Ауторка је у делу под 

називом ''Страдање породице Стојнић'' (стр. 143–154) донела сведочење Бранка 

Стојнића и допуну сведочанства Слободанке (рођ. Стојнић) Гајић о страдању 

ове породице. Тулековићева је на основу ових сведочења и сећања приказала 

голготу ове породице из села Турјак у општини Градишка. Приказан је живот-

ни пут Бранка и Војислава Стојнића, са посебним акцентом на њихове боравке 

у логору Јасеновац и Бранков боравак код породице Матић у Загребу, те Воји-

слављев боравак код породице Ловринчић у Сиску. Ауторка је објавила и фото-

графије ова два човека који су успели преживети време Независне Државе 

Хрватске. 
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''Сјећање на Шуа'' (стр. 155–163) чланак је Дејана Мотла у коме је аутор 

евоцирао успомену на Јешуа Абинуна Шуа. Повод је био то што је један од 

последње тројице живих логораша који су учествовали у пробоју из логора III 

Циглана преминуо 27. фебруара 2016. године у Сплиту. Аутор је донео Јешуи-

ну биографију и текст изјаве коју је овај преживели логораш Јасеновца дао 

Земаљској комисији за утврђивање злочина, а који су већ објављени у његовој 

и књизи Ђорђа Миховиловића ''Zaboravljeni – Knjiga o poslednjim jasenovačkim 

logorašima'' из 2015. године. 

Владан Вуклиш из Архива Републике Српске наставио је и у овом броју 

часописа да објављује изворе. У раду под називом ''Završni izvještaj dr Dušana 

Nedeljkovića o radu Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih 

pomagača'' (стр. 164–243) аутор је прво објаснио процес образовања Државне 

комисије 1943. године и њен рад до 1948. године, те донио биографију председ-

ника комисије. Др Душан Недељковић поднео је извештај о раду Државне 

комисије за период 1943–1948. у априлу 1948. године Президијуму Народне 

скупштине Федеративне Народне Републике Југославије која је констатовала 

престанак посебних услова за њено постојање и донела 12. априла исте године 

Указ о укидању Државне комисије. Оригинал документа који је Вуклиш на 

овом месту објавио налази се у фонду Државне комисије у Архиву Југославије 

у Београду. 

Завршни, пети одељак у стандардној структури часописа, а у овом броју 

као четврта целина, под насловом ''Прикази'', садржи два рада. Дејан Мотл у 

делу ''Меморијал Доња Градина'' (стр. 247–259) приказао је однос према Доњој 

Градини од 1945. године до данашњег времена. Аутор је нагласио вишедеце-

нијски немар власти комунистичке Југославије према простору највећег стра-

тишта логора Јасеновац. У раду се налази шест фотографија. Мотл потом доно-

си хронолошки преглед догађаја од почетка радова на изградњи меморијала, 

преко отварања 22. априла 1988. године до дешавања деведестих година дваде-

сетог века. На крају рада аутор констатује да још увек није завршена изградња 

Меморијала, уочава да су први кораци у том смеру направљени и оправдано, у 

форми дилеме, поставља питање да ли ће пре изградње проћи још доста време-

на или смо сви напокон схватили важност стратишта у Доњој Градини. 

''Die Ausstelung Ȍkonomien des Schreckens – Das KZ Jasenovac und siene 

Versorgungsbetriebe in Wien“ (стр. 260–262) представља осврт Регине Вониш. 

Ауторка образлаже разлоге зашто је Центар за истраживање историјских мањи-

на у Бечу прихватио иницијативу СПКД ''Просвјета – Аустрија'' и одлучио 

поставити изложбу ''Економије јасеновачких логора'' ауторке Тање Тулековић, 

више кустоскиње ЈУ ''Спомен-подручје Доња Градина''. Текст ауторке донесен 

је у оригиналу на немачком и у преводу на српски језик од стране сталног суд-

ског тумача за немачки језик. 

 



 

 



ЉУБИЦА ЕЋИМОВИЋ, Ахмет Карабеговић, ''Бањалука кроз историју и легенду''...  

443 

 

ЉУБИЦА ЕЋИМОВИЋ УДК 94(497.6Бањалука)(048.83) 

Архив Републике Српске 10.7251/GUARS1608443P 

Бањалука  

 

 

Ахмет Карабеговић, Бањалука кроз историју и легенду. С  

пожутјелих страница прошлости, приредио Душан Поповић, 

Удружење архивских радника Републике Српске, 

Бањалука 2016, стр. 103 
 

 

 Књига Бањалука кроз историју и легенду. С пожутјелих страница про-

шлости, коју је приредио Душан Поповић, даје преглед текстова нашег сугра-

ђанина Ахмета Карабеговића, објављених својевремено у Бањалучким новина-

ма и бањалучком Гласу. 

Имајући у виду садржину текстова и стручну квалификацију њиховог 

аутора Ахмета Карабеговића (1898–1960), стиче се утисак да текстове пише 

професионални писац а не занатлија, што је уистину писац и био. Приређивач 

нам у књизи описује животни пут аутора, од основне и средње школе, изучава-

ња заната, регрутације, вођења властите столарске радње, службовања у Град-

ском поглаварству односно Градском народном одбору Бањалука, у којем је 

1950. на лични захтјев, из здравствених разлога, пензионисан. У пензионер-

ским данима он почиње да у Бањалучким новинама објављује серију написа о 

прошлости града Бањалуке. У вези с тим, редакција листа већ у првом броју, у 

уводнику, пише да стари Бањалучанин Ахмет Карабеговић ''већ пуних четрде-

сет година прикупља, сређује и пише материјале који би нешто више могли да 

нам кажу о давнашњој Бањалуци, људима и обичајима, њиховим радостима и 

патњама. Користећи у ту сврху махом предања, легенде и историјске знамени-

тости, он настоји да нам свој вишегодишњи аматерски труд изложи на начин 

који нема претензије документованих историјских факата. Напротив, у њима 

ћемо прије наћи оно чиме се историја не бави, или тачније, оно што за науку 

није битно и није много од интереса''. 

Поповић је истраживањем Бањалучких новина и Гласа прикупио све 

Карабеговићеве текстове, објавио их у овој књизи и тако омогућио читаоцу–и-

страживачу да све текстове пронађе на једном мјесту. Објављено је укупно три-

десет и девет текстова који нам описују стару Бањалуку, људе, обичаје, догађа-

је и насеља у раздобљу од римског периода, турске владавине, аустроугарске 

окупације па до почетка 20. вијека. Написи, као што су Утемељење Бањалуке, 

Прије 650 година на овом мјесту, Прве турске грађевине, Први хотел и водо-

вод у Бањалуци, Сахат-кула, Шта је Евлија Челебија видио у Бањалуци прије 

300 година, Од Будима до Бањалуке, Уништење и спаљивање Бањалуке, Зида-



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VIII, број 8, 2016 

444 

 

ње бањалучке тврђаве, Тврђава Кастел, Постанак нове Бањалуке, говоре нам 

о постанку и развоју града. Из наслова Бањалучани против хајдук-паше, Крађа 

пашиног блага у Бањалуци, Погибија хајдук-паше, Суђење за дугове, Побуна 

крајишких капетана, Проглас народима Босне и Херцеговине, Окупација Бања-

луке 1878. год., Годишњица окупације сазнајемо, на један другачији начин, о 

догађајима из прошлости града. 

О постанку и развоју појединих насеља читалац може сазнати у тексто-

вима Старо Змијање, Десна и Лијева Новоселија, Насеље Ћеремитхана, Горњи 

и Доњи Ситари, Мејдан, Поток, Граб, Граб и Бањалучке чаршије.  

Аутор је кроз легенду описао и поједине личности из града, о којима 

говоре текстови О ученом Гаибији, Лазо Шобот из Трешља, Бањалучанин Иван 

Фрањо Јукић, Хајдучица Рабија, Код веселе Циганке и Легенда и стварност, 

На Сафикадином гробу. Из текстова Прве више школе у Бањалуци и Конзулати 

страних земаља у Бањалуци сазнајемо о првим школама и конзулатима у гра-

ду, а из наслова Експлоатација шума у Бањалучком санџаку и Прве жељезнице 

аутор нам даје податке о експлоатацији шума и о изградњи жељезница крајем 

60-их година 19. вијека, а које је обухватало и пругу Бањалука–Добрљин.   

У уводној ријечи приређивач Душан Поповић наводи да је тадашњи 

политички идеолошки поглед на прошлост изазвао примједбе читалаца и прија-

теља ''Бањалучких новина'' да материја која се износи у виду легенди ''има у 

себи исувише слободе која је допринијела врло једностраном осветљавању про-

шлости Бања Луке'', те да су ''такве легенде изгубиле своју вриједност, јер су се 

и нехотице ставиле у службу величања и туговања за нечим што никада није 

представљало прави живот Бање Луке, што је припадало само једној и то вла-

дајућој, феудалној класи''. 

У овој књизи приређивач нас такође информише да је научну вриједност 

ових текстова и вриједности њихова аутора Ахмета Карабеговића научно про-

коментарисао и оцијенио Ибро Ибришагић, први директор Архива, а имајући у 

виду промјену погледа на научни значај легенди и предања у историјској нау-

ци, Удружење архивских радника Републике Српске је, управо њиховим обја-

вљивањем, показало да ови текстови заслужују да угледају свјетлост дана. 
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ГОРАН Р. ЂУРАН УДК 050(497.6)(048.83) 

Архив Републике Српске 10.7251/GUARS1608445S 

Бањалука  

 

 

Бојан Стојнић, Штампа у Босанској Крајини 1906‒1941.,  

Удружење архивских радника Републике Српске и] Архив  

Републике Српске, Графид доо Бањалука, 

Бањалука 2016, 127 стр. 
 

 

Ове године je из пера директора Архива Републике Српске мр Бојана 

Стојнића изашла књига о штампи у Босанској Крајини од 1906. до 1941. годи-

не. По раздобљима види се да је обухваћено аустроугарско, раздобље Великог 

рата и прве југословенске државе. Ријеч је о одлично конципираном дјелу које 

је посвећено значајном сегменту друштвене дјелатности – новинарству.  

Штампа у Босанској Крајини, поред предговора и уводних разматрања, 

састоји се од четири поглавља – Друштвена подлога настанка и развоја штам-

пе у Босанској Крајини (15–27), Штампа у Аустроугарској (29–43), Штампа у 

Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (45–70) и Штампа у Краљевини Југосла-

вији (Врбаској бановини) (71–102). На крају се налази закључак (двојезични, на 

српском и енглеском језику), скраћенице чешће наведених извора, извори и 

литература, регистар личних имена и биљешка о аутору. Друго, треће и четврто 

поглавље је подијељено према описима структуре и садржаја оновремених 

листова који су излазили у краћем или дужем временском интервалу. 

Друго поглавље – Штампа у Аустроугарској – састоји се од потпогла-

вља о сљедећим листовима: Наш живот, Ђачко коло, Отаџбина, Развитак, 

Нови живот, Дервентски котарски лист, Рад, Мала паприка, Котарски лист. 

Треће поглавље – Штампа у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца од: Народ-

на воља, Држава – Јединствена држава, Нови живот, Гласник Одбора за 

организацију Народне радикалне странке, Гласник Бискупије бањалучке, Рад-

ничка воља, Путоказ, Народни глас, Црвени смијех, Будућност, Чичак – Нови 

Чичак, Слетски весник, Крајишки гласник, Отаџбина, Тразера, Комарац, Кра-

јишка слога, Бањалучки скаут, Штипавац, Крин, Глас Крајине, Будућност 

Крајине, Босанац, Јединство, Слога, Тежачко право, Истина, Обласна полити-

ка, Змијање, Глас Босне, Истина, Слога, Новска оса, Службени лист Врбаске 

области, Бањалучки гласник, Наша правда, Српска Зора. Четврто поглавље – 

Штампа у Краљевини Југославији (Врбаској бановини) од: Приједорски недељ-

ни гласник, Глас Врбаске бановине, Службени лист Врбаске бановине, Гласник 

Лекарске коморе Врбаске бановине, Нова штампа, Позоришни годишњак 

Народног позоришта Врбаске бановине, Књижевна Крајина, Наша смотра, 
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Ровер, Илустровани бањалучки тједник, Бањалучке новости, Недужни кома-

рац, Радничка стража, Врбаске новине, Службени гласник Бањалучког ного-

метног потсавеза Југословенског ногометног савеза, Врло важно, Бубањ, Раз-

витак, Мјесечник (Гласник) Удружења угоститеља за Врбаску бановину, 

Посавина, Шишмиш, Народна правда, Освит, Зора, Народна орнаментика, 

Наше село, Вјесник Деканије усорске, Бањалучки спортски лист, Земљорадник 

Босанске Крајине и Сјеверне Далмације, Бањалучка позорница, Отаџбина, Сло-

га, Право народа, Отигошки вјесник, Народна воља, Чеша, Српско јединство, 

Народна ријеч, Вјесник жупе у Добоју, Бургија. 

На крају би се могло рећи да ово Стојнићево дјело заслужује пуну 

пажњу стручне и научне јавности. 



САША ЂУКИЋ, Zoran S. Mačkić, ''Kancelarijsko i arhivsko poslovanje. Priručnik za neupućene...''  

447 

 

САША ЂУКИЋ УДК 930.25(048.83) 

Архив Републике Српске 10.7251/GUARS1608447M 

Бањалука  

 

 

Zoran S. Mačkić, Kancelarijsko i arhivsko poslovanje. 

Priručnik za neupućene ili podsjetnik za upućene, 

Sedmo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 

Udruženjе arhivskih radnika Republike Srpske, 

Banjaluka 2016, 621 str. 
 

  

Због чињенице да се на тржишту не може више наћи шесто издање књи-

ге Канцеларијско и архивско пословање, Приручник за неупућене или подсјетник за 

упућене, указала се потреба за штампањем њеног седмог измијењеног и допуњеног 

издања. 

Приступи аутора теми канцеларијског и архивског пословања су разли-

чити, једни се претежно баве процесом стварања записа, други техникама и 

методима селекције и административнотехничке обраде акта, трећи методима и 

организацијом рада. 

Очигледно је да се у овом случају аутор опредијелио за другачији, свео-

бухватнији приступ овој теми. Он је свим непосредним извршиоцима канцела-

ријског и архивског пословања (администраторима система, евидентичарима, 

архиварима и др.) разјаснио најзначајнија питања са којима се сусрећу у свако-

дневном манипулисању документима. Књига прати документ кроз све фазе 

његовог животног циклуса и то све док се овај још налази код ствараоца, одно-

сно док има пословни и доказни значај. 
Аутор у овом издању детаљно описује и сам поступак дигитализације, 

чији процес почиње записничким преузимањем документације од клијента, 

након чега се прелази на њену техничку припрему и коначну дигиталну обраду. 

Стање система канцеларијског пословања код нас не заслужује пролазну 

оцјену. Разлози томе вјероватно леже у недовољно развијеној свијести о знача-

ју функционално уређеног система канцеларијског пословања, недостатку 

стручно оспособљених извршилаца и недостатку адекватног простора и опре-

ме. 

Нагомилавањем документације стање се из дана у дан компликује и оте-

жава, а информациона ера намеће и нека нова рјешења. Најгоре што може да 

нас задеси биће спознаја да нисмо примјерено документовали нашу дјелатност, 

права и обавезе, да смо неспособни или неоспособљени за овладавање и упра-

вљање информацијама и да будућим генерацијама не остављамо вјеродостојне 
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доказе нашег дјеловања и рада. А ако још у системе управљања не уведемо и 

електронски облик документа, онда ће ти исти докази да буду и непотпуни. 

Вјерујемо да ће ова књига допринијети функционалном оспособљавању 

службеника и намјештеника у републичкој управи, али и запослених у другим 

секторима.  

Канцеларијско пословање само привидно спада у оперативни ниво 

пословања. Оно засигурно има већи значај од оног који му се уобичајено при-

даје. Чак би се могло закључити да је канцеларијско пословање најважнија спо-

редна дјелатност сваког државног органа, установе, привредног друштва, удру-

жења. Реално, у оквиру њега настају, обрађују се, похрањују и преносе готово 

све информације. Несхватање овога за нужну посљедицу има неспособност 

овладавања информацијама, при чему је сасвим свеједно да ли је ријеч о јавном 

или приватном сектору. 

Електронски документи, електронски системи за управљање документи-

ма и електронске архиве, унаточ различитим отпорима, све више и све брже 

постају наша реалност, а Закон о архивској дјелатности, Закон о електронском 

потпису, Закон о електронском документу и Закон о електронском пословању 

широм су отворили врата увођењу информационих технологија у Републици 

Српске. 

За електронске системе управљања документима (ДМС) све чешће се 

користи израз "систем за управљање садржајима". Ријеч је о томе да се у окви-

ру тог система организује и управља свим садржајима (електронским докумен-

тима, скенираним сликама, и-мејловима, динамичким садржајима итд.), као и 

да он обухвата цјелокупни животни циклус документа – од његовог настанка 

па до архивирања. Пошто управљање садржајима омогућава аутоматизацију 

пословних процеса и олакшава доношење пословних одлука, може се рећи да је 

овај систем постао темељ унапређења пословања организације. Кључни еле-

менти који електронском документу обезбјеђују ваљаност су електронски пот-

пис и електронски жиг. 

У књизи су понуђена рјешења за већину потешкоћа са којима се суочава 

радник писарнице, од устројавања система канцеларијског пословања, конвен-

ционалног или електронског, па до предаје документације надлежном архиву. 

Дефинисање проблема резултат је многобројних сусрета аутора са овим радни-

цима, а предложена рјешења плод ауторовог знања и практичног искуства. 

Аутор опширно третира и питања настанка, чувања и сређивања електронских 

и микрофилмских записа, о којима, колико нам је познато, код нас није писано. 

Књига Канцеларијско и архивско пословање на 621 страни садржи 23 

поглавља:  

1. Канцеларијско пословање (стр. 15–24), 

2. Системи канцеларијског пословања (стр. 25–28), 

3. Писарница (стр. 29–42), 
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4. Општи акти о систему канцеларијског пословања (стр. 43–47), 

5. Систем дјеловодника (стр. 49–61), 

6. Картотечки систем (стр. 63–68), 

7. Пошта (стр. 69–86), 

8. Акт (стр. 87–124), 

9. Предмет (стр. 125–134), 

10. Досије (стр. 135–138), 

11. Евидентирање документације (стр. 139–146), 

12. Листа категорија документарне грађе са роковима чувања (стр. 

147–161), 

13. Сређивање архивске грађе (стр. 163–175), 

14. Издвајање безвриједног материјала (стр. 177–185), 

15. Чување, одлагање и евидентирање документације (стр. 187–203), 

16. Предаја документације (стр. 205–210), 

17. Доступност документације (стр. 211–222), 

18. Електронски запис (стр. 223–236), 

19. Управљање документацијом (стр. 237–266), 

20. Електронска архива (стр. 267–278), 

21. Стручна обука и усавршавање (стр. 279–280), 

22. Прекршајна и кривична одговорност (стр. 281–288) и 

23. Прилози (стр. 289–621). 

Посљедњи дио књиге – Прилози – доноси: Закон о архивској дјелатно-

сти, Закон о електронском потпису, Закон о електронском документу, Закон о 

електронском пословању, Уредбу о канцеларијском пословању републичких 

органа управе, Упутство о спровођењу канцеларијског пословања републичких 

органа управе, Правилник о поступку одабирања архивске грађе, критеријуми-

ма и начину њеног вредновања, Правилник о условима чувања документарне 

грађе, Правилник о општим условима чувања документарне грађе у дигитал-

ном облику и посебним условима чувања специфичне документарне грађе, 

Збирку прописа о чувању документарне грађе, Правилник о канцеларијском и 

архивском пословању, Правилник о чувању техничке документације, Листу 

категорија документарне грађе са роковима чувања, Оријентационе листе кате-

горија документарне грађе, Историјску биљешку, Систем класификације и 

одлагања аката, Листу категорија документарне грађе органа управе, Листу 

категорија документарне грађе судова, Листу категорија документарне грађе 

друштава за осигурање, Листу категорија документарне грађе здравствених 

установа, Листу категорија документарне грађе образовних установа, Листу 

категорија документарне грађе у осталим дјелатностима, Упутство о употреби 

печата, штамбиља и жигова, Упутство о условима и начину коришћења јавне 

архивске грађе у Архиву Републике Српске и Правилник о пословној тајни. 

Издавањем ове књиге Зоран С. Мачкић је, са својим вишгодишњим 

искуством, по ко зна који пут направио велики искорак у самом разумијевању 
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канцеларијског и архивског пословања и допринио функционалном оспособља-

вању службеника и намјештеника у републичкој управи, али и запослених у 

другим секторима. 

 

 

 



ПРЕДРАГ ЛОЗО, Марко Јанковић, ''Моштаница и моштаничко Поткозарје кроз вијекове''  

451 

 

ПРЕДРАГ ЛОЗО УДК 930.1(497.6Моштаница)(048.83) 

Бања Лука 10.7251/GUARS1608451J 

lozo.predrag@gmail.com  

 

 

Марко Јанковић, Моштаница и моштаничко Поткозарје кроз 

вијекове, Ризница духовног блага, Бања Лука 2016, стр. 155 
 

 

Андреј Митровић, један од великана наше историјске науке, писао је да 

је бављење историјом истовремено сагледавање дијела и цјелине историјских 

процеса. Дјело Марка Јанковића, које по својој теми и наслову спада у тзв. 

''микроисторију'', најбољи је показатељ да је подјела на макро и микро план 

условљена само обимношћу материје, а да је локално само одраз великих 

дешавња која се најбоље виде из перспективе ''одоздо''. Повезане историјске 

процесе немогуће је херметички одвојити, па је свођење магистралних токова 

историје једног народа на један одређени мали простор изазов како за аутора 

тако и за читаоце историографског дјела. Са те стране Моштаница и мошта-

ничко Поткозарје кроз вијекове Марка Јанковића показује нам преплитање 

догађаја, процеса и личности, осликано кроз простор девет села моштаничког 

Поткозарја у историјском огледалу манастира Моштанице. 

Мјеста настанка средњовјековних српских манастира и пејзажи њихове 

околине, по Јовану Дучићу, метафизички су показатељи предодређености улоге 

манастира као свјетионика у нашој историји. Задржавајући се на фактограф-

ском, научном и методолошки прихватљивом за историјску науку, кроз дјело 

Марка Јанковића приказано, можемо рећи да историја манастира Моштанице 

од његовог настанка, или бар од сачуваних првих историјских извора о настан-

ку манастира, јесте уједно и историја српског народа на поменутом простору. 

Њено мјесто у тој историји заузима мјесто угаоног камена темељца идентитета 

Срба Поткозарја као колективитета, али уједно улази у саморазумијевајуће 

основе појединца. У том свјетлу кроз редове Јанковићевог остварења на зиди-

нама манастира огледају се ликови који су кроз Поткозарје само пролазили с 

добрим или лошим намјерама, преко ликова појединачно приказаних српских 

сељака од турског периода до данас, па до оних кључних личности попут 

Пеције, Кирила Хаџића, Петра С. Иванчевића или игумана Василија Квргића, 

које су заиста представљале и представљају све оно што прошлост Моштанице 

значи. 

Сходно броју њему доступних историјских извора, Јанковић нам на 155 

страна приказује процесе и раздобља свога краја од античких времена до дана 

данашњег. Методолошки оправдано, садржај постаје детаљнији како се хроно-

лошки приближавамо нашем времену. У исто вријеме он се не упушта у олако 
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закључивање или хвалоспјеве, чему су углавном склони писци локалних исто-

рија, често писаних из пера аматера, без методолошких начела историјске нау-

ке. Примјер младог историчара Јанковића, дипломираног професора историје, 

студента постдипломских мастер студија, члана струковног удружења ''Др 

Милан Васић'', показује нам неке нове тенденције у српској историографији. 

Чињеница је да се млади историчари све чешће стручно баве историјом свога 

краја. То поготово важи за Универзитет у Бањој Луци, тј. за његов Одсјек за 

историју Филозофског факултета, мада то није довољно видљиво у јавности. 

Нова тумачења и тезе које се у појединим дијеловима ове књиге поја-

вљују, научни су допринос изучавању наше прошлости и уједно подстрек за 

нова истраживања, те увијек добродошлу дискусију у научним и ширим круго-

вима. 

Да се овај приказ не би претворио у хвалоспјеве у континуиету, могло 

би се рећи да дјелу недостаје значајнији број интервјуа и свједочења из разли-

читих периода у 20. вијеку. Усмена историја у савременој историјској науци 

заузима све значајније мјесто у спектру методских грана историјске науке. Јан-

ковић се у свом поступку тог дијела методологије некако одрекао у корист 

писаних, углавном објављених извора и литературе. Интервјуи и изјаве узети 

на терену у вријеме писања дјела (попут евентуалне изјаве игумана Василија) 

једног дана би генерацијама читалаца али и истраживача који долазе послије 

нас, представљали и изворну вриједност књиге Моштаница и моштаничко 

Поткозарје кроз вијекове на једном вишем и значајнијем нивоу. Књига је могла 

садржати и значајно више фотографског приказа садашњег стања и развоја села 

поменутог краја, а тиме би и фактографски и естетски била унапријеђена. Разу-

мљиво је да материјално подстицање струке и науке, нажалост недовољно 

изражено у данашњем друштву, има своје одразе и у поменутим недостацима, 

јер је рад на дјелу и његово издавање, као мали подухват, искључиво плод 

ентузијазма самог аутора. Ове констатације о недостацима можемо посматрати 

онако како ће их, као млад и стручан истраживач, аутор, надам се, и схватити 

као жељу за свакодневним усавршавањем и у крајњем случају као позив за 

нова допуњена и проширена издања ове заиста пажње вриједне књиге. 

На крају, ова књига је показна вриједност у корист методологије исто-

ријске науке и показује нам да се, стручно и методолошки оспособљен, аутор 

може са стилом и мјером својственом истраживачима који са обрадом материје 

напредују, носити са усудима субјективности и идеализовања тема блиских 

нашој најужој околини, а да у исто вријеме не изгуби приступачност за читаоце 

у најширем смислу те ''титуле''. 
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ИЗ РАДА УДРУЖЕЊА АРХИВСКИХ РАДНИКА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (април 2015 – август 2016) 
 

 

Поводом обиљежавања 70 година од ослобођења Бањалуке, Дана града 

Бањалуке (22. април) и Дана Архива Републике Српске (20. април), Архив 

Републике Српске и Удружење архивских радника Републике Српске су прире-

дили изложбу архивских докумената под називом ''Бањалука: окупација и осло-

бођење''. 

Изложба је постављена и свечано отворена 20. априла 2015. у Галерији 

Академије наука и умјетности Републике Српске. Изложбу је отворио градона-

челник Бањалуке Слободан Гаврановић. Гостима су се обратили и директор 

Архива мр Бојан Стојнић и мр Маријана Тодоровић Билић. 

У рекордно кратком времену, Удружење архивских радника Републике 

Српске и Архив Републике Српске, објављујући монографију ''Стогодишњица 

Завода за физикалну медицину и рехабилитацију 'Др Мирослав Зотовић' Бања-

лука (1915-2015)'', успјешно су реализовали значајан истраживачки пројекат. 

Аутор монографије је мр Бојан Стојнић. 

Рецензије су потписали др Ђорђе Микић и мр Владан Вуклиш. Текст је 

лекторисао Жарко С. Мачкић, превођење резимеа на енглески обавила је Маја 

Мишић, а на њемачки Мелсада Зец Зејнић. Књигу је опремио Зоран С. Мачкић, 

док је корице дизајнирао Владимир Вања Влачина. Издавач монографије је 

Завод за физикалну медицину и рехабилитацију ''Др Мирослав Зотовић'' Бања-

лука, који је тако на најљепши могући начин отпочео обиљежавање свог јуби-

леја. 
Дана 1. октобра 2015. године, у оквиру церемоније обиљежавања стого-

дишњице рада Завода за физикалну медицину и рехабилитацију "Др Мирослав 

Зотовић" у Бањалуци и отварања 6. балканског конгреса артроскопије, спорт-

ске трауматологије и хирургије, Удружење је у Банском двору приредило изло-

жбу архивских докумената под називом Завод за физикалну медицину и рехаби-

литацију "Др Мирослав Зотовић" Бањалука: Сто година прве ортопедије у 

Бањалуци (1915–2015). 
Изложбу је отворио Милорад Додик, предсједник Републике Срп-

ске, који је том приликом истакао да је ово добар пример како двије институци-

је од националног значаја, Архив и Завод, треба да сарађују у будућности. 
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Аутори изложбе су мр Владан Вуклиш, мр Маријана Тодоровић Билић и 

архивски савјетник Верица Стошић. 
Априла 2016, у сарадњи са Архивом Републике Српске, Удружење је 

објавило књигу ''Штампа у Босанској Крајини 1906–1941'' аутора мр Бојана 

Стојнића, директора Архива Републике Српске и предсједника Управног одбо-

ра Удружења. 

У закључку своје нове књиге аутор посебно наглашава да је штампа учи-

нила несумњиво велике услуге у вези са просвјећивањем народа, ширењем 

интереса за јавне послове и јавни живот, јачањем културе, ширењем савреме-

них знања и привреде, моралним јачањем и социјалним развитком. Рецензије 

су потписали др Ђорђе Микић и Зоран Пејашиновић. 

Са извјесним закашњењем, узрокованим финансијским недаћама, обја-

вљен је 7. број научно-стручног часописа ''Гласник Удружења архивских рад-

ника Републике Српске''. ''Гласник'' је свечано промовисан 4. децембра 2015. у 

Малој вијећници Банских двора, а промовисали су га др Боривоје Милошевић, 

мр Маријана Тодоровић Билић и Зоран Пејашиновић, чланови Редакције. 

Душан Поповић, предсједник Удружења и главни и одговорни уредник 

''Гласника'', у току промоције је изнио кратак преглед најзначајнијих активно-

сти Удружења, честитавши члановима мали јубилеј – 15-годишњицу оснивања 

Удружења. 

''Гласник'' је задржао свој већ стандардан формат (20 х 25 цм) и садржај. 

Седми број ''Гласника'' садржи 40 прилога: 1. Архивистика (1), 2. Историогра-

фија (18), 3. Објављивање архивске грађе (6), 4. Објављивање информативних 

средстава (2), 5. Прикази и осврти (11), 6. Из дјелатности Удружења (1) и 7. In 

memoriam (1). Седми број часописа окупио је 31 сарадника, међу којима неко-

лицину сасвим младих. 

У сарадњи са Архивом Републике Српске, Удружење је организовало 

три семинара. 

Семинару под називом ''Електронско пословање'', одржаном 9–10. јуна 

2015. у хотелу ''Монумент'' на Мраковици, присуствовала су 43 учесника. 

Предавачи на семинару били су др Милица Тепшић (''Електронско 

пословање као елемент развоја електронске управе у Републици Српској'' и 

''Електронска управа у Републици Српској''), др Зоран Ђурић (''Сигурност елек-

тронског пословања''), Чедомир Радуловић (''Електронска писарница и архива у 

савременом окружењу'') и Зоран Мачкић (''Конвертовање документарне грађе. 

Шта и како даље?''). 

Покровитељ семинара био је ''ADS Sector'' из Бањалуке, први акредито-

вани понуђач услуга дигитализације и микрофилмовања документарне и архив-

ске грађе у Републици Српској. 

У требињском хотелу ''Леотар'' је 7–9. октобра 2015. организован семи-

нар ''Канцеларијско и архивско пословање'', на којем је учествовало 26 пола-
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зника. Предавачи на семинару били су чланови Удружења мр Маријана Тодо-

ровић Билић (''Планирање и организација управљања документима'' и ''Сређи-

вање и евидентирање документарне грађе''), мр Владан Вуклиш (''Дигитализа-

ција и електронска архива''), Оливера Солдатовић (''Прописи о архивској дје-

латности''), Бранко Антељ (''Системи канцеларијског пословања'') и Зоран С. 

Мачкић (''Електронско пословање'' и ''Пословна кореспонденција''). 

Покровитељи семинара били су бањалучки ''ADS Sector'' и сарајевска 

''Микрографија'', акредитовани понуђачи услуга дигитализације и микрофилмо-

вања документарне и архивске грађе. 

Семинару под називом ''Канцеларијско и архивско пословање'', иначе 

деветом по реду, одржаном 18–20. маја 2016. у хотелу ''Лавина'' на Јахорини, 

присуствовало је 46 полазника. Покровитељ семинара био је ''Sector ADS''. 

Предавачи на семинару су били сљедећи чланови Удружења: мр Марија-

на Тодоровић Билић (''Организација и управљање документима'' и ''Стандард 

ISO 15489''), мр Владан Вуклиш (''Дигитални модели: конвертовање, управља-

ње и обрада'' и ''Документација, друштвена одговорност и доступност информа-

ција''), Оливера Солдатовић (''Архивски прописи: законски и подзаконски 

акти'') и Зоран С. Мачкић (''Електронско пословање'' и ''Пословна кореспонден-

ција''). 

Рјешењем Министарства културе и информисања Републике Србије од 

11. маја 2016. године, Удружењу архивских радника додијељена су средства у 

износу од 120.000 РСД (1.900 КМ), а на име суфинансирања издавачког пројек-

та – студије ''Усташки стожер за Босанску Крајину'' аутора Милана Вукманови-

ћа, покојног директора Архива Босанске Крајине у Бањалуци. 

Наведени износ додијељен је по окончању Јавног конкурса Министар-

ства културе и информисања Републике Србије, расписаног 25. фебруара 2016. 

ради прикупљања приједлога за финансирање или суфинансирање пројеката у 

области културних дјелатности Срба у иностранству у 2016. години. 

Средином јула 2016. Удружење је објавило књигу ''Бањалука кроз исто-

рију и легенду. С пожутјелих страница прошлости'', коју је приредио Душан 

Поповић, предсједник Удружења. Ријеч је о текстовима нашег суграђанина 

Ахмета Карабеговића, објављеним својевремено у ''Бањалучким новинама'' и 

бањалучком ''Гласу''. 

У уводној ријечи књиге приређивач Душан Поповић наводи да је своје-

времено политички идеолошки поглед на прошлост изазвао примједбе читала-

ца и пријатеља ''Бањалучких новина'' да материја која се износи у виду легенди 

''има у себи исувише слободе која је допринијела врло једностраном освјетља-

вањз прошлости Бања Луке'', те да су ''такве легенде изгубиле своју вриједност, 

јер су се и нехотице ставиле у службу величања и туговања за нечим што ника-

да није представљало прави живот Бање Луке, што је припадало само једној и 

то владајућој, феудалној класи''. 
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Књига је, за наше прилике, одштампана у несвакидашњем тиражу од 

1.000 примјерака. 


