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ПОПИС НЕОБЈАВЉЕНИХ ЧЛАНАКА ЕДИЦИЈЕ  

,,СРЕДЊА БОСНА У НОБˮ   

(грађа за четврту, пету и шесту књигу)  
 

 
Апстракт: Рад на азбучном сређивању шест фасцикли у којима се налазе чланци и 

сјећања на период Другог свјетског рата, пронађених у архиви Oпштине Прњавор, свједоче, 

прије свега, о запостављености грађе која, истина прожета идеолошком доктрином и неослобо-

ђена атрибута супериорности, значаја и праведне борбе партизанског покрета у односу на дру-

ге војске које су се у то вријеме кретале по Босни и Херцеговини и Југославији, ипак има свој 

значај и тежину, најприје са аспекта проучавања локалне историје, потом регионалне, а онда и 

опште историје. У раду су дати азбучни попис аутора и радни називи објављених и необјавље-

них чланака прикупљаних за шест књига едиције Средња Босна у НОБ. Имајући у виду очува-

ност и број аутентичних, изворних докумената које су издавале административне службе и 

органи многобројних војски које су се кретале овим простором у вријеме Другог свјетског рата, 

овакав вид грађе понекад представља и једини кроз који се може нешто сазнати о тим турбу-

лентним временима.  

 

Кључне ријечи: архива Општине Прњавор, едиција Средња Босна у НОБ, чланци, сје-

ћања. 

 

 

Прве три књиге едиције Средња Босна у НОБ настале су као резултат 

реализације замисли или пројекта прикупљања сјећања, чланака и докумената 

из времена Другог свјетског рата од стране директних учесника одређених 

догађаја са становишта и позиције КПЈ и партизанске народноослободилачке 

борбе. У предговору прве књиге едиције стоји да је ова активност идејно 

покренута приликом прославе 25-годишњице оснивања XIV средњобосанске 

ударне бригаде од групе „друговаˮ, како би се прикупила сјећања преживјелих 

учесника рата и припадника НОП-а у средњој Босни и на тај начин попунила 

празнина настала уништавањем архивске грађе у току рата. У Прњавору је 27. 

новембра 1968. одржан састанак Иницијативног одбора, а у наредних неколико 

мјесеци још неколико састанака у Прњавору, Бањалуци и Теслићу. У том пери-

оду Одбор је донио правила и задатке свога рада, изабрао своје органе и Редак-

циони одбор. Цијели рад је озваничен одлуком Скупштине општине Прњавор, 

коју су прихватиле и друге општине на које се односио овај пројекат [Средња 

Босна у НОБ-у, I • 1976: 5–7]. 
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Битни детаљи у вези самог појашњења појма, односно одреднице „сред-

ња Боснаˮ, ради бољег разумијевања разлога и смисла његовог стварања, као и 

његова географска граница, дати су такође у предговору прве књиге. Редакцио-

ни одбор наводи да је овај појам, у смислу у којем се употребљава у прве три 

књиге, настао  

„у народноослободилачком рату као посљедица војно-политичких при-

лика, насталих развојем устанка, ширењем слободне територије и стварањем 

партијских и војних руководстава за већа подручја ради лакшег и успјешнијег 

руковођења и усмјеравања политичке и војне активностиˮ.  

Када су у питању географске границе овог појма, наведено је да се ради 

о територији која је „оивичена на западу Врбасом до његовог ушћа у Саву, на 

сјеверу Савом до ушћа Босне, на истоку ријеком Босном, а на југу ријеком 

Лашвом, захватајући и територију данашњих општина Бусоваче, Витеза, Новог 

Травника и Травникаˮ [Средња Босна у НОБ-у, I • 1976: 5–7]. Ове географске 

одреднице, међутим, не треба узети строго у овим оквирима, нарочито када је у 

питању Бања Лука која, као већи центар, својим мањим дијелом лежи у „сред-

њој Босниˮ и на коју се односи велики број прикупљених сјећања и чланака. 

Таква одступања могу се примијетити за још неке средине.  

У периоду од 1976. до 1981. године из штампе су изашле прве три књиге 

едиције, у којима је објављено 700 радова тј. сјећања и чланака. Прва књига 

обухвата вријеме Априлског рата 1941. године, успостављање окупационог 

система власти, насилне процесе, убиства и злочине окупатора и режима Неза-

висне државе Хрватске, те односе и борбу са просрпским и пројугословенским 

снагама окупљеним око четничког покрета (касније: Југословенске војске у 

отаџбини), које су тежиле очувању друштвено-политичког поретка Краљевине 

Југославије и које се нису слагале са револуционарном политиком КПЈ и 

њеном тежњом за промјеном друштвено-политичког уређења у земљи. Друга 

књига [Средња Босна у НОБ-у, II • 1980]
1
 обухвата догађаје у току септембра и 

октобра, док трећа [Средња Босна у НОБ-у, III • 1981]
2
 обрађује период новем-

бар–децембар 1941. године. Мањи број чланака објављених у прве три књиге, у 

неким дијеловима, залази и у 1942. годину. Међутим, на страницама прве три 

књиге, прије свега у напоменама, налазе се информације из којих се јасно види 

да су биле планиране још три књиге (четврта, пета и шеста) у којима би била 

штампана сјећања и чланци који се односе на догађаје из 1942, 1943, 1944. и 

1945. године. Међутим, оне никада нису припремљене за штампу. 

У архиви Општине Прњавор налази се шест фасцикли
3
 под ознаком 

Материјали и радови из 1941. год. – едиција Средња Босна у НОБ-у, Материјал 

                                                 
1
 Даље: Srednja Bosna u NOB-u, II 

2
 Даље: Средња Босна у НОБ-у, III 

3
 Изражавам захвалност госпођи Слађани Ковачевић, стручном сараднику за послове у архиви 

Општинске управе Прњавор, која је пронашла ове фасцикле и обавијестила ме о њиховом 
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из 1941. године, Материјали и радови из 1942. год. – едиција Средња Босна у 

НОБ-у I, Материјали и радови из 1942. год. – едиција Средња Босна у НОБ-у II, 

Материјали за едицију Средња Босна у НОБ-и (1943) и Материјал за 1943. 

Првобитна летимична и површна анализа ове грађе дала је наслутити да се 

можда ради управо о грађи за четврту, пету и шесту књигу едиције. Моја при-

лична упућеност у садржај прве три књиге, посебно када су у питању сјећања и 

чланци који се односе на догађаје везане за Прњавор и околину, дала ми је за 

право да закључим да се заиста ради о чланцима прикупљаним 70-их година 

XX вијека за потребе писања прве три књиге едиције, јер сам пронашао чланке 

означене 1941. годином и препознао неколико чланака штампаних у прве три 

књиге. Међутим, детаљнија анализа садржаја тих фасцикли, ишчитавање и 

попис чланака, компаративни приступ њиховом проучавању кориштењем пода-

така из прве три књиге едиције, те јасна временска одредница на првим страни-

цама свих оригиналних чланака, несумњиво је показала да чланци стоје у одре-

ђеном узајамном односу и тематској вези и да се ради и о грађи тј. сјећањима и 

чланцима за четврту, пету и шесту књигу едиције. Закључујем да је ријеч о 

оригиналним радним чланцима који се односе на 1941, 1942, 1943, 1944. и 

1945. годину. 

Примарни циљ овог рада је детаљан попис аутора и наслова свих члана-

ка, како би заинтересовани истраживачи имали почетну информацију и увид у 

садржај пронађених фасцикли. Потребно је скренути пажњу на још неколико 

битних детаља који пружају потпунији и конкретнији увид у садржај фасцикли. 

Пронађени чланци, као што је већ напоменуто, заправо су радне верзије тих 

чланака са радним, ауторским насловима. Већина чланака објављених у прве 

три књиге, као и они коју су требали бити објављени у четвртој, петој и шестој 

књизи, објављена је под другим насловима, које је одређивао Уређивачки 

одбор едиције. Све радне верзије чланака су куцане писаћим машинама, у три 

примјерка,
4
 латиничним словима. Због неадекватног и неусловног чувања, гра-

ђа је затечена у јако запуштеном стању и вјероватно сам први који ју је прели-

стао и прегледао након готово 50 година од њеног сакупљања. 

Прво се могло примијетити да су чланци у фасциклама „набацаниˮ и 

испретурани и да нису хронолошки или према неком другом принципу сређе-

ни. Нпр. у фасциклама означеним 1941. годином, могла се наћи грађа за 1943, 

1944. или неку другу годину и обратно. Осим тога, чланци нису били разврста-

ни ни по азбучном или абецедном принципу и реду, ни по мјестима и догађаји-

ма на којe се односе, а ни према припадности аутора командама и јединицама у 

саставу НОП-а. Ипак, срећна околност је да су чланци, и поред неадекватног и 

неусловног чувања, читки и употребљиви за истраживање. У току писања овог 

                                                                                                                                          
постојању. Захвалност исказујем и Свјетлани Кузмановић, начелници Одјељења за општу упра-

ву Општине Прњавор, која ми је, на моју молбу, одобрила приступ грађи и њено кориштење. 
4
 За највећи број чланака у фасциклама нисам пронашао три примјерка. 
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рада кретао сам се понајвише кроз регистар имена и кроз преглед чланака по 

азбучном и абецедном редосљеду аутора, који је детаљно урађен у прве три 

књиге, али сам вршио и додатне провјере на страницама на које су подаци из 

регистара упућивали. У фасциклама се налазе 762 чланка који се односе на раз-

добље од 1941. до 1945. године за укупно 27 мјеста, и то: Бању Луку, Босански 

Петровац, Брод, Дервенту, Добој, Дрвар, Жепче, Завидовиће, Зеницу, Јајце, 

Кнежево (Скендер Вакуф), Котор Варош, Лакташе, Маглај, Модричу, Мркоњић 

Град, Оџак, Приједор, Прњавор, Србац, Станаре, Теслић, Тешањ, Травник, 

Тузлу, Челинац и Шамац, те неколико чланака без временске и географске 

одреднице. 

Битно је скренути пажњу на још неколико важних момената. Иако сам 

се приликом пописивања, као примарној активности везаној за писање овог 

рада, бавио летимичним прегледом чланака, њихова анализа је показала да се 

они могу разврстати у три посебне групе. Највећи број чине чланци који се 

односе на период од 1942. до 1945. године и који нису објављени у прве три 

књиге едиције. Другу групу чине чланци везани за 1941. годину, чији су мањи 

или већи дијелови објављени у прве три књиге. Међутим, многи дијелови рад-

них верзија чланака за ту годину нису објављени. Неки занимљиви детаљи из 

радне верзије понекад се нису нашли у објављеној верзији чланка. Трећу групу 

чине чланци који се односе на 1941. годину и, уз мање изузетке, у цјелости су 

објављени у прве три књиге едиције. 

Када је у питању хронолошки аспект, ту се, истина у малом проценту, 

могу уочити одређена одступања у односу на годину назначену на првом листу 

радне верзије чланка. Има чланака који су означени једном годином, а у њима, 

у одређеној мјери, има података и за друге године. У пописивању и разврстава-

њу чланака користио сам се принципом географске локације догађаја о којем 

чланак говори, а не географским поријеклом аутора или његовим тадашњим 

мјестом пребивања. Пошто за неке чланке није било једноставно одредити на 

који се простор односе, о томе сам одређене детаље дао у напоменама овог 

рада. 

Иако се у чланцима јасно испољава фаворизација и глорификација КПЈ, 

партизанског покрета и НОБ-е у односу на друге покрете и војске које су се 

кретале простором на који се прикупљени чланци односе, у овом раду се нећу 

бавити тим питањем. Ова грађа несумњиво завређује пажњу и треба 

размишљати о њеном објављивању у виду својеврсног наставка онога што је 

започето 70-их и 80-их година прошлог вијека, тј. у смислу три нове књиге 

(четврте, пете и шесте), кроз посебне радове у зборницима или као посебне 

сепарате за одређене крајеве. У таквим публикацијама постоји објективна 

просторна ширина да се та фаворизација и глорификација може сагледати и 

разматрати са више аспеката. Ипак, укратко треба нагласити да је сам тон, 

интерпретација и природа чланака прожета тежњом ка очувању тековина 

револуције, политичком идеологијом КПЈ и НОП, исказивањем крупних 
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слабости противника, идеолошком позадином збивања и сл. У сваком случају, 

критички приступ чланцима неизоставно је потребан.  

Распоред чланака у попису је урађен по азбучном редосљеду и према 

тренутној административној подјели Републике Српске и Босне и Херцеговине 

на општине.  

ПОПИС НЕОБЈАВЉЕНИХ ЧЛАНАКА  

 

Бања Лука и околина:
5
 

Чланци који се односе на период од 1935. до 1941. године: 

1. Подгорник Нада, СКОЈ у бањалучким средњим школама  

Чланци који се односе на период 1940/41. година: 

1. Ћумура-Пиролић Душанка, Женска скојевска група у гимназији у дани-

ма окупације
6
 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Благојевић Љубо, Догађаји који су претходили устанку
7
 

2. Давидовић Рајко, Засједа у Тијесном 

3. Давидовић Рајко, По шумама и горама 

4. Давидовић Рајко, Теорија гађења 

5. Давидовић Рајко, Устаничке бомбе
8
 

6. Зарић Љубо, Рајко 

7. Мажар Иванка, Нека сјећања на Ивицу 

8. Марић Тривун, Обнављање спаљеног Бочца
9
 

9. Мирић Момчило Момо, Одлазак са Чемернице у Борја
10

 

10. Млађеновић Петра, Поноћна поворка
11

 

11. Партало Рајко, Јагаре партизански логор 

12. Пејчиновић Милош Мићо, Спавање на ражи 

13. Пенић Мирко, Даћу ти моју стару пушку
12

 

14. Петковић Кондић Олга, Поново на свом задатку
13

 

                                                 
5
 Да би се избјегло понављање ријечи околина уз сваку географску одредницу, дајем је само на 

овом мјесту. 
6
 У II књизи стоји да ће чланак бити штампан у IV књизи под насловом „Женска скојевска гру-

па у гимназијиˮ. Srednja Bosna u NOB-u, II, 521. 
7
 У eдицији се ауторово име помиње у облику Љубан. 

8
 У II књизи стоји да ће чланак бити штампан у четвртој књизи под насловом „Данкови бомба-

шиˮ. Srednja Bosna u NOB-u, II, 52. 
9
 Дио чланка је објављен у II књизи под насловом „Рад одбора у Бочцуˮ. Srednja Bosna u NOB-

u, II, 120–121. 
10

 Чланак се односи на Бању Луку, Кнежево (Скендер Вакуф) и др. 
11

 Дио чланка је објављен у I књизи под насловом „Напуштање огњиштаˮ, Средња Босна у 

НОБ-у, I, 586–587. 
12

 Дијелови чланка се односе на простор Мркоњић Града. 
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15. Поповић Јока, Отјерани су Ребровчани 

16. Поповић Јока, У Кајкутовој долини 

17. Поповић Перо Пепо, Бјежи жена у зару а за њом пуцају 

18. Собо Смаил, Излазак на Понир
14

 

19. Ћумура-Пиролић Душанка, Одлазак на Мањачу 

20. Ћумура-Пиролић Душанка, Санитетски курс у Бања Луци 

21. Фејзић Сафет, У чиновничкој мензи у Бања Луци 

22. Хасанбашић Мухамед Мухо, Држање и рад ухапшених бањалучких 

комуниста 

23. Шкрбић Јовица, У пратњи Косте Нађа.
15

 

Чланци који се односе на период 1941/42. година: 

1. Зорић Јосип, Рад за НОБ-у у домобранству
16

 

2. Марић Тривун, Бочац од четничког пуча маја 1942. 

3. Прунер Добрила, Госпођице да Вам понесем торбу 

Чланци који се односе на период од 1941. до 1943. године: 

1. Менарт Винко, Како сам почео радити за НОП-т
17

 

Чланци који се односе на 1942. годину: 

1. Ајдар Лазо, Ко је за кога нека му и иде 

2. Бајић Душан, Предао сам пошту „Старомˮ 

3. Баста Савка, Са сестрама Капор у усташком логору
18

 

4. Глишић Милош, Послије четничког затвора у Јошавци 

5. Јовановић Тркуља Лепа, Побиће вас усташе 

6. Лунић Тривун, Умјесто у Данкину пратњу, водич за ударни бата-

љон
19

 

7. Миљић Саво, Од Бочца до Козаре
20

 

8. Партало Рајко, Божићна офанзива 

9. Партало Рајко, Ни Стаљину се не предајем
21

 

                                                                                                                                          
13

 У II књизи стоји да ће чланак бити штампан у IV књизи под насловом „У ђачком интернатуˮ. 

Чланак се односи на Бању Луку и Теслић. Srednja Bosna u NOB-u, II, 521. 
14

 Опширан чланак се у радној верзији састоји од четири поднаслова, који су искориштени за 

писање два одвојена чланка објављена у I и III књизи. У I књизи објављен је чланак под насло-

вом „Први мјесеци окупацијеˮ, а у III чланак под насловом „Грађевински радник у партизани-

маˮ. Међутим, у II књизи стоји да ће дио чланка о покољу породице Диздар, који у радној вер-

зији носи наслов „Покољ у Бочцуˮ, бити штампан у V књизи под насловом „Покољ Диздаре-

вихˮ. Средња Босна у НОБ-у, I, 414–417; Средња Босна у НОБ-у, III, 60–61; Srednja Bosna u 

NOB-u, II, 116. 
15

 Чланак се односи на Бању Луку и Мркоњић Град.  
16

 Чланак се односи на Бању Луку и Приједор. Мањи дијелови чланка се односе на 1943. и 

1944. годину.  
17

 Чланак се односи на више мјеста и догађаја. 
18

 Чланак се односи на Бању Луку, логор у Старој Градишци и др. 
19

 Чланак се односи на више мјеста и догађаја. 
20

 Чланак се односи на више мјеста и догађаја. 
21

 Уводни дијелови чланка се односе на догађаје са подручја Челинца. 
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10. Пејчиновић Милош Мића, Са пролетерима
22

 

11. Сарач Ибро, Одвео сам Косту и Лепу код Дерве
23

 

12. Сарач Ибро, Усташки шпијун међу нама 

13. Солдат Бранко, Писао сам вијести Слободне Југославије на четнич-

ком шапирографу 

14. Ћумура-Пиролић Душанка, Курир кроз четничке засједе 

15. Шкрбић Јовица, Био сам курир код Карла Ројца
24

 

Чланци који се односе на 1943. годину: 

1. Прица Ђуро, Све ћу их затворити издали су ме 

2. Славнић Илија, Партизанско војно подручје
25

 

3. Тринки Алберт, Борба на Пониру. 

Чланци који се односе на 1944. годину: 

1. Милијаш Гојко, Присебност је врлина ратника  

2. Новаковић Љубомир, Како је Ћићо „посудиоˮ тенкове 

3. Поповић Милан, У пратњи рањеника
26

 

4. Шпила Лудвиг, Командир је мртав 

5. In memoriam Николи Павлићу
27

 

Босански Петровац: 

Чланци који се односе на период 1941/42. година: 

1. Бајић Бошко, Курир из Крајине
28

 

Чланци који се односе на 1942. годину: 

1. Баук Фрањо, Са Првом пролетерском у средњој Босни
29

 

Чланци који се односе на 1943. годину: 

1. Фејзић Сафет, Партијско политички рад у средњој Босни.
30

 

 

Брод: 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Чичак Ивица, Мјесни комитет партије у Босанском Броду
31

 

                                                 
22

 Чланак се односи на Бању Луку, Прњавор, Србац, Теслић, Челинац и друга мјеста. 
23

 У III књизи стоји да ће чланак бити штампан у V књизи под насловом „Одвео сам Лепу и 

Косту код Дервеˮ. Средња Босна у НОБ-у, III, 64.  
24

 Чланак се односи на Бању Луку и Кнежево (Скендер Вакуф). 
25

 Чланак се односи на Бању Луку, Травник, Прњавор и др. 
26

 Чланак се односи на Бању Луку, Прњавор, Теслић, Котор Варош и друга мјеста. 
27

 На почетку чланка стоји да се ради о препису из Гласа НОП-а у Босанској Крајини, број 17. 
28

 Мањи дио чланка је објављен у II књизи под насловом „Погинуо је аутор прве партизанске 

пјесмеˮ. Чланак се односи на Босански Петровац, Бању Луку и др. Srednja Bosna u NOB-u, II, 

27–28. 
29

 Чланак се односи на Босански Петровац, Кључ, Прњавор и друга мјеста. 
30

 Чланак се односи на Босански Петровац, Котор Варош, Бању Луку и др. 
31

 Дио чланка је објављен у I књизи под насловом „Из рада партијске организације Босанског 

Бродаˮ. Средња Босна у НОБ-у, I, 481–483. 
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2. Чичак Ивица, Сјећање на породицу Мајер 

3. Чичак Ивица, Тонћика је била неустрашиви илегалац 

Чланци који се односе на 1942 . годину: 

1. Маринковић Димитрије, Одвели су нас на рад у Славонију 

2. Чичак Ивица, Васва није знала за страх 

3. Чичак Ивица, Допринос жена у Бос. Броду против окупатора 

4. Чичак Ивица, Мичурине отвори, овде старина 

5. Чичак Ивица, Одлазак Фрица на слободну територију и попуна мје-

сног комитета 

6. Чичак Ивица, Павелићева слика на ломачи око које је коло играло 

7. Чичак Ивица, Радила је по директиви партије иако није била њен 

члан. 

Чланци који се односе на 1943. годину: 

1. Милетић Душан, Мика је напустио кућу и отишао
32

 

 

Дервента: 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Диздаревић Мидхат, Формирање мјесног комитета и прве акције 

комуниста 

2. Лазић Симо, Збивања и догађаји у Дервентском лугу 

3. Маринковић Димитрије, Четници, хватали смо их три дана
33

 

4. Недић Петар, Усташка звјерства и устанак села Трстенаца
34

 

5. Недић Радмило, Устанак на Вучијаку 

6. Савић Миленко, Дуг према револуционару
35

 

7. Ћерић Саво, Позвани су и поубијани
36

 

8. Чикојевић Раде, Полагање заклетве на Љубићу. 

Чланци који се односе на период 1941/42. година: 

1. Диздаревић Мидхат, Хапшење дервентских комуниста 

2. Мићић Шупут Милена, Омладина Вучијака 

Чланци који се односе на период од 1941. до 1945. године: 

1. Тривуновић Симо, Давао сам за НОВ све што сам имао 

Чланци који се односе на 1942. годину: 

1. Арсенић Милка, Да не грувају топови ти би мене на 100 метара 

поздравља 

                                                 
32

 Чланак се односи на више мјеста и догађаја. 
33

 Чланак се односи на Дервенту, Брод и др. 
34

 Чланак се односи на Дервенту, Србац и Прњавор. На првој страници оригиналног чланка 

налази се сљедећа забиљешка: „Није ушао у Едицију из политичких разлога (аутор био четнич-

ки командант)ˮ. 
35

 Чланак се односи на Јосипа Павелића и нека је врста његове биографије. 
36

 Дио чланка је објављен у I књизи насловом „Ништа не питај, видјећеш ...ˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, I, 304–305. 
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2. Диздаревић Мидхат, Мрежа скојевских група у граду 

3. Лазић Симо, Сусрет са Војиним одредом 

4. Лазић Симо, Поново за средњу Босну 

5. Поробић-Латић Ениса, Побиједила је Русија 

6. Секулић Аница, Сви ћете ви рибама у Саву 

7. Ћерић Саво, И данас удробљено читам оче наш 

Чланци који се односе на период 1942/43. година: 

1. Старчевић Тривун, Чикојевић Раде, Рад партије није престајао 

Чланци који се односе на 1943. годину: 

1. Бешлагић Хазим, Одмазда за неуспјех 

2. Биговић Милан, Борба на Трстенцима јануара 1943. године 

3. Диздаревић Мидхат, Веза са ОК КПЈ Прњавор 

4. Диздаревић Мидхат, Формирање општинског одбора у Појезни 

5. Диздаревић Мидхат, Форсирање Саве 3/4. новембра 1943. године 

6. Маринковић Димитрије, Дванаеста славонска креће за Босну
37

 

7. Недић Радмило, Метод рада СКОЈ-а и партије на Вучијаку
38

 

8. Новић Војин, Са партизанском поштом на четнички положај 

9. Поповић Раде, Заклана ми је мајка у породу 

10. Радић Ђоко, Освета туђина 

Чланци који се односе на 1944. годину: 

1. Милановић Милош, У униформи њемачког официра похватао аген-

те 

2. Новаковић Љубомир, Непријатељ је сачекан на дохват руке.  

 

Добој: 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Даниловић Тедо, Побјегао сам усташама испред носа 

2. Лазић Душан, Сукоб у Рашковцима за власт 

3. Недић Радмило, На улицама Добоја 27. марта 1941. године 

4. Суботић Митар, Растушко-витковачка чета у НОР-у
39

 

5. Хаџић Бошко, Стварање НОО на подручју Љескових вода и четнич-

ки пуч
40

 

6. Чикојевић Раде, Формирање устаничке групе у Брестову 

Чланци који се односе на 1942. годину: 

                                                 
37

 Чланак се односи на Дервенту, Прњавор, Србац и друга мјеста. 
38

 Чланак се односи на Дервенту и Добој. 
39

 Чланак се односи на више мјеста (Добој, Теслић, Прњавор, Котор Варош и др.) и догађаја. 

Дијелови чланка су објављени у II књизи под насловом „Растушка партизанска групаˮ и у III 

књизи под насловом „У засједама и акцијама на цести Драгаловци–Јелахˮ. Srednja Bosna u 

NOB-u, II, 352–353; Средња Босна у НОБ-у, III, 392–395.  
40

 Мањи дио чланка је објављен у III књизи под насловом „Сеоски одбори на подручју Љеско-

вачке партизанске четеˮ. Средња Босна у НОБ-у, III, 559–560. 
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1. Аџић Босиљка, Ајте на фронт па се туците, дјецу ми недирајте
41

 

2. Бакић Владо, Петар „Гˮ нас води 

3. Мићић Шупут Милена, Ми нисмо енглески него њемачки партизани 

Чланци који се односе на 1943. годину: 

1. Поробић Мухамед, Сјећање на браћу Дејановић 

2. Усорац Драго, Борба са Черкезима на Љесковим водама 

Чланци који се односе на 1944. годину: 

1. Долецки-Фецик Гина, Станови најтежи призор
42

 

2. Марић Вујановић Дуја, Моја три тешка и незаборавна тренутка
43

 

3. Новаковић Љубомир, Одлучили су лукавство и партизанска снала-

жљивост 

4. Новаковић Љубомир, Ћургуз Драгутин, Воз је срушен, бригада је 

обучена
44

 

5. Пивоварски Михајло, Стављао сам мине под њемачке возове
45

 

Чланци који се односе на 1945. годину: 

1. Новаковић Љубомир, Последња три метка. 

 

Дрвар: 

Чланци који се односе на 1943. годину: 

1. Петровић Вучковић Боја, Одлазак за средњу Босну
46

 

 

Жепче: 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Веселиновић Илија, Ја нисам Петар него господин наредник 

Чланци који се односе на 1942. годину: 

1. Абранушић Фрањо, Похапшени смо првог маја 1942.  

2. Абранушић Фрањо, Протјерали су их нашом улицом 

3. Лучић Живко, Напад на Бегов Хан и паљење пилане 

Чланци који се односе на 1944. годину: 

1. Мавровић Мирић Боса, Последњи јуриш команданта Раде 

2. Матијашевић Саво, Погинуо је командант Раде 

 

                                                 
41

 Чланак се односи на више мјеста и догађаја. Дијелови чланка односе се на 1943. годину. 
42

 Чланак се односи на више мјеста (Добој, Дервенту, Прњавор и др.) и догађаја. Дијелови 

чланка односе се на 1945. годину. 
43

 Чланак се односи на Добој и Прњавор. 
44

 На посљедњем листу чланка остављена је сљедећа напомена: „Написано и објављено у добој-

ском листу Глас комуне за 22. децембар као прилог уз дан ЈНА 1961. годинеˮ. 
45

 Чланак се односи на Добој и Станаре. 
46

 Чланак се односи на Дрвар, Котор Варош и Кнежево (Скендер Вакуф). 
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Завидовићи: 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Стакић Рајко, 400 отјерано је у Јасеновац  

2. Ћирковић Данко, Предустанички дани Гостовића.
47

 

Зеница: 

Чланци који се односе на 1942. годину: 

1. Пјецик Феликс, Пошта је однесена
48

 

2. Ћирковић Данко, Формирање Зеничког партизанског одреда. 

 

Јајце:  

Чланци који се односе на 1942/43. годину: 

1. Брајовић Петар С., Неке борбе око Јајца, Винца и Језера.
49

 

 

Кнежево (Скендер Вакуф): 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Берак Јово, Формирање НОО у Грабовици 

2. Божић Љубо, Курир у првим данима устанка 

3. Дражић Драгутин, Како сам се наоружао 

4. Кукољ Подгорац Живка, Партијска ћелија Скендера 

5. Мехић Мујо, Баничевић Бошко, Дојчиновић Михајло, Док су ме 

усташе везале дијете ми је умрло од страха
50

 

6. Миљановић Живко, Припреме и устанак у селу Грабовица
51

 

7. Париповић Милан, Дођите по личне карте
52

 

8. Раљић Млађен, Копао сам сам себи гробницу
53

 

9. Славнић Бранко, Предустанички дани у Корићанима 

10. Славнић Јово, Три поруке у истом часу 

11. Шкрбић Јовица, Ноћас долазимо по Илију Вучка 

12. Шугић Евгенијe Жења, Скендервакуфска партизанска чета
54

 

Чланци који се односе на период 1941/42. година: 

                                                 
47

 Мањи дио чланка је објављен у I књизи под насловом „Дрвосјече Гостовићаˮ. Средња Босна 

у НОБ-у, I, 232–233. 
48

 Чланак се односи на Зеницу, Травник и др. мјеста. 
49

 Чланак се односи на више мјеста и догађаја. 
50

 Дио чланка је објављен у I књизи под насловом „Смрт ју је пресјеклаˮ. Средња Босна у НОБ-

у, I, 354–355. 
51

 Дио чланка је објављен у I књизи под насловом „Напад на Шипрагеˮ. Средња Босна у НОБ-у, 

I, 782–783. 
52

 У II и III књизи стоји да ће чланак бити штампан у IV књизи под насловом „Дођите по пропу-

сницеˮ. Srednja Bosna u NOB-u, II, 134, 146–147, 173, 186; Средња Босна у НОБ-у, III, 153. 
53

 Чланак се односи на више мјеста и догађаја. 
54

 Чланак се односи на више мјеста и догађаја. 
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1. Павловић Михајло, Сјећања о догађајима из народноослободилачке 

борбе
55

 

2. Шарић Симо, Страх се поново вратио у људе маја 1942.
56

 

Чланци који се односе на период од 1941. до 1944. године: 

1. Панић Адам, Неустрашиви ратник Љубоје 

Чланци који се односе на 1942. годину: 

1. Арсенић Љубоје, На свадби са четницима
57

 

2. Бојић Бошко, О Јанку Ћоралићу
58

 

3. Дукић Љубо, Радојица Обрадовић пао је крај мене
59

 

4. Кукољ Подгорац Живка, Припреме се врше али зашто не знам 

5. Лакетић Гавро, Обавештајни канал Бања Лука – Скендер 

6. Марић Владимир, Одлазак за Крајину 

7. Марић Владимир, Пуч у Имљанској чети 

8. Поповић Славко, Формиран је скојевски актив Живиница 

9. Радуловић Ђорђе, Формирање травничке партизанске чете
60

 

10. Салиховић Рамиза, Шаха и ја кувале смо кафу за делегате 

11. Славнић Бранко, Како сам доживио четнички пуч  

12. Славнић Војин, Напад на Мехурић 

13. Славнић Деспа, Или им суди или ћу им судити 

14. Славнић Илија, Улази бандо 

15. Славнић Јово, Кренула је група за Крајину 

16. Славнић Јевто, Двије пушке 

17. Тејиновић Тодор, Повратак својима 

18. Тејиновић Тодор, Пошта од друга Пуцара – Ники Јуринчићу
61

 

19. Фазлић Галиб, Четнички напад на болницу у Чемерници 

20. Шарић Ристо, Рад нашег НОО послије пуча 

21. Шкрбић Јовица, Допуна на рад „Водио сам сатникаˮ 

Чланци који се односе на 1943. годину:  

1. Арсенић Десанка, Жене Крушева Брда 

2. Арсенић Љубоје, Носио сам пошту врховном команданту 

3. Арсенић Бајић Милица, Растала сам се од Прве крајишке 

4. Биговић Милан, На планину Влашић по везу 

                                                 
55

 Подијељен у неколико поднаслова, чланак се односи се на више мјеста и догађаја. Дијелови 

чланка су објављени у I књизи едиције под насловом „Дани насиљаˮ. Средња Босна у НОБ-у, I, 

282–283. 
56

 Чланак се односи на Кнежево (Скендер Вакуф) и Котор Варош. 
57

 Чланак се односи на Кнежево (Скендер Вакуф) и Мркоњић Град. 
58

 Чланак се односи на Кнежево (Скендер Вакуф), Јајце и Прњавор. 
59

 Чланак се односи на више мјеста и догађаја. 
60

 Чланак се односи на Кнежево (Скендер Вакуф), Травник и др.  
61

 Чланак се односи на више мјеста и догађаја. Уз чланак је приложена Објава, тј. нека врста 

пропуснице за Тодора Тејиновића, кога је Штаб I босанског корпуса упутио на сектор бившег 

IV крајишког партизанског одреда ради обављања службених послова. 
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5. Дукић Тодор, Искушење скојеваца
62

 

6. Малешевић Богдан, Пошта са Козаре за средњу Босну
63

 

7. Марић Владимир, Поклон Врховног штаба предала ми је мајка 

8. Марић Вујановић Дуја, Колико ли је твоје срце 

9. Марић Стана, Жене Имљана у АФЖ-у 

10. Марковић Михајло, Курир за Козару и Крајину
64

 

11. Млађеновић Петра, Шоша ми је саоштио о Вељку 

12. Павловић Маринко, Злочин какав се не памти 

13. Павловић Маринко, Скојевци Крушева брда 

14. Полић Смајил, Пао сам у руке четника 

15. Предојевић Ђурин, На свом великом путу Друга крајишка напушта 

Подгрмеч
65

 

16. Прерадовић Неђо, Храброст Љубе Вуковића
66

 

17. Прица Ђуро, Повезани комунисти у колони
67

 

18. Прица Ђуро, Тешановић је умакао без коња 

19. Прица Ђуро, Умјесто повлачења противнапад 

20. Самарџија Јово, Да си ме убио ја би те удавио 

21. Славнић Деспа, Командант Шоша 

22. Славнић Деспа, Тифусари у Корићанима 

23. Славнић Илија, Бјежи стари несметај 

24. Славнић Недељко, Акција пионира и омладине Корићана 

25. Стојановић Лазар, Градили смо бараке 

26. Шапорац Јово, Кад ми не можеш помоћи
68

 

27. Шемић Недељко, Јагње на ражњу врховном команданту 

28. Шкрбић Јовица, У великом крајишком колу са Титом били смо и ми 

из средње Босне 

Чланци који се односе на 1944. годину: 

1. Павловић Михајло, Поубијани одборници СНОО
69

 

2. Париповић Милан, Требао сам бити усољен 

3. Шкрбић Петар, Прими другу порцију
70

 

Чланци који се односе на период од 1941. до 1945. године: 

1. Бојић Бошко, Улога породице Петра Бојића у исхрани НОВ-е
71

 

                                                 
62

 Чланак се односи на Кнежево (Скендер Вакуф) и Прњавор. 
63

 Чланак се односи на више мјеста. 
64

 Чланак се односи на више мјеста и догађаја. 
65

 Чланак се односи на више мјеста и догађаја.  
66

 Чланак се односи на Кнежево (Скендер Вакуф) и Котор Варош.  
67

 Чланак се односи на Кнежево (Скендер Вакуф) и Бању Луку.  
68

 Чланак се односи на више мјеста и догађаја.  
69

 Чланак се односи на Кнежево (Скендер Вакуф) и Котор Варош. 
70

 Чланак се односи на више мјеста и догађаја.  
71

 Чланак се односи на више мјеста и догађаја.  
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Котор Варош: 

Чланци који се односе на период од 1934. до 1943. године: 

1. Бојић Душко, Сусрет са оцем послије пет година
72

 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Дукић Љубо, Дошао је по мене Рајко
73

 

2. Лубурић Драго, Писмо за Дујка
74

 

3. Миљановић Живко, Обострана солидарност људи
75

 

4. Новаковић Љубомир, Смрт пролетерке 

5. Новковић-Рахелић Здравка Сека, Почела сам радити за устанике
76

 

6. Панић Адам, Безазленост и непромишљеност могла ме коштати 

живота
77

 

7. Прунер Добрила, Скинула сам са школе усташку заставу
78

 

8. Радетић Лука, Одлазак масловарске групе са Осмаче
79

 

9. Тешић Милан, Чуће се сутра
80

 

10. Шугић Евгеније Жења, 7. април 1941. године
81

 

11. Шугић Евгеније Жења, Жандармеријска станица и усташки нож 

12. Шугић Евгеније Жења, Рад за партизане 1941. године
82

 

13. Шугић Евгеније Жења, Рушење православне цркве у Котор Варошу 

14. Шугић Евгеније Жења, Хапшење српских таоца и мог оца
83

 

Чланци који се односе на 1941/43. годину: 

1. Бечић Адем, Сјећања на вријеме борбе до 1943. године 

Чланци који се односе на 1942. годину: 

1. Аганбеговић Мустафа, Био сам у Котор Варошу кад је напад почео 

2. Антешевић Алекса, Вијест која нас је све ражалостила 

3. Божић Ненад, Нема од нас ништа, преовладаће четници
84

 

4. Бубић Ђоко, Рад скојеваца Масловара у илегалности 

                                                 
72

 Чланак се односи на више мјеста (Котор Варош, Прњавор и др.) и догађаја. 
73

 Чланак се односи на Котор Варош, Кнежево (Скендер Вакуф) и друга мјеста. 
74

 Дио чланка је објављен у I књизи под насловом „Писмо за Дујкаˮ. Средња Босна у НОБ-у, I, 

518–520. 
75

 Чланак се односи на више мјеста и догађаја.  
76

 Дио чланка је објављен у III књизи под насловом „Санитетски материјал за партизанеˮ. Сред-

ња Босна у НОБ-у, III, 625–627.  
77

 Чланак се односи на Котор Варош, Кнежево (Скендер Вакуф) и друга мјеста. 
78

 Чланак се односи на више мјеста (Котор Варош, Бања Лука и др.) и догађаја. 
79

 Дио чланка је објављен у III књизи под насловом „Одред је прерастао у четуˮ. Средња Босна 

у НОБ-у, III, 225–227. 
80

 У III књизи стоји да ће чланак бити штампан у V књизи под насловом „Партизани у которва-

рошкој болнициˮ. Средња Босна у НОБ-у, III, 621. 
81

 Дио чланка је објављен у I књизи под насловом „Априлски дани у Котор-Варошуˮ. Средња 

Босна у НОБ-у, I, 211–212. 
82

 Чланак се односи на више мјеста и догађаја. 
83

 Чланак се односи на више мјеста. 
84

 Чланак се односи на више мјеста и догађаја. 
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5. Бубић Катица Каћуша, Црвени џемпер 

6. Лубурић Драго, Сакри ми пиштољ 

7. Петрић Наталија, Недај ме мајко хоћу да живим
85

 

8. Радетић Лука, Напад на Котор Варош 

9. Славнић Војин, Како сам доживио напад на Котор Варош
86

 

10. Славнић Илија, Неуспјели напад на Котор Варош 

11. Славнић Јово, Штитили смо муслиманско село Вранић 

12. Суботић Обрад, Одлазак и напад на Котор Варош 

13. Тегелтија Вукица, Како сам доживјела Верину смрт 

14. Тешић Милан, Напад на Котор Варош 

15. Фазлић Галиб, Најтежа ноћ у мом животу априла 1942. 

Чланци који се односе на 1942/43. годину: 

1. Бојић Глигор, Сјећања из рата која сам запамтио 

Чланци који се односе на 1943. годину: 

1. Миљановић Јелена Лела, Мајка је свезана 

2. Миљановић Јелена Лела, Прале смо за партизанску болницу 

3. Петковић Бојан, Туђу главу не бријем 

4. Петрић Наталија, Курири помузли краве 

5. Станишљевић Марко, Порађам се, не могу отворити 

6. Шемић Недељко, Борац је спашен 

Чланци који се односе на 1943/44. годину: 

1. Мујаковић Махо, Бомбардовање Шипрага 

Чланци који се односе на 1944. годину: 

1. Јан Роса, Забрђе је пало 

2. Мујкић хаџи-хафиз
87

 

3. Павловић Михајло, Идемо на далек пут
88

 

4. Павловић Михајло, Формирање СНОО у Котор Варошу 

5. Слатинац Захарије, Гргино прољеће
89

 

6. Шарић Ристо, Побјегао сам свезан 

Чланци који се односе на 1945. годину: 

1. Шугић Евгеније Жења, Смрт једне пролетерке
90

 

Чланци без временске одреднице: 

1. Новаковић Љубомир, Рањени командир. 

 

                                                 
85

 Уводни дијелови чланка односе се на простор Теслића.  
86

 Чланак се односи на Котор Варош, Прњавор и др. 
87

 На почетку чланка стоји да се ради о препису из Гласа НОП-а у Босанској Крајини, број 16. 
88

 Чланак се односи на Котор Варош, Прњавор, Бању Луку, Лакташе и др. 
89

 Мањи дијелови чланка односе се на Прњавор и Дервенту. 
90

 На почетку чланка наведено је да се ради о изводу из брошуре 51. војвођанска дивизија. 
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Лакташи: 

Чланци који се односе на период од 1938. до 1945. године: 

1. Дневник Милоша Глишића од 1938. до 1945. године 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Рогић Љубо, Из првих устаничких дана у селу Алексићима код Кла-

шница 

2. Састанак у Бундалском Јошику.
91

 

Чланци који се односе на 1942. годину: 

1. Глишић Милош, Активност Јованке и Радмиле Бојић
92

 

2. Солдат Бранко, Политички збор у Старом Мартинцу
93

 

3. Улетиловић Васо, Приредба и ликвидација Дражиних емисара 

4. Штековић Миливој, Стигли домобрани 

Чланци који се односе на 1943. годину: 

1. Бојанић Бошко, Пета је прешла на Клашницама
94

 

2. Шпила Лудвиг, Лукавство је успјело 

Чланци који се односе на 1944. годину: 

1. Новаковић Љубомир, Последњи метак 

2. Шпила Лудвиг, Ухватили смо њемачког стражара. 

 

Маглај: 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Момировић Саво, Формирање партијске ћелије у фирми Шипад у 

Завидовићима
95

 

Чланци који се односе на 1944. годину: 

1. Милијаш Гојко, Подвиг петорице 

Чланци који се односе на 1944/45. годину: 

1. Рунић Драго, Борба на Косови и хрвање са Нијемцом. 

 

Модрича: 

Чланци који се односе на 1941. годину:  

1. Поповић Драгутин, Позив ради важног саопштења 

Чланци који се односе на 1943. годину: 

1. Девић-Милошевић Вида, Збрињавање рањеника на Вучијаку
96

 

2. Ћајић Ђока, Како су рањеници пребачени на Вучијак. 

 

                                                 
91

 У напомени на почетку чланка стоји да је аутор желио остати анониман.  
92

 Чланак се односи на Лакташе, Прњавор и др. 
93

 Чланак се односи на Лакташе, Србац и др. 
94

 Чланак се односи на Лакташе, Прњавор и др. 
95

 Дијелови чланка су објављени у I књизи под насловима „Формирање и рад партијске ћелије у 

Завидовићимаˮ, и „Ослобођење Маглајаˮ. Средња Босна у НОБ-у, I, 137–138, 766–769. 
96

 Чланак се односи на Модричу, Дервенту и др. 
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Мркоњић Град: 

Чланци који се односе на 1943. годину: 

1. Миљић Саво, Од Лисине до Мартин Брода
97

 

2. Перић Адам, Како сам доживио Лисину
98

 

3. Пошовић Перо, Са рањеницима до Мркоњића. 

 

Оџак: 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Девић Вид, Хапшење цијелих породица 1941. године
99

 

2. Милетић Јован Симин, У Доњем Свилају 1941. године  

Чланци који се односе на 1942. годину: 

1. Девић Вид, Уцијењен сам на 50.000 куна 

Чланци који се односе на 1943. годину: 

1. Дујаковић Тадија, Без опаљеног метка у Оџаку 

Чланци који се односе на 1944. годину: 

1. Џанановић Хасан, Како сам ликвидирао витеза Љуцу 

 Чланци који се односе на 1945. годину: 

1. Лазић Милош, Борба на Оџаку 1945. 

 

Приједор: 

Чланци који се односе на 1942. годину: 

1. Мирић Мавровић Боса, Обуците се у женско одијело и укључите се 

међу народ. 

 

Прњавор: 

Чланци који се односе на 1940/41. годину: 

1. Миланковић Мирко, Милош Вујаковић био је ковач у Кремни 

(1940/41) 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Биљак Олександар, Забиљешке из разговора са свештеником Биља-

ком
100

 

2. Бранковић Васо, Било нас је 18 на списку за ликвидацију 

3. Дервишић Ибро, Од априлског рата до устанка у Лишњи 

4. Дуроњић Душан, Дани окупације и устанка  

5. Зец Ибрахим, Убице су откривене и стријељане 

                                                 
97

 Чланак се односи на Мркоњић Град и Мартин Брод. 
98

 Чланак се односи на Мркоњић Град и Кнежево (Скендер Вакуф). 
99

 Дио чланка је објављен у I књизи под насловом „Штитили су насˮ. Средња Босна у НОБ-у, I, 

286–288. 
100

 У напомени на крају чланка стоји: „Разговор водио Новаковић Љубомир истраживач догађа-

ја из НОБ са украјинским свештеником Олександром Биљаком у Прњавору 23. октобра 1979. 

годинеˮ. 
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6. Китић Драгутин, Опет Ламерс 

7. Милосављевић Милена, Веза из Бање Луке за Вијачане и Бранешце 

преко Поточана 

8. Модић (Василије) Васко, Припрема напада на Прњавор у Лађевцу  

9. Новаковић Љубомир, Сретко Дринић командир 

10. Новаковић Љубомир, Снага осуђених на смрт била је јача од страха  

11. Новаковић Љубомир, Допуна за рад кад је живот био јачи од смрти  

12. Бранислав Петковић, Данас сте задњи, а сутра први 

13. Петровић Милован, Допуна на дате радове из 1941. године 

14. Петровић Петар, Карабин у снопу
101

 

15. Пивашевић Милан, Допуна на исправке ранијих радова  

16. Пивашевић Милан, О лијепа попа па и крстови по њему  

17. Пиндовић Божо, Ви сте овде илегално господине Пиндовићу 

18. Пиндовић Божо, Са три имена и три националности 

19. Планинчић Лука, Био сам курир за Сарајево 

20. Савић Милан, Био сам курир за Козару 1941. године
102

 

21. Савковић Богдан, Је ли Милош у Штрпцима 

22. Самац Миливоје, Како сам отишао у Љубић
103

 

23. Слатинац Никодин, У Прњавору 27. марта 1941. године 

24. Станивуковић Милан Станивук, Потјера за хапшење  

25. Станивуковић Милан Станивук, У усташким рукама  

26. Черековић Саво, Борба на Градини 1941. године  

27. Чорни Никола, Јесу ли то звијери, газда Јако  

28. Шарчевић Миливоје, На Љубићу код Лукића штале  

Чланци који се односе на 1941/42. годину: 

1. Божић Љубо, Провјера јесам ли комуниста  

2. Гвожђар Бесим, Допуна на дате радове  

3. Девић Васо, Осман Мешановић, скромни и храбри борац  

4. Ђукић Душан, Кнеже знаш ли ко смо ми  

5. Јевђић Бошко, Мотајичка партизанска чета, формирање и распад  

6. Милановић Милева Миша, Изабрана сам за председника омладине 

Поточана  

7. Милосављевић Ђорђе, Веза је ишла преко наше куће  

8. Млађеновић Јагода, Омладина села Поточани  

9. Слатинац Теодор, Био сам командир цивилне страже  

 Чланци који се односе на период од 1941. до 1944. године: 

1. Лукенић Рајко, Комуниста и борац у данима устанка (1941/44) 

                                                 
101

 У II књизи стоји да ће чланак бити штампан у IV књизи eдиције под насловом „Карабин у 

снопуˮ. Srednja Bosna u NOB-u, II, 446. 
102

 Чланак се односи на Прњавор, Лакташе, простор планине Козаре и др. 
103

 Чланак се односи на Прњавор и Челинац. 
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Чланци који се односе на 1942. годину: 

1. Aдамовић Митар, Хапшења у Прњавору
104

 

2. Аксентић Љубица, Спремите ручак за пет усташа 

3. Биговић Милан, Другови ево банде 

4. Божуновић Живко, Иде војска од млина, шта ћемо?  

5. Бокур Славко В., Издајнички пакт  

6. Бокур Славко, Командантове ријечи 

7. Бокур Славко, На мјесту усташког злочина издајнички пакт 

8. Волски Марија, Од Вијачана до Козаре 

9. Гушић Табаковић Бехија, Навезла сам омладинску заставу  

10. Гушић Халид, Прва радна акција у Лишњој 1942. године  

11. Девић Васо, У сусрет пролетерима  

12. Девић Васо, Формирање Српске добровољачке чете 

13. Девић Васо, Формирање Српске добровољачке чете (други чланак) 

14. Девић Васо, Четнички пуч у околини Прњавора 1942. 

15. Дервишић Ибро, Формирање Омладинске чете у Лишњи  

16. Долецки Кажимир, Раковац у пламену 

17. Ђукић Душан, Догађаји и одговори на питања  

18. Живанић Даринка, За порушене мостове отјерали су ми оца 

19. Звоко Јаго, Остали су недопечени крухови у рернама 

20. Зец Ибрахим, Омладина Лишње 

21. Зорић Љубо, У прњаворском усташком затвору 

22. Јовић Драго, На политичком курсу
105

 

23. Калаба Лазар, Голорук разоружао наоружаног усташу 

24. Лаврив Роман, Омладинска црвена застава 

25. Мајсторовић Гавро, Њемачка војска долази  

26. Малешевић Стојан, Борба на Гаљиповцима 

27. Малешевић Стојан, Допуна на радове 

28. Малешевић Стојан, Одвајање и четнички пуч у Мотајичкој чети 

29. Митровић Димитрије Митар, И под кокардом – извршен је задатак 

партије 

30. Модић Василије Васко, Ово је Новаков рукопис, познајем га 

31. Новаковић Љубомир, Злочин над невином породицом 

32. Новаковић Љубомир, Југославија ће опет бити ваша 

33. Новаковић Љубомир, На Драгину гробу 

34. Новаковић Љубомир, На Превији 

35. Новаковић Љубомир, Политичко превирање у четничким редовима 

на подручју Мотајице  

                                                 
104

 Дијелови чланка се односе и на 1941. годину. 
105

 У III књизи стоји напомена да се у V књизи погледа чланак „На политичком школовањуˮ 

аутора Драге Јовића. Средња Босна у НОБ-у, III, 511. 
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36. Новаковић Љубомир, У тешком сјећању остала ми је сретењска 

ноћ  

37. Новаковић Остоја, Допуна рада Остоје Новаковића „Мртвачки 

сандук од картона“ 

38. Новаковић Остоја, Комунизам и бољшевизам су на умору 

39. Пекић Мехмедалија, Носио сам омладинску заставу 

40. Пеулић Илија, Умјесто соли четничка архива 

41. Пивашевић Вида, Станко је лијечен на Љубићу 

42. Пивашевић Милан, Бацио сам бомбу на четничку команду 

43. Пивашевић Милан, Болничарка у Четвртом крајишком одреду 

44. Пивашевић Милан, Браде носе и Маркс и Енгелс и Лењин 

45. Пивашевић Милан, Разговор на ничијој земљи сa усташом Јоском 

Ћосићем   

46. Пиљагић Милован, Долазио је Милан у Малешевиће 

47. Планинчић Лука, Последњи сусрет на Ипсару са Фадилом Имамо-

вићем
106

 

48. Подгорац Живко, Одложен напад на Прњавор
107

 

49. Попадић Панто, Болница се мора премјестити 

50. Ракић Чедо, Убиство Милоша Панића
108

 

51. Савковић Богдан, У Вучијачком партизанском воду 

52. Самарџија Стојан, Тешко ме ранише четници
109

 

53. Сегић Бошко, Активност омладине Штрбаца  

54. Сегић Ђорђе, Збивања и догађаји на Вучијаку  

55. Сегић Ђорђе, Ишли смо по со и санитетски материјал 

56. Сегић Ђорђе, Формирање Српске добровољачке чете  

57. Сегић Славко, Масакр таоца у Вијачком лугу у ноћи 31. јануара и 

1. фебруара 1942.  

58. Симић Госпава, Помоћ српским породицама у Прњавору
110

 

59. Слатинац Никодин, Данков курир код Старог 

60. Слатинац Никодин, Пошта за Ђуру Пуцара – Старог од Данка  

61. Слатинац Никодин, Са добровољачком четом на Вучијаку 

62. Солдат Бранко, Мали обавештајци 

63. Спасојевић Владо, Последње очево писмо из логора 

64. Спасојевић Владо, Проклети Софта уби ми мужа 

65. Станивуковић Милан Станивук, Суђење у Вијачанима 

                                                 
106

 Чланак се односи на Чајниче, Прњавор и др.  
107

 Дио чланка је објављен у III књизи под насловом „Лоше вијести из Лепеницеˮ. Средња 

Босна у НОБ-у, III, 516. 
108

 Чланак се односи на Прњавор, Лакташе и др.  
109

 Дијелови чланка се односе на 1943. годину. 
110

 У III књизи едиције да ће чланак бити штампан у V књизи под насловом „Хвала им...ˮ. 

Средња Босна у НОБ-у, III, 316. 
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66. Стојнић Теодор, Пожурите, људе ће „смрзнутиˮ
111

 

67. Татаревић Недо, Побјегао сам са стријељања
112

 

68. Тривичевић Војин, Позив за покрштавање Срба у Штрпцима 

69. Тривичевић Војин, Покољ људи, жена и малољетне дјеце у Ганинцима 

7. фебруара 1942. године. Изјаве шест свједока 

70. Тривичевић Љубо, Позив за покрштавање Срба у Штрпцима 

71. Тубак Душан, Обучавао сам омладинце са руковањем оружја  

72. Усорац Богољуб Љубо, Завршио сам политички омладински курс 

1942. 

73. Фејзић Сафет, Омладинска конференција у Бранешцима 

74. Финкелштајн Бруно, Умјесто „За дом спремниˮ – добар дан 

75. Шарчевић Миливоје, Полагање заклетве и посједање Вучијака  

Чланци који се односе на 1942/43. годину: 

1. Новаковић Љубомир, Патријархално васпитање трга ратни вихор 

2. Новаковић Љубомир, То ваше није ни било 

Чланци који се односе на 1943. годину: 

1. Биговић Милан, Литурђија у цркви за слободу 

2. Бјелајац Томо, Друго ослобођење Прњавора  

3. Бјелајац Томо, Полазак Пете козарске за средњу Босну
113

 

4. Бучак Бранка, Рад на обавештајном задатку 

5. Винчић Драгутин Драго, Под Мотајицом било је тешко бити 

одборник 

6. Гвозденовић Мирко, Прњаворски одред у Бањалучкој операцији 

7. Голић Анђа, Родитељска крв била пред очима њихове дјеце 

8. Дронг Јан, Застава 

9. Дујаковић Угљеша, Како је разоружана сатнија 

10. Допуна на радове Јове Хумењука и Угљеше Дујаковића, О 

натпоручнику Дуди и ко је био сатник разоружане домобранске 

сатније на Глoговцу јануара 1943. г.  

11. Зец Ибрахим, Носио сам двоје дјеце 

12. Калаба Млађан, Народноослободилачки одбор је формиран 

13. Лишчић Милош, Миланковић Вукосав, Задатак НОО нашег села у 

исхрани НОВ
114

 

14. Мавровић Мирић Боса, Одлазак са Козаре за средњу Босну
115

 

15. Мажар Јосип Шоша, И средња Босна стаје уз бок Крајине
116

 

                                                 
111

 У III књизи стоји да ће чланак бити штампан у V књизи под насловом „Пожури да се људи 

не смрзнуˮ. Средња Босна у НОБ-у, III, 316. 
112

 У III књизи стоји да ћечланак бити штампан у V књизи под насловом „Побјегао сам са 

стријељањаˮ. Средња Босна у НОБ-у, III, 316. 
113

 Чланак се односи на Прњавор, Бању Луку, Трн и друга мјеста. 
114

 У чланку има доста података за 1941. годину. 
115

 Чланак се углавном односи на Прњавор, али има помена и других мјеста. 
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16. Мајсторовић Драго, Одведен сам као црвенаш на стријељање 

17. Малинић Мирко, Командант нас је именовао за одборнике села 

18. Малић Чедо, Стево и ти крените одмах, оружје може пасти у руке 

четницима 

19. Модић Василије Васко, Радили смо шифром
117

 

20. Мујановић Нурија, Кад је почела девета кућа горити побјегао сам 

21. Новаковић Љубомир, Одбор је формиран 

22. Паликућа Драгиња, Рад жена у НОБ-и у селу Штрпцима 

23. Пекић Азиз, Злочини четника 

24. Петковић Бранислав Брацо, Растанак са четом 

25. Петрешин Јошко, Партизанска кожара у Прњавору 

26. Петровић Стака, Фашисти се не разликују без обзира којој форма-

цији припадају 

27. Пивашевић Милан, Шошина радост
118

 

28. Подгорац Стојан, Организација саобраћаја – каравана 

29. Попадић Милена, Формирање АФЖ у Вијачанима 

30. Попадић Панте, Окопавање кукуруза и жетва под куршумима  

31. Прерадовић Неђо, Млинарић је био „Дундићˮ наше револуције
119

 

32. Прерадовић Неђо, Први сусрет са пролетерима
120

 

33. Ратковац Јово, Како је вршена исхрана НОВ и ПО 

34. Ратковац Јово, Пролетери су стигли 

35. Рунић Драго, Сусрет са народом и борцима средње Босне 

36. Савковић Богдан, Народ својој војсци 

37. Сарић Душан, Наш НОО села само је потврђен  

38. Симић Глиго, Давана је храна и три пута дневно 

39. Слокар Венцл, Илија Костић говори Италијанима у Штивору 

40. Слатинац Захарије, Вукан Тривић – сјећање на комесара Ударне чете 

прњаворског партизанског одреда 

41. Солдат Бранко, Караван са житом 

42. Солдат Бранко, Суљина смрт 

43. Тодић Петра, Рањена сам од гранате 

44. Ћустић Ислам, Гледао сам очеву смрт 

45. Усорац Душан, Како сам доживио борбу на Махњачи
121

 

46. Черековић Милка, Биле смо уз нашу дјецу 

                                                                                                                                          
116

 Чланак се односи на више мјеста и догађаја. У напомени Љубомира Новаковића, на крају 

овог чланка, стоји да је објављен у Гласу народно-ослободилачког покрета у Босанској Крајини 

у броју 12 из 1943. године (мјесец не пише).  
117

 Мањи дио чланка односи се на 1944. годину. 
118

 Чланак се односи на Прњавор, Бању Луку и Челинац. 
119

 Чланак се односи на Прњавор и Дервенту. 
120

 Чланак се односи на Прњавор, Челинац и Дервенту. 
121

 Чланак се односи више на догађаје у околини Жепча, али има података за Прњавор. 
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47. Чичак Ивица, Видио сам „Шошуˮ 

48. Шаренац Раде, Прво ослобођење Прњавора 

49. Ширбић Мустафа, Формирање партизанских радионица 

Чланци који се односе на период од 1943. до 1945. године: 

1. Аничић Милан, Акција СНОО Прњавора на сакупљању хране 

2. Бурић Душан, Нова народна власт у Штрпцима 

3. Нијеми Иван, Дао сам свој прилог у храни за НОБ-у 

4. Новаковић Љубомир, Теодорова чета била је расадник кадра 

5. Новаковић Остоја, Само ви једите. Швабу сте оћерали, а усташа 

нема 

Чланци који се односе на 1944. годину: 

1. Бокур Славко, Курс за руководиоце здравствених секција 

2. Долецки Јозо, Опроштај са Петом козарском
122

 

3. Долецки Јозо, Сјећање на браћу Галке
123

  

4. Калаба Славко, Са рањеницима до Петровог Поља 

5. Мишић Новак, Авион је оборен 

6. Ненадић Војин, Ти си моје кумче 

7. Новаковић Љубомир, Бригада братства и јединства
124

 

8. Новаковић Љубомир, На Јотановића раскршћу (из борби новофор-

миране 53. дивизије)
125

  

9. Новаковић Љубомир, Припремљени говор Форкапа никад није одр-

жао  

10. Тодић Јелисије, Убијени су за ручком од четничких зликоваца 

11. Томић Ново, Погинуо је командир Сретко
126

 

12. Топић Стојан, Иако бос није изостао из борбе 

13. Чапљак Васиљка, Инстинкт је понекад и трагичан 

14. Черековић Милка, Убијен је Ћето Пеулић 

15. Шарчевић Илија, Напад на Прњавор 

Чланци који се односе на 1945. годину: 

1. Новаковић Љубомир, Одлазимо из нашег завичаја (из борби 53. 

ударне дивизије)
127

  

2. Попадић Милена Ленка, Незапамћен четнички злочин  

Чланци без одреднице: 

1. Девић Васо, Одговори на питања – допуна радова 

                                                 
122

 Чланак се односи на Прњавор, Котор Варош, Лакташе и Србац. 
123

 Чланак се односи на Прњавор, Србац, Добој и др. 
124

 Чланак се односи на више мјеста и догађаја.  
125

 Чланак се односи на Прњавор, Теслић и др. 
126

 Чланак се односи на Прњавор и Дервенту и др. 
127

 Чланак се односи на више мјеста и догађаја. 
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2. Новаковић Љубомир, Јунак НОБ-е био је наш народ (опширан 

чланак о борби народа Југославије) 

3. Новаковић Љубомир, Одговор на питања о групи Милоша Вујако-

вића. 

 

Србац: 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Алибеговић Ризах, По други пут код Павелића 

2. Аничић Милан, Ћирић Гавро, Наш је спас што каже 300 милиона
128

 

3. Аничић Милан, Путују за Београд без пропуснице
129

 

4. Аничић Милан, Састанак није завршен, усташе су упале 

5. Берић Душан, Бос до Градишке и назад у децембру 

6. Берић Милош, Десет корака испред строја 

7. Јевтић Миладин, Напад на Ножичку општину 

8. Томић Милан, Шпијунски авион 

9. Џајић Јово, Страх се увукао у све нас, нешто се спрема 

10. Шарић Милан, Отјерани смо на присилан рад
130

 

11. Шаула Перо, Дани окупације у Врбаској долини
131

 

Чланци који се односе на период 1941/42. године: 

1. Диздаревић Шефик, Логоровање омладине 

2. Пеулић Илија, У црној лимузини муниција и бoмбе
132

 

Чланци који се односе на период од 1941. до 1945. године:: 

1. Новаковић Љубомир, Прикупљени подаци о четничком покрету при-

је рата на теслићком и србачком крају
133

 

Чланци који се односе на 1942. годину: 

1. Адамовић Јевто, Ликвидирана је народна стража у Ножичком 

2. Адамовић Јевто, Манцови су побјегли 

3. Алоз Брана, Партизани у Новој Веси 

4. Аничић Милан, Спасила ме је медицинска сестра Словенка
134

 

5. Аничић Милан, Стево је пуштен
135

 

                                                 
128

 Већи дио чланка је објављен у III књизи насловом „Мучан пут до слободеˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, III, 502–505. 
129

 Дијелови чланка односе се и на Прњавор.  
130

 Дио чланка је објављен у I књизи под насловом „Одлазак у заробљеништвоˮ, стр. 230. Чла-

нак се односи на више мјеста и догађаја. Дијелови чланка односе се на 1942. годину. Средња 

Босна у НОБ-у, I, 230–231. 
131

 Чланак се односи на Лакташе, Србац, Прњавор, Лијевче поље и др. 
132

 Чланак се односи на Србац, Кобаш, Дервенту и др. 
133

 Овај чланак аутор је написао на основу података које су му дали Саво и Криста Васић и Дра-

го Стојаковић. Већи дио чланка односи се на подручје Српца и Теслића, а мањи на Прњавор. У 

чланку су садржани, у нешто мањем обиму, подаци о развоју четничке организације на овим 

подручјима почев од 1919. године. 
134

 Чланак се односи на Србац, Брод, Кобаш и др. 
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6. Бабић Обрад, Носио сам пошту Здравкову и Данкину домобранима 

код цркве 

7. Брковић Владимир, Шпијун је долијао  

8. Бундало Савка, Стигли су наши са Мотајице 

9. Видовић Предраг Пендо, Како смо заробљени од четника
136

 

10. Вученовић Душан, Зага, Војо и Душко били су код нас 

11. Девић Вид, Повратак у Славонију са Мотајице 

12. Мајсторовић Гавро, Побјегоше Нијемци 

13. Миланковић Никола, Јел' те Војо ухватио за врат?  

14. Миланковић Никола, Први сусрет са Војом Ступаром 

15. Томић Милан, Послије слома на Мотајици 

16. Ћирић Гавро, Ако ти мени кажеш даћу ти два вола 

Чланци који се односе на 1943. годину: 

1. Алексић Петар, И наше село Ћукали дало је свој допринос у исхрани 

НОВ-е 

2. Мрђа Јово, Основали смо НОО Српца 

3. Стојић Драгутин, Злочин који се непамти 

4. Џајић Јово, Дао сам све што сам могао за НОВ 

Чланци који се односе на 1944. годину: 

1. Божић Саво, На мој захтев био сам свезан 

2. Миланковић Никола, Звјерска убиства одборника 

3. Пјецик Феликс, Хеј шокци приђите ближе 

4. Стојић Драгутин, Спаљен у штали 

5. Шпила Лудвиг, Пољаци ступају у партизане. 

 

Станари: 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Бијелић Недељка, Курир Никодин
137

 

2. Браковић Мухарем, По директиви партије у домобране 

3. Петрушић Савић Љубица, Зачеци и рад СКОЈ-а у Станарима 

Чланци који се односе на 1942. годину: 

1. Павловић Јован, Долазе партизани 

Чланци који се односе на 1943. годину: 

1. Барукчић Ела, Жене Драгаловаца 

Чланци који се односе на 1943/44. годину: 

1. Смиљанић Стојан, Омладина села Љеб 

 

                                                                                                                                          
135

 Чланак се односи на Србац, Прњавор и др. 
136

 Чланак се односи на Србац, Прњавор, Бању Луку, Лакташе и др. 
137

 У едицији се име ауторке се јавља у облику Недјељка. 
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Теслић: 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Видовић Богдан, Састанак у Лучицама 

2. Долић Ристо Р., Долић Драгољуб, Челаревић Душан, Долић 

Милутин, Формирање устаничке групе у Влајићима
138

  

3. Јосиповић Којо, Како сам набавио пушку 

4. Јотановић Душан, Дао сам четири војничке пушке и муницију 

5. Лађевић Драга, Зага Илић-Стјепановић 

6. Лађевић Драга, Предустанички дани око Блатнице
139

 

7. Лукић Милан, Улазак Нијемаца у Теслић 1941. године 

8. Малић Бранко, Преглед догађаја до устанка у Прибинићу
140

 

9. Малић Бранко, Прибинићка устаничка чета
141

 

10. Марковић Станко, Како сам доживио напад на воз 

11. Мирић Мавровић Боса, Излазак на Борја  

12. Молнар Драго, Логорниче, усташе не возим 

13. Петковић Зорица, Ко хоће добровољно ја никог нећу нагонити
142

 

14. Петковић Милош, Засједа – и ликвидација домобранских официра 

15. Продановић Лепа, Били су то тешки тренуци 

16. Секулић Милутин, Буди код куће кад наиђе војска 

17. Симић Миле, Бјежао сам као зец кад је запуцало у Томића потоку 

18. Станковић Богдан, Напад на воз у Чечави 

19. Стевановић Станко, Прве устаничке акције око Блатнице
143

 

Чланци који се односе на период 1941/42. године: 

1. Богданић Василије, Разговарао сам са Младеном
144

 

2. Маркочевић Светозар, Од окупације до одласка у влајићку чету 

Чланци који се односе на 1942. годину: 

1. Брковић Ивица, Сахрана Јовина 

2. Волски Марија, Рад у болницама на Борју и Јошавци
145

 

3. Глишић Милош, Допуна на дате радове из 1942. године
146

 

                                                 
138

 Дио чланка је објављен у II књизи под насловом „Устанички дани у Влајићимаˮ. Као аутор 

чланка потписан је само Душан Челаревић. Srednja Bosna u NOB-u, II, 344–345. 
139

 Дио чланка је објављен у II књизи под насловом „Оно наши туку!ˮ Srednja Bosna u NOB-u, 

II, 340–342. 
140

 Чланак се односи на Теслић, Прњавор и др. Дијелови чланка се односе на 1942. годину. 
141

 Дио чланка је објављен у II књизи под насловом „Устанички логор у потоку Тровачиˮ. 

Srednja Bosna u NOB-u, II, 313. 
142

 У II књизи стоји да ће чланак бити штампан у IV књизи под насловом „Вријеме смрти и 

борбе за животˮ. Чланак се односи на више мјеста и догађаја на простору Теслића, Бањалуке, 

Прњавора и др. Srednja Bosna u NOB-u, II, 612. 
143

 Дио чланка је објављен у I књизи под насловом „Долазак устаника у Вељуˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, I, 783–784 
144

 Чланак се односи на Теслић, Котор Варош, Прњавор и др. 
145

 Чланак се односи на више мјеста и догађаја.  
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4. Јотановић Душан, Ово ће бити све партизанско 

5. Маркочевић Светозар, Како сам доживио четнички пуч 

6. Маркочевић Светозар, Отварање строго поверљиве поште 

7. Маркочевић Светозар, У Влајићкој партизанској чети 

8. Петковић Бранислав Брацо, Конференција на Карачу
147

 

9. Петковић Милош, Сукоб у Црквеној у фебруару 1942. године 

10. Петровић Мирко, Напад на село Ранковић код Теслића 

11. Радетић Лука, У чети пуч – Масло убијен
148

 

12. Суботић Обрад, Четнички пуч у растушковитковачкој чети
149

 

13. Фејзић Сафет, Одлазак у Крајишки пролетерски батаљон
150

 

14. Челаревић Душан, Чија сте ви Велиборе војска? 

Чланци који се односе на 1942/43. годину: 

1. Ступар Мирко, Трећа крајишка у борбама за Теслић
151

 

Чланци који се односе на 1943. годину: 

1. Дељкић Осман, Хтјели су нам да помогну 

2. Молнар Драго, Илегални рад у Теслићу 

3. Паликућа Миленко, Бријао сам „краљаˮ
152

 

4. Радуловић Ђорђе, Наш дикоња рикну и цијело Липље викну
153

 

5. Славнић Илија, Ручао сам са чича Јанком 

6. Усорац Драго, Пета козарска напада Теслић
154

 

Чланци који се односе на 1944. годину: 

1. Малић Бранко, Умало трешње да буду горке 

2. Пивоварски Михајло, Минирали смо мостове
155

 

3. Прањић Стјепан Пепо, Како сам искључио струјно коло у Теслићу 

Чланци који се односе на 1945. годину: 

1. Новаковић Љубомир, Рафали су означавали празник рада 

2. Симић Теодор, Остао је заувијек на Сувом Брду 

Чланци који се односе на шири временски период: 

1. Васић Саво, Наши људи на бојиштима Октобар. револуције – Василије 

Станковић
.156

 

 

                                                                                                                                          
146

 Чланак се односи на Теслић, Прњавор и др.  
147

 Чланак се односи на Теслић, Прњавор и др.  
148

 Чланак се односи на Теслић, Челинац, Бању Луку и др. 
149

 Чланак се односи на Теслић, Прњавор и др. 
150

 Чланак се односи на Теслић, Челинац, Прњавор и др. 
151

 Чланак садржи неколико поднаслова. 
152

 Чланак се односи на Теслић, Прњавор и Станаре.  
153

 Чланак се односи на више мјеста и догађаја.  
154

 Чланак се односи на Теслић и Прњавор. 
155

 Чланак се односи на Теслић и Јелах. 
156

 Потомак чувене и угледне свештеничке породице из Чечаве код Теслића.  
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Тешањ: 

Чланци који се односе на 1942. годину: 

1. Браковић Мухарем, Сумњали су у мене иако сам поштено мислио 

2. Доломић Осман, Последњи сусрет са Едхемом Ајановићем
157

 

3. Дујаковић Обрад, По лијекове у Тешањ
158

 

4. Ћехајић Нура, Да Богда те Нуро ја неимао 

5. Џафо Мухо, У усташком затвору 

6. Џафо Мухо, Чувао сам Едхема и Адема 

7. Ширбеговић Хамза, Пошта од Милана Радмана Хуси Хоџићу и 

обратно
159

 

8. Ширбеговић Хамза, Пуч у Врућици 

Чланци који се односе на 1943. годину: 

1. Браковић Мухарем, Илегални рад партије у Тешњу 

2. Браковић Мухарем, Дуел са логорником 

3. Бугариновић Обрад, Побјегао сам од смрти са једном ципелом 

4. Смаилбеговић Смајо, Илегални рад партије у Тешњу  

5. Смаилбеговић Смајо, Комунисти и скојевци у акцији
160

 

6. Смаилбеговић Смајо, Ослобођење Тешња 

7. Шаренац Раде, Двобој два пушкомитраљеза 

8. Ширбеговић Хамза, Возимо муницију партизана 

Чланци који се односе на 1944. годину: 

1. Браковић Мухарем, Умјесто мене убијен је Мулабдић  

2. Галијашевић Махмут, Стварање НОО Тешња 

Чланци који се односе на 1945. годину: 

1. Фила Штефан Стево, Кад умрем имаћу два гроба
161

 

Травник: 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Сихровски Владимир, Домобрански официр – партизански обавје-

штајац
162

 

Чланци који се односе на период од 1941. до 1944. године: 

1. Брадула Фрањо, Обавештајни центар у Травнику 

Чланци који се односе на 1943. годину:  

1. Сефер Мујо, Делегати и гости ЗАВНОБИХ-а
163

  

                                                 
157

 Чланак се односи на Тешањ, Травник и др. 
158

 Чланак се односи на Тешањ и Теслић. 
159

 Чланак се односи на Тешањ и Теслић. 
160

 Дио чланка односи се на 1944. годину. 
161

 Чланак се односи на Јелах, Теслић и др. 
162

 Иако означен годином 1941, чланак се односи на шири временски период и на више мјеста 

(Бања Лука, Бугојно и др.) и догађаја. 
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2. Сефер Мујо, Како је радио НОО у Караулама 

Чланци који се односе на 1943/44. годину: 

1. Смајић Рифат, Обавештајни центар није престао да ради
164

 

Чланци који се односе на 1944. годину:  

1. Арсенић Радомир, Пали су хероји, Травник је слободан 

Тузла: 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Карић Рифат, Вахид Вејсилагић – неустрашиви СКОЈ-евац
165

 

 

Челинац: 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Дујић Петар, Милош Дујић – народни херој 

2. Симић Стојан, Напад на Брезичане 

Чланци који се односе на 1942. годину: 

1. Делић Мујо, Од Јошавке до Бубуљска
166

 

2. Зрнић Славко, Славко, рањен сам 

3. Малић Бранко, Пред четничким судом у Бранешцима
167

 

4. Марић Ђуро, Да ликвидирамо Раду Радића 

5. Марић Ђуро, Наши долазе, не бој се
168

 

6. Млађеновић Петра, Заробљени од усташа 

7. Пејаковић Тихомир, Сјећање на Недељка Савчића 

8. Раљић Млађан
 169

, Сукоб у Липовцу са четницима Тешановића 

9. Симић Стојан, Сусрет са Костом Нађом у Јошавци 

10. Симић Стојан, Сусрет са Младеном Стојановићем
170

 

11. Шкрбић Јовица, Пратио сам сатника до Данка Митрова у Челинац 

 

Шамац: 

Чланци који се односе на 1942. годину: 

1. Милетић Симе Јован, Умјесто у Њемачку, у партизане
171

 

 

                                                                                                                                          
163

 Чланак се односи на догађаје непосредно прије засједања ЗАВНОБИХ-а и Другог засједања 

АВНОЈ-а. 
164

 Дијелови чланка се односе на више мјеста и догађаја. 
165

 Чланак се односи на Тузлу и Прњавор. 
166

 Чланак се односи на Челинац, Бању Луку и др.  
167

 Чланак се односи на Челинац, Прњавор и Теслић. 
168

 Чланак се односи на Челинац, Котор Варош и Кнежево (Скендер Вакуф). 
169

 У чланцима објављеним у едицији Средња Босна у НОБ, име аутора појављује се у облику 

Млађен, док је у оригиналним чланцима именован као Млађан. 
170

 Дијелови чланка се односе и на простор Котор Вароша. 
171

 Чланак се односи на више мјеста (Шамац, Дервента, Тузла и др.) и догађаја. 
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Чланци без географске одреднице: 

1941. година: 

1. Волски Марија, Дошли су по мене да идем у Борје
172

 

2. Скочајић Богдан, Допуна на рад „Од Ужица до Дјевојачке равниˮ
173

 

1942. година:  

1. Матијашевић Босиљка, Јесу ли Турци на конаку? 

1943. година:  

1. Мајсторовић Гавро, У истој ситуацији 

 

Чланци без временске и географске одреднице:  

1. Гајић Миленко, Одговори на питања и допуна радова
174

 

2. Неколико података који су вриједни пажње 

3. Новаковић Љубомир, Допуна на послате радове
175

 

4. Новаковић Љубомир, Испробијани шињел (партизанске згоде и 

незгоде) 

5. Новаковић Љубомир, Једно питање које би требало јасније обради-

ти и дати му приоритетно мјесто у нашој публицистици 

6. Новаковић Љубомир, Народи и народности Прњавора 

7. Новаковић Љубомир, Пјесме народа и бораца средње Босне испјева-

не у току НОБ-е (1941–1945) 

8. Новаковић Љубомир, Преглед радова које сам обрадио и откуцао за 

едицију „Средња Боснаˮ
176

 

9. Новаковић Љубомир, Протекција 

10. Пивоварски Михајло, Товариш имаш лијепу дјевушку 

11. Славко
177

 

12. Михајло
.178

 

                                                 
172

 Чланак се односи на Теслић, Сарајево, Прњавор, Београд и др. 
173

 Чланак је објављен у III књизи едиције. Средња Босна у НОБ-у, III, 25–27.  
174

 Миленко Гајић је у II књизи објавио чланак под називом „На курирском задаткуˮ, а у III 

књизи два чланка: „Опет на Романијиˮ и „У партизанској творници оружјаˮ. Srednja Bosna u 

NOB-u, II, 73–74; Средња Босна у НОБ-у, III, 13–15, 16–17. 
175

 Чланак се односи на Прњавор и Србац.  
176

 Опширан спис на 43 куцане стране. Садржи абецедни попис аутора и наслове 1.438 чланака. 

На крају списа је напомена да „радова има још али нису обрађени у овом прегледуˮ. 
177

 Чланак се односи на партизанског борца Велимира Живковића из Шњеготине. 
178

 Здравица 
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ПОПИС ОБЈАВЉЕНИХ ЧЛАНАКА ЕДИЦИЈЕ ,,СРЕДЊА БОСНА У НОБˮ 

(грађа за прву, другу и трећу књигу)
179

 

 

Бања Лука: 

Чланци који се односе на период од 1937. до 1941. године: 

1. Зарић Љубо, Могу ли до Врбање?
180

 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Ајдар Лазо, Велики збор на Понирским брдима
181

  

2. Ајдар Лазо, Устанички логор у Липовим Долинама
182

 

3. Летић Бајро, Сусрет са Идризом Маслом 1941. године
183

 

4. Лунић Триво, Имаш важан задатак
184

 

5. Лунић Триво, Предустанички дани Слатине
185

 

6. Милановић Лазар, Друга је погодила кућу
186

 

7. Мирић Момчило Момо, Кренули смо са Борја за Тисовац
187

 

8. Млађеновић Петра, Петруша оди овамо
188

 

9. Млађеновић Петра, Тражила сам Вељка у затворима, а он у шуми
189

 

10. Пајић Бранко, Крени за Београд и јави се у „Лируˮ
190

 

                                                 
179

 У овом дијелу рада евидентирани су сви чланци који су потпуно или дјелимично објављени 

у прве три књиге едиције. Попис објављених чланака је из неколико разлога неопходан. У 

првом реду да се види да се заиста ради о грађи за едицију, затим да се прикажу називи ориги-

налних, радних чланака, као и да се у напоменама укаже на то да неки дијелови тих чланака, 

чак веома интересантни, нису објављени. 
180

 Чланак је објављен у I књизи под насловом „Могу ли до Врбање?ˮ. Средња Босна у НОБ-у, 

I, 122–123. 
181

 Чланак је објављен у III књизи под насловом „Збор на Понирским брдимаˮ. Дијелови чланка 

нису објављени. Средња Босна у НОБ-у, III, 108. 
182

 Чланак је искориштен за писање два чланка објављена у I књизи едиције под насловима 

„Прикупљајте оружје!ˮ и „Гдје су бањалучки комунисти?ˮ. Средња Босна у НОБ-у, I, 496–498, 

589–591. 
183

 Чланак је објављен у III књизи под насловом „Сусрет с партизанимаˮ. Средња Босна у НОБ-

у, III, 458–459. 
184

 Чланак је објављен у II књизи под насловом „С Радманом до Врбањеˮ. Srednja Bosna u NOB-

u, II, 398. 
185

 Чланак је објављен у I књизи под насловом „Морамо се тућиˮ и „Живо и Ранко су се врати-

лиˮ. Средња Босна у НОБ-у, I, 424–427, 430–431.  
186

 Чланак је објављен у I књизи под насловом „Бочац у крви и пламенуˮ. Средња Босна у НОБ-

у, I, 660–662. 
187

 Чланак је објављен у II књизи под насловом „На Тисовцу и Чемернициˮ, и „Мали, пожуриˮ. 

Srednja Bosna u NOB-u, II, 83–85, 161–162 . 
188

 Већи дио чланка је објављен у I књизи под насловом „Касиме, шта је с тобом?ˮ. Средња 

Босна у НОБ-у, I, 489–491. 
189

 Већи дио чланка је објављен у I књизи под насловом „Напуштање огњиштаˮ. Средња Босна 

у НОБ-у, I, 586–587. 
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11. Партало Рајко, По Антину пушку
191

 

12. Пејчиновић Милош Мића, Од Црног врха до Растуше
192

 

13. Поповић Перо Пепо, Двије вреће дувана
193

 

14. Ћумура-Пиролић Душанка, Излазак на слободну територију
194

 

15. Цвијетић Остоја, Идем на клепало
195

 

16. Цвијетић Остоја, На тавану
196

 

17. Штековић Миливој Миле, У окружењу.
197

 

 

Босански Петровац: 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Бајић Душан, Наоружан без воље
198

 

 

Брод: 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Чичак Ивица, Митинг радника растјеран пендрецима
199

 

 

Дервента: 

Чланци који се односе на период од 1878. до 1939. године: 

1. Диздаревић Мидхат, Богата традиција радничког покрета
200

 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Добрић Петра, Маркане, спреми се док се ја вратим
201

 

                                                                                                                                          
190

 Чланак је објављен у III књизи под насловом „Повратак у Босну у њемачкој режији...ˮ. Дије-

лови чланка односе се на простор Лакташа, Котор Вароша, Теслића и др. Средња Босна у НОБ-

у, III, 654–660. 
191

 Чланак је објављен у III књизи под насловом „Антин карабинˮ. Средња Босна у НОБ-у, III, 

181–182. 
192

 Чланак је објављен у III књизи под насловом „С Миланом Радманом...ˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, III, 299–300. 
193

 Чланак је објављен у III књизи под насловом „Остајем у четиˮ. Средња Босна у НОБ-у, III, 

176–177.  
194

 Чланак је објављен у II књизи под насловима „Узми, то дјеци и требаˮ и „Душо, зове те 

један радникˮ. Srednja Bosna u NOB-u, II, 85–87, 406–408.  
195

 Чланак је објављен у I књизи под насловом „Састанак у Митровића гајуˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, I, 427–428.  
196

 Већи дио чланка је објављен у I књизи под насловом „Оружје у Липовачком млинуˮ. Сред-

ња Босна у НОБ-у, I, 527–530. 
197

 Чланак је објављен у II књизи под насловом „На Црном врху 30. октобра 1941.ˮ Srednja 

Bosna u NOB-u, II, 508 Средња Босна у НОБ 509. 
198

 Чланак је објављен у III књизи под насловом „Настраховао сам сеˮ. Средња Босна у НОБ-у, 

III, 92–93. 
199

 Чланак je објављен у I књизи под насловом „Митинг растјеран пендрецимаˮ. Средња Босна 

у НОБ-у, I, 145–146.  
200

 Чланак је објављен у I књизи под насловом „Традиција радничког покрета у Дервентиˮ. 

Средња Босна у НОБ-у, I, 80–82. 
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2. Марковић Симо, Одрасла три човјека су остала у Бистрици
202

 

3. Рељић Десанка Миља, Немој, Миле, жив у руке
203

 

4. Стојић Милан, Присилно смо покрштени
204

 

5. Хаџић Бошко, Шездесет карабина чекало је устанак
205

  

Добој: 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Ковачевић Јово, Сјећање на борбу у Драгаловцима
206

 

2. Лазић Љубо, Пљуван као и убијен
207

 

3. Лугоњић Милош, Први задатак сам извршио
208

 

4. Поповић Велемир, Припреме за устанак 1941. године
209

 

5. Чудић Лазо, Хапшење таоца у Црнчи, Осињи и Појезни
210

 

Жепче: 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Лучић Живко, То је комита граничар. Треба га ликвидирати
211

 

 

Завидовићи: 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Мусафија Моника, Божићно славље усташа
212

 

                                                                                                                                          
201

 Већи дио чланка је објављен у I књизи под насловом „Мaркане, спреми сеˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, I, 325–326. 
202

 Чланак је објављен у I књизи насловом „Остала су жива само три човјека...ˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, I, 327–328. 
203

 Чланак је објављен у I књизи под насловом „Немој, Миле, жив у рукеˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, I, 332–334. 
204

 Чланак је објављен у I књизи под насловом „Враћање у 'своју' вјеру...ˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, I, 343–345. 
205

 Чланак је објављен у I књизи под насловом „Сакривене пушкеˮ. Средња Босна у НОБ-у, I, 

238–239. 
206

 Чланак је објављен у III књизи под насловом „Заузимање Драгаловацаˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, III, 336–337. 
207

 Чланак је објављен у III књизи под насловом „Било је људи и тамо...ˮ. Средња Босна у НОБ-

у, III, 402–404. 
208

 Чланак је објављен у I књизи под насловом „Први задатак сам извршиоˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, I, 756–758. 
209

 Чланак је објављен у I књизи под насловом „Три дана смо се одупиралиˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, I, 760–762. 
210

 Чланак је објављен у I књизи под насловом „Хапшење у Црнчи, Осињи и Појезниˮ. Средња 

Босна у НОБ-у, I, 297–298. 
211

 Чланак је објављен у I књизи под насловом „Сам у планиниˮ. Средња Босна у НОБ-у, I, 771–

773. 
212

 Већи дио чланка je објављен у I књизи под насловом „Божићно 'славље' усташаˮ. Средња 

Босна у НОБ-у, I, 363–364. 
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2. Мусафија Моника, Са девет усташких убода успомена на Јасено-

вац
213

 

3. Стакић Рајко, Први таоци из Возуће поубијани
214

 

Кнежево (Скендер Вакуф): 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Бојић Бошко, Устанички извиђач пао усташама у руке
215

 

2. Дубић Хасан, Павловић Маринко, Шарић Ристо, Прва конференција 

од 150. мјештана
216

 

3. Марић Владимир, Одлазак у Борја
217

 

4. Марић Владимир, Предустанички дани Имљана
218

 

5. Марић Владимир, Формирање Имљанске партизанске чете
219

 

6. Марић Ђуро, Пођи са нама
220

 

7. Павловић Маринко, Позив за покрштавање Срба
221

 

8. Радетић Лука, Напад на Мемиће
222

 

9. Радетић Лука, Напад на Скендер Вакуф
223

 

10. Славнић Деспа, Рика говеда узнемири збјег у Кућеринама
224

 

11. Славнић Недељко, У породици пријатеља
225

 

12. Ћетковић Ђуро Бег, Ја даље не могу Ивица
226

 

                                                 
213

 Чланак је објављен у I књизи под насловом „Кроз Госпић и Јасеновац – у слободуˮ. Средња 

Босна у НОБ-у, I, 315–323 
214

 Већи дио чланка је објављен у I књизи под насловом „Поубијали су таоцеˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, I, 285–286. 
215

 Чланак je објављен у II књизи под насловом „У рукама жандараˮ. Srednja Bosna u NOB-u, II, 

185–186. 
216

 Већи дио чланка je објављен у II књизи под насловом „Први сусрет с партизанимаˮ. Srednja 

Bosna u NOB-u, II, 292–293. 
217

 Дио чланка је објављен у II књизи под насловом „Одлазак у Борјеˮ. Srednja Bosna u NOB-u, 

II, 191–192. 
218

 Чланак је објављен у I књизи под насловом „Усташка власт на дјелуˮ. Средња Босна у НОБ-

у, I, 279–280.  
219

 Чланак је објављен у III књизи под насловом „Формирање Имљанске партизанске четеˮ. 

Средња Босна у НОБ-у, III, 435–438.  
220

 Већи дио чланка je објављен у II књизи под насловом „Поповска послаˮ. Srednja Bosna u 

NOB-u, II, 188–191. 
221

 Чланак је објављен у I књизи под насловом „Позив на покрштавањеˮ. Средња Босна у НОБ-

у, I, 296–297.  
222

 Дијелови чланка су искориштени и објављени у I књизи под насловом „Напали смо Скендер 

Вакуф и Мемићеˮ. Средња Босна у НОБ-у, I, 580–583. 
223

 Исто 
224

 Чланак је објављен у III књизи под насловом „Ноћ у збјегуˮ. Средња Босна у НОБ-у, III, 

442–444. 
225

 Чланак је објављен у III књизи под насловом „У породици пријатељаˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, III, 460–464. 
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13. Ћетковић Ђуро Бег, У угарским странама
227

 

14. Шарић Симо, Сковали смо хладно оружје за одбрану.
228

 

 

Котор Варош: 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Аганбеговић Мустафа, Послије напада на Масловаре
229

 

2. Аганбеговић Садик, На позив у домобране отишли у партизане
230

 

3. Анић Јуре, Руке у вис, ухапшени сте
231

 

4. Арсенић Љубоје, Усташе се нису огријале
232

 

5. Божић Ненад, Или пуштајте њих на слободу или затварајте нас
233

 

6. Бубић Анкица, Од Јеловке до Пљеве
234

 

7. Бубић Катица Каћуша, У Липљу са породицом
235

 

8. Бубић Рајко, Борјанско-масловарска чета
236

 

9. Бубић Рајко, Муслимани из Гарића у Борјанској чети
237

  

10. Лујић Стојко, Побјегли смо од својих 1941. године
238

 

                                                                                                                                          
226

 Чланак је објављен у I књизи под насловом „Растали смо се на Кочиној водиˮ. Средња 

Босна у НОБ-у, I, 563–564. 
227

 Чланак је објављен у I књизи под насловом „Војска у угарским странамаˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, I, 566–567. 
228

 Већи дио чланка je објављен у III књизи под насловом „Сковали смо хладно оружјеˮ. Сред-

ња Босна у НОБ-у, III, 453–454. 
229

 Мањи дио чланка је објављен у II књизи под насловом „Народна власт у Гарићимаˮ. Srednja 

Bosna u NOB-u, II, 174–175. 
230

 Дијелови чланка су искориштени и објављени у III књизи под насловом „Из Гарића у 

заштитну болницуˮ. Други дио чланка, који говори о повратку ове групе у Гариће и њиховој 

каснијој судбини, није штампан. У истој књизи се наводи да ће тај дио чланка бити штампан у 

VI књизи. Средња Босна у НОБ-у, III, 245–247. 
231

 Мањи дио чланка је објављен у III књизи под насловом „Илегалци Котор-Варошаˮ. Средња 

Босна у НОБ-у, III, 617–621. 
232

 Чланак је објављен у III књизи под насловом „Командир Божић је погинуо...ˮ. Средња Босна 

у НОБ-у, III, 440–442. 
233

 Мањи дио чланка је објављен у II књизи под насловом „Ил’ пуштајте њих, ил’ затварајте 

насˮ. Srednja Bosna u NOB-u, II, 184–185. 
234

 Чланак је објављен у II књизи под насловима „Отишле смо с Чемернице Шолајиˮ и „Од 

Јеловке до Тисовцаˮ. У напомени редакције уз чланак „Од Јеловке до Тисовцаˮ стоји да је овај 

првобитно штампан у књизи „Жене Босне и Херцеговине у народноослободилачкој борби 

1941–1945. годинеˮ под насловом „Од Јеловке до Пљевеˮ. Редакција наводи да је уз помоћ 

аутора чланак допунила новим подацима, те га подијелила у два одвојена прилога објављена у 

II књизи. Srednja Bosna u NOB-u, II, 76–78, 156–158. 
235

 Чланак је објављен у II књизи под насловом „Остао је на бојном пољу...ˮ. Srednja Bosna u 

NOB-u, II, 155–156. 
236

 Чланак је објављен у II књизи под насловом „У засједама и мањим акцијамаˮ. Srednja Bosna 

u NOB-u, II, 165–169. 
237

 Чланак је објављен у III књизи под насловом „Муслимани из Гарића у Борјанској четиˮ. 

Средња Босна у НОБ-у, III, 250–251. 
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11. Мирковић Светозар, Како је погинуо Шелвер?
239

 

12. Нушиновић Дедо, Добили смо позив за домобране
240

 

13. Подгорац Живка, Скендер је слободан
241

 

14. Тегелтија Станко, Борба са усташама у Дабовцима
242

 

15. Тејиновић Тодор, Предустанички дани око Шипрага.
243

 

 

Лакташи: 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Бундало Савка, Жалост у породици
244

 

2. Глигорић Светко, Курири за Козару 1941. године
245

 

3. Пивашевић Милан, Изгубио сам шубару
246

 

4. Солдат Бранко, Долазак партизана у село Кришковце и формирање 

сеоског народноослободилачког одбора 1941. год.
247

 

5. Улетиловић Васо, Усташе нападају
248

 

6. Улетиловић Милош, 110 дана моје голготе
249

 

Маглај: 

Чланци који се односе на 1940. годину: 

1. Лошић Асим, О омладинској забави у Маглају 1940. године (Непокорена 

младост)
250

 

                                                                                                                                          
238

 Чланак је објављен у II књизи под насловом „Партизани су дошли и у Маљевуˮ. Srednja 

Bosna u NOB-u, II, 181–182. 
239

 Чланак је објављен у II књизи под насловом „Шелвер је погинуоˮ. Srednja Bosna u NOB-u, II, 

170–171. 
240

 Дио чланка је објављен у III књизи под насловом „Масло ме одвео у четуˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, III, 248–250. 
241

 Дио чланка је објављен у III књизи под насловом „Скендер је слободанˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, III, 150–152. 
242

 Чланак је објављен у III књизи под насловом „Борба у Дабовцимаˮ. Средња Босна у НОБ-у, 

III, 243–245. 
243

 Чланак је објављен у II књизи под насловом „Спас је био у устанкуˮ. Srednja Bosna u NOB-u, 

II, 176–177.  
244

 Чланак је објављен у I књизи под насловом „Престали смо постити петкомˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, I, 431–433.  
245

 Чланак је објављен у II књизи под насловом „Курир на линији Црни врх – Козараˮ. Srednja 

Bosna u NOB-u, II, 505–508. 
246

 Чланак је објављен у III књизи под насловом „Изгубио сам шубаруˮ. Неки дијелови чланка 

нису објављени. Средња Босна у НОБ-у, III, 499–501. 
247

 Чланак је објављен у III књизи под насловом „Народноослободилачки одбор Кришковацаˮ. 

Средња Босна у НОБ-у, III, 530–533. 
248

 Чланак је објављен у III књизи под насловом „Тенкови у Друговићимаˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, III, 301–303. 
249

 Већи дио чланка je објављен у I књизи под насловом „Узалуд смо сакрили оружјеˮ. Средња 

Босна у НОБ-у, I, 433–435. 
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Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Лаловић Момир, Убијали су људе као звијери
251

 

2. Лошић Асим, Формирање партијске ћелије у Маглају
252

 

 

Модрича: 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Поповић Драгутин, Вичите живио Мачек
253

 

 

Мркоњић Град: 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Берић Илија, Борба за Љесковицу
254

 

2. Раљић Млађен, Напад на Љесковицу.
255

 

 

Оџак: 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Девић Вид, Чували су Србе од тираније усташа
256

 

 

Прњавор: 

Чланци који се односе на 1938. годину: 

1. Рушчукић Смајо, Копилане један, па то си ти урадио
257

 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Божић Љубо, Пропусницом за Дервенту у партизане
258

 

2. Девић Васо, Група Тривуна Бојановића
259

 

3. Докић Саво, Милош је скинуо стегу и страх
260

 

                                                                                                                                          
250

 Већи дио чланка je објављен у I књизи под насловом „У Маглајуˮ. Средња Босна у НОБ-у, I, 

133–135. 
251

 Већи дио чланка je објављен у I књизи под насловом „Ето ти, сине, штајерˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, I, 769–771.  
252

 Дио чланка je објављен у I књизи под насловом „Бјекство Петра Докића из маглајског затво-

раˮ. Средња Босна у НОБ-у, I, 474–476. 
253

 Чланак je објављен у I књизи под насловом „Дигли су се Ботајица и Дуго пољеˮ. Дијелови 

чланка нису објављени. Средња Босна у НОБ-у, I, 762–765. 
254

 Чланак je објављен у III књизи под насловом „Борба за Лисковицуˮ. Дијелови чланка нису 

објављени. Средња Босна у НОБ-у, III, 141–142. 
255

 Чланак je објављен у III књизи едицијe под насловом „Напад на Лисковицуˮ. Средња Босна 

у НОБ-у, III, 143–144. 
256

 Текст искориштен за писање дијела чланка објављеног у I књизи едицијe под насловом 

„Штитили су насˮ. Средња Босна у НОБ-у, I, 286–288. 
257

 Већи дио чланка je објављен у I књизи под насловом „Комунистички леци у Прњаворуˮ. 

Средња Босна у НОБ-у, I, 136–137. 
258

 Чланак je објављен у II књизи под насловом „С пропусницом за Дервенту – у партизанеˮ. 

Дијелови чланка нису објављени. Srednja Bosna u NOB-u, II, 603–608. 
259

 Чланак je објављен у II књизи под насловима „Штрпчани на Љубићуˮ и „Био је енергичан и 

храбарˮ. Дијелови чланка нису објављени. Srednja Bosna u NOB-u, II, 454–455, 479–481. 
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4. Дронг Јан, Радили смо илегално у Прњавору
261

 

5. Јанковић Љубо, Ко неће брата за брата, хоће туђина за господа-

ра
262

 

6. Ламерс Георг, Насамарио сам логорника да потпише пуштање тао-

ца
263

 

7. Малинић Мирко, Оружје или живот
264

 

8. Матијашевић Милош, Устанак се диже
265

  

9. Матијашевић Милош, Курири за Козару били су добровољци
266

 

10. Малић Чедо, Напад на аутобус код Лишње
267

 

11. Модић Василије, Мој први обавештајни задатак
268

  

12. Николић Бошко, Борба на Градини 1941. године
269

 

13. Николић Бошко, Пошли смо за оружје 1941. године
270

 

14. Новаковић Љубомир, Прва породица је отјерана у неизвјесност
271

 

15. Новаковић Остоја, Оседлали су човјека па јахали
272

 

16. Петковић Бранислав Брацо, Бацио сам се у амбис и побјегао
273

 

                                                                                                                                          
260

 Дио чланка је објављен у II књизи под насловом „Устаници у Календеровцимаˮ. Srednja 

Bosna u NOB-u, II, 467–468.  
261

 Дио чланка је објављен у III књизи под насловом „Били смо сложни...ˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, III, 635–639.  
262

 Дио чланка је објављен у III књизи под насловом „Убили су Салку Ђођићаˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, III, 315–316. 
263

 Чланак је објављен у I књизи под насловом „Неписмени логорникˮ и у III књизи под насло-

вом „Помагали смо комшије у невољиˮ. Средња Босна у НОБ-у, I, 437–440; Средња Босна у 

НОБ-у, III, 634–635. 
264

 Дио чланка је објављен у II књизи под насловом „Прикупљање оружјаˮ. Srednja Bosna u 

NOB-u, II, 465–467. 
265

 Чланак је објављен у I књизи под насловом „Устанак се дижеˮ и у II књизи под насловом 

„Рањен сам у првој борбиˮ. Средња Босна у НОБ-у, I, 697–700; Srednja Bosna u NOB-u, II, 284. 
266

 Чланак је објављен у II књизи под насловом „Успостављање везе са Козаромˮ. Srednja Bosna 

u NOB-u, II, 305–307. 
267

 Дио чланка је објављен у III књизи под насловом „Напад на аутобусˮ. Средња Босна у НОБ-

у, III, 321–322. 
268

 Чланак је објављен у III књизи под насловом „Мој први обавештајни задатакˮ. Средња 

Босна у НОБ-у, III, 322–323. 
269

 Чланак је искориштен за писање опширног чланка објављеног у III књизи под насловом 

„Борба на Градини (7.12.1941)ˮ, који су потписали Стево Самарџија, Вељко Цвијановић, Раде 

Кузмановић и Бошко Николић. У фусноти објављеног чланка наводи се да је редакцијa скупила 

доста чланака о борби на Градини и одлучила да их укомпонује у један чланак да би се „избје-

гла неизбјежна понављањаˮ. Средња Босна у НОБ-у, III, 344–350.  
270

 Чланак je објављен у I књизи под насловом „У потрази за оружјемˮ. Средња Босна у НОБ-у, 

I, 223–225. 
271

 Чланак je објављен у I књизи под насловом „Пописивање људи и имовинеˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, I, 290–291. 
272

 Чланак je објављен у I књизи под насловом „Човјека су оседлали и јахалиˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, I, 274–275. 
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17. Петровић Стака, Боли су убијеног брата
274

 

18. Петровић Стака, Горјели смо на ломачи
275

 

19. Пеулић Илија, Партизанска болница на Јастребовцу
276

 

20. Пивашевић Милан, Како смо дошли до оружја и настанак Новакове 

групе
277

 

21. Пивашевић Милан, Милош Тодић је био са Новаком 1941. године
278

 

22. Пивашевић Милан, Састанак Новака и Милоша Вујаковића у Пеули-

ћима
279

 

23. Пивашевић Милан, Сјећање на Уроша Боштрумића
280

 

24. Пивашевић Милан, Стани де Милане уз храст
281

 

25. Радоњић Алекса, Наши су посјели Цер
282

 

26. Савић Живко, Роба за Отпочиваљку 1941.
283

 

27. Сегић Бошко, Отпуштени сте. Не гарантујем за ваше животе 

зато што сте Срби
284

 

28. Сегић Ђорђе, Милош Вујаковић код Хартмана 1941. године
285

 

29. Сегић Ђорђе, Чича Гаврина довитљивост
286

 

                                                                                                                                          
273

 Чланак je објављен у II књизи под насловима „С карабином у Љубићˮ и „С Новаком у Чеча-

виˮ. Srednja Bosna u NOB-u, II, 417–418, 315–316. 
274

 Чланак je објављен у III књизи под насловом „Убише га пред зору...ˮ. Средња Босна у НОБ-

у, III, 338–339. 
275

 Чланак je објављен у I књизи под насловом „Горјели смо на ломачиˮ. Средња Босна у НОБ-

у, I, 348–353. 
276

 Чланак je објављен у III књизи под насловом „Партизанска болница на Јастребовцуˮ. Сред-

ња Босна у НОБ-у, III, 219–221. 
277

 Чланак је искориштен за писање сљедећих чланака објављених у прве три књиге: „Склади-

ште у шупљом храстуˮ, „И Љубић је оживиоˮ, „Логоровање у Медином долуˮ и „Бацио сам 

кокардуˮ. Средња Босна у НОБ-у, I, 225–226, 777–782; Srednja Bosna u NOB-u, II, 413–415; 

Средња Босна у НОБ-у, III, 314–315. 
278

 Чланак je објављен у II књизи под насловом „Милош Тодић у Вијачанимаˮ. Srednja Bosna u 

NOB-u, II, 446–447. 
279

 Чланак je објављен у I књизи под насловом „Састанци у Пеулићима и Грмчариˮ. Средња 

Босна у НОБ-у, I, 787–789. 
280

 Дио чланка je објављен у I књизи под насловом „И Љубић је оживиоˮ. Средња Босна у НОБ-

у, I, 777–782. 
281

 Чланак је објављен у III књизи под насловом „Одлазак с Љубићаˮ. Средња Босна у НОБ-у, 

III, 472–474. 
282

 Чланак je објављен у III књизи под насловом „Наши су запосјели Церˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, III, 356–357. 
283

 Чланак je објављен у III књизи под насловом „Роба за Отпочиваљкуˮ. Средња Босна у НОБ-

у, III, 485–486. 
284

 Дио чланка је објављен у I књизи под насловом „Неисплаћена зарадаˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, I, 219–220. 
285

 Чланак je објављен у II књизи под насловом „Смјели посјетилацˮ. Srednja Bosna u NOB-u, II, 

459–460. 
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30. Симић Госпава, Жив закопан у циглани
287

 

31. Слатинац Захарије, Странац је дошао па тражи покорност
288

 

32. Смаилбеговић Смајо, Веза апотека Финкелштајн
289

 

33. Смаилбеговић Смајо, Таоци Поповића
290

 

34. Станивуковић Милан Станивук, Потврда за радиоапарат још 

постоји
291

 

35. Станковић Лука, Прва жртва Прњавора 1941. године
292

 

36. Станчић Саво, Затворен у Црној кући
293

 

37. Тодоровић Саво, Заклетва на Љубићу
294

 

38. Тодић Јелисија, Тек је девети усташки метак оборио снажно Мило-

шево тијело
295

 

39. Ћућић Бошко, Сусрет са Новаком, Миланом и Владом на Љубићу
296

 

40. Цвијановић Вељко, Тукао сам из пушкомитраљеза на Градини
297

 

41. Шарчевић Илија, Покољ Петровића
298

 

42. Шарчевић Илија, Тривунова група и њен настанак
299

 

                                                                                                                                          
286

 Чланак je објављен у III књизи ,,'Топ' од олука и сјечкеˮ. Краћи дијелови оригиналног чланка 

има нису објављени. Средња Босна у НОБ-у, III, 357–359. 
287

 Чланак je објављен у I књизи под насловом „Жив закопанˮ. Краћи дијелови чланка нису 

објављени. Средња Босна у НОБ-у, I, 365–366. 
288

 Чланак je објављен у I књизи под насловом „Туђинац је дошао...ˮ. Средња Босна у НОБ-у, I, 

216–219. 
289

 Дио чланка je објављен у III књизи под насловом „Излазак Фадила у партизанеˮ. Средња 

Босна у НОБ-у, III, 335–336. 
290

 Чланак je објављен у I књизи под насловом „Таоци из Поповићаˮ. Средња Босна у НОБ-у, I, 

452–453. 
291

 Чланак је објављен у III књизи под насловом „Састанак у Лишњиˮ. Средња Босна у НОБ-у, 

III, 479–482. 
292

 Чланак je објављен у I књизи под насловом „Прва нацистичка жртва у Прњаворуˮ. Средња 

Босна у НОБ-у, I, 243–244. 
293

 Чланак je објављен у I књизи под насловом „У црној кућиˮ. Средња Босна у НОБ-у, I, 292–

295. 
294

 Дио чланка je објављен у III књизи под насловом „Радост и туга у једном дануˮ. Средња 

Босна у НОБ-у, III, 351–352. 
295

 Дио чланка je објављен у II књизи под насловом „Стријељали су Милошаˮ. Srednja Bosna u 

NOB-u, II, 448–449. 
296

 Чланак je објављен у I књизи под насловом „Сусрет на Кусељском брдуˮ (уз напомену у 

оригиналном чланку која није штампана). Средња Босна у НОБ-у, I, 775–776. 
297

 Чланак је искориштен за писање опширног чланка објављеног у III књизи под насловом 

„Борба на Градини (7.12.1941)ˮ, који су заједнички потписали Стево Самарџија, Вељко Цвија-

новић, Раде Кузмановић и Бошко Николић. У фусноти објављеног чланка наводи се да је 

редакција скупила доста чланака о борби на Градини и одлучила да их укомпонује у један чла-

нак да би се избјегла понављања. Средња Босна у НОБ-у, III, 344–350.  
298

 Дио овог чланка je објављен у III књизи под насловом „Кремна у пламенуˮ, Средња Босна у 

НОБ-у, III, 352–353. 
299

 Чланак je објављен у III књизи под насловом „Војничка дисциплинаˮ. Средња Босна у НОБ-

у, III, 505–506. 
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43. Штековић Миливој, Одјек борбе на Градини
300

 

Чланци који се односе на период 1941/42. године: 

1. Модић (Василије) Васко, Обавештајна служба
301

 

2. Сегић Ђорђе, И звоно је стварало панику у усташким редовима
302

 

Чланци који се односе на период од 1941. до 1944. године: 

1. Војшић Врањешевић Невенка, Сестра о сестри народном хероју
303

 

Чланци који се односе на 1942. годину: 

1. Финкелштајн Бруно, Оптужен си Бруно
304

 

Приједор: 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Бојанић Душко, Од Козаре до Црног врха
305

 

Србац: 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Адамовић Јевто, Присилан рад код Манца
306

 

2. Алексић Петар, Основан је НОО села Ћукали
307

 

3. Бошњак Мара, Поубијани у Босанском Дубочцу
308

 

4. Давидовић Свето, То дај сутра усташама
309

 

5. Малешевић Стојан, Борба на Лепеници
310

 

6. Малић Чедо, Ликвидирали смо усташку општину у Ножичком
311

 

                                                 
300

 Чланак je објављен у III књизи под насловом „Црновршка партизанска чета и борба на Гра-

дини (6.12.1941)ˮ. Средња Босна у НОБ-у, III, 300–301. 
301

 Дио чланка је објављен у III књизи под насловом „На дужности обавјештајцаˮ. Средња 

Босна у НОБ-у, III, 318–320. 
302

 Дио чланка je објављен у III књизи под насловом „Ратно лукавствоˮ. Средња Босна у НОБ-у, 

III, 353–354. 
303

 Чланак сам пронашао у фасциклима са грађом која је искориштена или је требало да буде 

искориштена за објављивање у едиције. Чланак је објављен у листу Наш завичај, али касније 

није ушао у едицију нити постоји напомена у вези с тим. Наш завичај, Штрпци – Прњавор, бр. 

1, 28. јун 1970, 29–31. 
304

 Дио чланка je објављен у III књизи под насловом „У окупираном Прњаворуˮ. Средња Босна 

у НОБ-у, III, 644–646. 
305

 Чланак je објављен у III књизи под насловом „Од Козаре до Црног врхаˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, III, 274–278. 
306

 Чланак је објављен у I књизи под насловом „Присилан рад код Манцаˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, I, 275–276. 
307

 Чланак је објављен у III књизи под насловом „Основан је одбор Ћукалаˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, III, 478–479. 
308

 Чланак је објављен у I књизи под насловом „Прича стријељаног синаˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, I, 340–341. 
309

 Чланак је објављен у III књизи под насловом „То дај усташама!ˮ Средња Босна у НОБ-у, III, 

535–536. 
310

 Чланак je објављен у III књизи под насловом „Борба на Лепенициˮ. Средња Босна у НОБ-у, 

III, 511–513. 
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7. Миланковић Никола, Лепеница у пламену
312

  

8. Џајић Јово, Злочин у Радњи крај Саве.
313

 

 

Станари: 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Бијелић Недељка, Спаљена је жандармеријска касарна
314

 

2. Петровић Мирко, Засједа у Дубравама код Крижа
315

 

3. Планичевић Милан
 316

, Био сам очевидац погибије Симе Кајганића и 

Дане Ђумића
317

 

Теслић: 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Анђелић Драго, Утврђивање Блатнице 1941. године
318

 

2. Бабић Данило, Формирање Црквенске /Блатничке/ чете
319

 

3. Бубић Рајко, Напад на Клупице
320

 

4. Видовић Богдан, Са Миром до Ратка
321

 

5. Јовић Владо, Свијетли ликови наше револуције
322

 

6. Малић Бранко, Прибинићи у припреми за устанак
323

 

7. Маркочевић Станко, Од окупације до формирања Булетићке чете
324

 

                                                                                                                                          
311

 Већи дио чланка je објављен у III књизи под насловом „Ликвидација усташке општине у 

Ножичкомˮ. Средња Босна у НОБ-у, III, 476–478. 
312

 Дио чланка je објављен у III књизи под насловом „Лепеница у пламенуˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, III, 514–515. 
313

 Чланак је објављен у I књизи под насловом „Злочин у шуми Радњаˮ. Средња Босна у НОБ-у, 

I, 342–343. 
314

 Већи дио чланка je објављен у III књизи под насловом „Непријатељ је напустио Драгалов-

цеˮ. Средња Босна у НОБ-у, III, 405–408. 
315

 Чланак је објављен у III књизи под насловом „Засједа у Дубравамаˮ. Средња Босна у НОБ-у, 

III, 404–405. 
316

 Презиме аутора у радном, оригиналном чланку наведено је на два мјеста као Планичевић. У 

чланку штампаном у eдицији наведено је презиме Планинчевић.  
317

 Чланак je објављен у III књизи под насловом „Цијена небудностиˮ. Средња Босна у НОБ-у, 

III, 396–397. 
318

 Мањи дио чланка je објављен у II књизи под насловом „Блатница првих мјесеци устанкаˮ. 

Srednja Bosna u NOB-u, II, 337–338.  
319

 Чланак je објављен у II књизи под насловом „Формирање Црквенске четеˮ. Srednja Bosna u 

NOB-u, II, 334–337. 
320

 Чланак je објављен у III књизи под насловом „Напад на Клупеˮ. Средња Босна у НОБ-у, III, 

227–228. 
321

 Текст је искориштен за писање чланка објављеног у I књизи под насловом „Чечава од окупа-

ције до доласка теслићких комунистаˮ. Средња Босна у НОБ-у, I, 467–473. 
322

 Чланак је објављен у I књизи под насловом „Пао је првих дана борбеˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, I, 773–774. 
323

 Већи дио чланка je објављен у II књизи под насловом „Раде Личина у Прибинићуˮ. Srednja 

Bosna u NOB-u, II, 147–150. 
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8. Павловић Јован, Први рањеници које сам превио
325

 

9. Петровић Мирко, Предустанички дани у Растуши
326

 

10. Поповић Ђорђе, Допунски рад на догађаје у Врућици 1941.
327

 

11. Поповић Ђорђе, Формирање чете у Врућици
328

 

12. Станковић Богдан, Интернирање из Чечаве
329

 

13. Станковић Богдан, Оснивање народноослободилачког одбора у Чеча-

ви
330

 

14. Станковић Богдан, Позив на оружани устанак
331

 

15. Стокић Милорад, Активисти у Горњим Шњеготинама.
332

 

Тешањ: 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Ћехајић Нурка, Мој први задатак.
333

 

 

Травник: 

Чланци који се односе на период од 1939. до 1943. године: 

1. Симичић Салих, Прве партијске ћелије Травника.
334

 

 

Челинац: 

Чланци који се односе на 1941. годину: 

1. Антешевић Алекса, Како сам упознао Раду и Ратка
335

 

                                                                                                                                          
324

 Већи дио чланка je објављен у II књизи под насловом „Булетић у устанкуˮ. Srednja Bosna u 

NOB-u, II, 345–348. 
325

 Чланак је објављен у III књизи под насловом „На дужности болничараˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, III, 409–410. 
326

 Чланак је објављен у II књизи под насловом „Долазак партизана у Растушуˮ. Srednja Bosna u 

NOB-u, II, 348–349. 
327

 Дијелови чланка су објављени у III едиције под насловом „Формирање Врућичког партизан-

ског одредаˮ. Средња Босна у НОБ-у, III, 420–423. 
328

 Чланак је објављен у III књизи под насловом „Формирање Врућичког партизанског одредаˮ. 

Средња Босна у НОБ-у, III, 420–423. 
329

 Чланак је објављен у I књизи под насловом „Дошли су у Чечавуˮ. Средња Босна у НОБ-у, I, 

291–292. 
330

 Чланак је објављен у III књизи под насловом „Народна власт у Чечавиˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, III, 267–268. 
331

 Чланак је објављен у I књизи под насловом „Сувишан штамбиљˮ. Средња Босна у НОБ-у, I, 

712–713. 
332

 Чланак је објављен у II књизи под насловом „Наши одборнициˮ. Srednja Bosna u NOB-u, II, 

298–299. 
333

 Чланак је објављен у III књизи под насловом „Ено је, бабо, под подомˮ. Средња Босна у 

НОБ-у, III, 653–654. 
334

 Чланак је објављен у I књизи под насловом „Травнички комунисти предратних годинаˮ. 

Мањи дијелови чланка нису објављени. Средња Босна у НОБ-у, I, 126–128. 
335

 Чланак је објављен у II књизи под насловом „Упознао сам Радуˮ. Дијелови чланка нису обја-

вљени. Srednja Bosna u NOB-u, II, 150–152. 
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2. Самац Миливоје, Данка и Воју ухватит живе
336

 

3. Симић Стојан, Настанак Раде Радића групе.
337
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Dario Topic 

 

THE LIST OF UNPUBLISHED ARTICLES  

OF THE MIDDLE BOSNIA IN THE PEOPLE’S LIBERATION STRUGGLE EDITION  

(ARCHIVAL RESOURCES FOR THE FOURTH, FIFTH AND SIXTH BOOK) 

 

Summary 

 

The first three books of the Middle Bosnia in the People’s Liberation Struggle edition were 

written as a result of realising the idea or the project of collecting memories, articles and documents 

from the time of World War II, by the direct participants of certain events, from the point of view and 

                                                 
336

 Чланак је објављен у I књизи под насловом „Потјера за породицом Митровˮ. Средња Босна 

у НОБ-у, I, 695–697. 
337

 Радна верзија чланка садржи три поднаслова, који су искориштени за писање три чланка 

објављена у прве три књиге едиције („Јошавка првих дана устанкаˮ, „Формирање и акције 

Јошавачке четеˮ и „Кренули смо послије поноћиˮ). Краћи дијелови чланка нису објављени. 

Средња Босна у НОБ-у, I, 728–729; Srednja Bosna u NOB-u, II, 301–304; Средња Босна у НОБ-у, 

III, 223–224. 
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position of the Communist Party of Yugoslavia and Partisan People’s Liberation Struggle. The main 

reason for this activity was the desire to fill the emptiness made by destroying the archives and archi-

val resources during the war. From 1976 to 1981, the first three books of this edition were published, 

with more than 700 papers, memories and articles related to the period from April to December of 

1941. However, on the pages of the first three books, mostly in the notes, there is information from 

which one can clearly see that three more books were planned to be written (the fourth, fifth and sixth) 

in which memories and articles related to the events from 1942, 1943, 1944 and 1945 would be 

published. Yet, they were never prepared for publishing. In the Archives of the Municipality of Prnja-

vor, there are six file folders whose analysis showed that those were archival resources for the first 

three books, but there were also resources, or memories and articles for the fourth, fifth and sixth book 

of the Middle Bosnia in the People’s Liberation Struggle edition. In this paper, there are detailed lists 

of authors and titles of all the articles. According to these, thus, all the interested researchers can have 

the initial information and insight in the contents of the found file folders. In those file folders, there 

are 762 articles related to the period from 1941 to 1945 for 27 places on the territory marked as the 

"middle Bosnia". 
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ЕТНИЧКО ОДРЕЂЕЊЕ ДУКЉЕ И ДУКЉАНА ПРЕМА 

ВИЗАНТИЈСКИМ ИЗВОРИМА И ИСТОРИОГРАФИЈИ 
 

 
Апстракт: Крајем I вијека нове ере римска династија Флавијеваца је на ушћу ријеке 

Зете у ријеку Морачу, у близини данашње Подгорице, основала град Доклеу. Град је назван по 

илирском племену Доклеатима, које је насељавало околне предјеле. Релативно се брзо развијао, 

јер се налазио на важном римском путу Нарона–Скодра. У почетку је био у саставу римске 

провинције Далмације, али је реформом цара Диоклецијана од 297. године припао римској про-

винцији Превалис, која је издвојена из Далмације. У најширем смислу припадао је провинцији 

Источни Илирик. Иако је Скодра била сједиште провинције Источни Илирик, Доклеа се врло 

брзо уздиже као шири регионални центар. У процесу сеобе народа град су, по врло штурим 

изворима, прво опљачкали Готи 489. године, а докусурио катастрофални земљотрес, те се више 

није обновио као насеље. Подручје Превалиса, као уосталом и читаво касније јужнословенско 

подручје, било је захваћено насељавањем Словена. По пропасти Западног римског царства 

врло брзо подручје бившег Превалиса, а самим тим и Доклее, потпада под византијску власт. 

Стога се најважнији сет извора о историји раног средњег вијека, како за простор бивше Доклее 

тако и Јужних Словена, везује углавном за Византију. Убрзо по насељавању словенска племена 

у регији бивше Доклее добијају словенску варијанту њеног назива – Дукљани, а територија 

Дукља. Процес еманципације јужнословенских племена од византијске власти почиње у IX, 

разбуктава у X, а врхунац добија у XI вијеку, када се Дукља претвара у независну краљевину и 

доживљава у другој половини овог вијека свој територијални и организациони зенит. Тешко да 

се тада и може више говорити о изворној дукљанској ,,државиˮ, јер она у себи сублимира већи-

ну територија Травуније, Захумља, Рашке и Босне. Тада се постепено губе називи Дукља и 

Дукљани, а превладавају Зета и Зећани. У XII вијеку, растрзана унутрашњим борбама око вла-

сти, Дукља доживљава свој суноврат, да би крајем истог вијека ушла у састав државе Немањи-

ћа. Вишесмисленост, конфузност, али једним дијелом чињенично и географско непознавање 

ове територије од стране аутора извора, омогућили су широк спектар интерпретација етничког 

идентитета Дукље и Дукљана. 

 
Кључне ријечи: Византија, Дукља, Дукљани, Зета, Морача.   

 

 

У позноримском периоду je подручје данашње Црне Горе углавном при-

падало римској провинцији Превалис или Превалитана. Ова провинција је 

првобитно била у саставу велике провинције Далмације, али се реформом рим-

ског цара Диоклецијана 297. или у периоду 305–306. године издваја у посебну 

област. У најширем административном смислу припадала је префектури Или-

рик, односно Источни Илирик. Главни град био је Скодра (данашњи Скадар) 

[Saria • 1954]. Илирска старосједилачка племена на територији Далмације, 
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Босне, Херцеговине, Црне Горе и Сјеверне Албаније била су покорена већ кра-

јем I вијека нове ере. У римским освајањима Илири су дијелом физички уни-

штени у бројним сукобима и устанцима. Они који су живјели у равничарским 

просторима у наредним вијековима римске управе су романизовани, тј. стекли 

су статус римских грађана и постепено примали римске обичаје, језик и култу-

ру. Малобројне енклаве у брдско-планинским крајевима успјеле су да очувају 

свој идентитет, али у судару са временом он је све више блиједио. 

Крајем I вијека нове ере, на ушћу ријеке Зете у Морачу (у близини дана-

шње Подгорице), римска династија Флавијеваца основала је град Доклеу. Град 

је назван по илирском племену Доклеатима, које је насељавало околне предје-

ле. Брзо се развијао. У њему је превладавало углавном римско становништво, 

мада је било и романизованих Илира. Доминирало је неколико породица, међу 

којима се истиче породица Кверини. Овај град налазио се на значајном путу 

Нарона (мјесто на ушћу ријеке Неретве у Јадранско море) – Скодра (каснији 

Скадар). Христијанизација римске државе није заобишла ни Доклеу, те се у 

петом вијеку она помиње као епископско сједиште. Нема поузданих података 

како је опустјела Доклеа. Историографија своје тврдње базира на врло штурим 

изворима. У првим налетима сеобе народа на Западно римско царство, град су 

прво опљачкали Готи 489. године, а докусурио катастрофални земљотрес. Да се 

заиста радило о катaстрофалном земљотресу, који је, поред пљачке, утицао на 

замирање Доклее као града, неспорно су показала археолошка истраживања 

[Цермановић-Кузмановић и др. • 1975]. 

Од стицања независности Црне Горе 1878. године до почетка Првог 

свјетског рата неколико појединаца и археолошких екипа, уз дозволу и органи-

зациону логистику црногорског књаза Николе Петровића, вршило је прегледе 

или директна археолошка ископавања дијелова Доклее. Први је био француски 

конзул Прико де Сент-Мери 1879. године. Потом је то био Рус Павле Аполоно-

вич Ровински, у пет етапа, од 1890. до 1892. године. Послије њега то је учинила 

енглеска екипа археолога на челу са Џоном Мунроом. Сматра се да је италијан-

ски археолог Пјеро Стикоти до почетка Првог свјетског рата дао најпотпунију 

анализу истраживања [Ровински • 1994: 348–394; Sticoti • 1913]. Тек 1952. годи-

не настављена су права професионална археолошка истраживања Доклее од 

стране археолога са Катедре за археологију Филозофског факултета и Археоло-

шког института у Београду. Она су настављена током наредних деценија, у 

мањем или већем интензитету, нарочито јер је 70-их година почела да стасава у 

Црној Гори прва генерација домицилних археолога при музеју у Титограду 

[Цермановић-Кузмановић и др. • 1975; Mijović • 1978]. Тако је до данас архео-

лошка површ Доклее углавном истражена, мада се проналазе увијек нови дета-

љи у парцијалним истраживањима. Ваља поменути да је у деценијама до Првог 

свјетског рата, у доба независне црногорске државе, околно становништво ради 

градње кућа, зидова и међа, као и неких кућа у оближњој Подгорици, однијело 



СВЈЕТЛАНА Ж. САМАРЏИЈА, Етничко одређење Дукље и Дукљана према византијским... 

59 

 

доста мањих или већих камених блокова са кућа, тргова и гробова старе 

Доклее, чиме је нанесена ненадокнадива штета овом културном благу. 

У сваком случају, у доба словенског насељавања Доклеа је била напу-

штени остатак града. Није, дакле, било одсељавања романског становништва на 

неку ближу локацију, које би ту формирало ново насеље, евентуално спојено са 

словенским досељеницима. Репрезентативни примјер за овакав сценарио је 

било формирање Дубровника. Штавише, у наредних готово пола миленијума, 

према сјеверу и западу, све до приморја није било значајнијих урбаних насео-

бина стотинак и више километара од Доклее, а на истоку је Скодра одржала 

континуитет урбаног насеља заснованог на римском насљеђу. Ову чињеницу 

свакако је значајно истаћи за проучавање проблематике којом се овај рад бави, 

јер бивша Доклеа, као мртво насеље великог типа, није могла постати језгро за 

формирање неке етничке групације. 

Византијски извори у вези са Дукљом и Дукљанима групишу се првен-

ствено на неколико личности као изворима, тј. изворима информација. Цар 

Константин VII Порфирогенит оставио је неколико дјела, и то: De administran-

do imperio (О управљању царством), De ceremonis aulae bizantinae (О церемони-

јама византијског двора) и Vita Basilii (Живот Василија I, који је био његов 

дјед). Ниједно дјело није сачувано у оригиналу него у латинским преводима. 

Подаци о Јужним Словенима могу се првенствено црпити из дјела De admini-

strando imperio. Настало је око 950. године. Изворни назив је непознат, а није 

сачуван ни оригинал, те је често узиман као назив посвета дјела сину Роману. 

Први препис датира са краја XI вијека. У историографији је препознат као De 

administrando imperio по називу који му је дао низоземски истраживач Јоханес 

Меурсиус, који га је први објавио званично 1611. године. Од првог превода 

крајем XI до краја XVII вијека, дјело је доживјело неколико превода, тако да је 

упитно, с обзиром на то да се радило о преводима превода, колико у дјелу има 

нaкнадних уписа и додавања преводилаца. 

У 29. глави овог дјела Порфирогенит пише и ово: „А од владе Ираклија, 

цара Ромеја – а на који начин биће испричано о Хрватима и Србима – читава 

Далмација и племена око ње као Хрвати, Срби, Захумљани, Травуњани и Кона-

вљани, Дукљани и Неретвљани који се називају и Пагани...ˮ [Византијски изво-

ри за историју народа Југославије • 1959: 13–14] У глави 30 Порфирогенит, 

поред осталог, описује и земљу Хрвата и наводи да се граничи са Дукљом на 

овај начин: „И споменута Хрватска као и остале Склавиније географски лежи 

овако: Дукља лежи према кастелима Драча, тј. од Љеша, Улциња и Бара и иде 

до Котора, а планинским странама граничи се са Србијом. Од Котора почиње 

архонтија Травунија и пружа се до Рагузе, а својим планинским странама гра-

ничи се са Србијом. Од Рагузе почиње архонтија Захумљана и пружа се до 

ријеке Неретве и према приморју допире до Паганије, а планинском страном 

према сјеверу граничи се са Хрватима, а сприједа са Србијом.ˮ [Византијски 

извори за историју народа Југославије • 1959: 14] 
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У наредним главама Порфирогенит описује које територије насељавају 

Хрвати, Срби, Захумљани, Травуњани и Конављани, а у глави 35 описује 

Дукљу:  

„И Дукљу су раније држали Романи, које је преселио цар Диоклецијан 

из Рима, као што је речено у историји о Хрватима и налазила се под влашћу 

Ромеја. Авари су поробили и ову земљу и она је остала пуста, и за цара Иракли-

ја поново је насељена као и Хрватска и Србија, земља Захумљана, Травунија и 

Конавље. Дукља се назива по граду у овој земљи који сагради цар Диоклеци-

јан, а сада је то пуст град и до данас се зове Дукља. У земљи Дукљи су насеље-

ни градови: Градац, Новиград, Лонтодокла.ˮ [Византијски извори за историју 

народа Југославије • 1959: 63–64] 

У глави 36 дати су подаци о Неретљанима или Паганима. 

Глава посвећена посебно Дукљи, као и остале главе у којима се ова 

помиње, говори о више чињеница. Најприје да је некадашња римска Доклеа 

уништена и да је то пуст град, што значи да није могао бити центрум неког 

окупљања које би релативно брзо из словенских насељеника формирало унутар 

етничку групацију. Порфирогенит не наводи који је народ населио регију нека-

дашње Доклее. Сем Доклее, истраживачи до сада нису успјели да идентифику-

ју гдје су се налазили Градац, Новиград и Лонтодокла. Дакле, Дукља, односно 

Дукљани, само је територијални појам обитавања словенских племена, а не 

неки већ формирани унутар-етнички. 

То се јасно види и из других глава Порфирогенитовог дјела. У глави 33 

он говори о Захумљанима на овај начин:  

„Захумљани који сада тамо станују су Срби, потичући из времена оног 

архонта који је цару Ираклију био побјегао. Захумљани су названи по планини 

која се зове Хум, која на језику Словена значи 'они иза брда', пошто је у овој 

велико брдо на коме су два града Бона и Хум; иза тога брда пролази ријека 

названа Бона, што значи добро.ˮ [Византијски извори за историју народа Југо-

славије • 1959: 61]  

Поред тога што каже да су Захумљани Срби, Порфирогенит јасно наво-

ди извор за њихову територијалну одредницу. 

Исти случај је и са Травуњанима и Конављанима, које Порфирогенит 

описује у глави 34. И ту он каже да они воде поријекло од некрштених Срба и 

наставља:  

„Травунија на језику Словена значи утврђено мјесто, јер ова земља има 

много утврђења. Под земљом Травунијом налази се и друга земља, названа 

Конавље. Конавље на језику Словена значи товарна кола, јер будући да је тај 

крај раван они своје послове обављају колима.ˮ [Византијски извори за истори-

ју народа Југославије • 1959: 62]  

Уопште, у свом опису земаља Словена Порфирогенит је захватио само 

дио њихових одредница, које никако не значе формирање унутар словенског 

етникума који се разликује, сем двије главне гране, а то су Срби и Хрвати. 
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Поред територијалних, словенска племена добијају одреднице и по ужој родов-

ској припадности, и то: Тимочани, око ријеке Тимока; Моравци, који су у IX 

вијеку имали око тридесет градова; Брсјаци, који су насељавали крајеве око 

Прилепа, Велеса, Битоља и Тиквеша (од њих поријекло води и цар Самуило); 

Струмичани, око ријека Струме и Ситнице. Словенска племена шире се и по 

Грчкој, добијајући такође територијалне, родовске или карактерне називе, и то: 

Драговићи око Солуна, Велегостићи у Сјеверној Тесалији; Војнићи у Епиру. 

Сљедујући територијалну одредницу, код Јужних Словена се и форми-

рају у средњем вијеку прве ,,државеˮ.
1
 Све до династије Војислављевића пода-

ци о Дукљи и дукљанској феудалној држави су врло штури. Она углавном пра-

ти формирани стереотип стварања феудалне државе у склопу Јужних Словена. 

Из родовске аристократије формира се ужи феудални слој, који најприје има 

вазални однос према Византији, Бугарима и Францима, а потом креће у потпу-

ну државну еманципацију. Први познати феудални владар Дукље је архонт 

Петар. О њему се зна само преко једног оловног печата из друге половине IX 

или X вијека. Пронашао га је француски византолог Густав Шлумбергер 1884. 

године. На аверсу печата је текст: „ПЕТАР АРХОНТ ДИОКЛИЈЕ АМИНˮ. 

Евидентно је у случају архонта Петра да се ради о некој врсти вазалног управ-

ника Дукље према Византији. Почев од саме титуле архонта, па до других дета-

ља печата, иако врло штурих, Петар је, несумњиво, у потпуности припадао 

византијском цивилизацијском коду [Schlumberger • 1884: 20; Мијовић • 1987: 

288]. Са друге стране, византијски извори не познају личност архонта Петра, 

макар као и вазалног владара Дукље. Његово постојање изводи се из овог печа-

та, као материјалног историјског извора, као и претпоставки заснованих на 

Љетоипису попа Дукљанина или Барском родослову, о којем у историографији 

у посљедња два вијека постоји низ опречних мишљења. Како он не припада 

сету византијских извора, то у овом раду неће бити значајније третиран. У сва-

ком случају, печат архонта Петра, сем неспорног податка да је исти припадао 

са својом облашћу византијском цивилизацијском коду, о етничком идентитету 

Дукље и Дукљана не говори ништа. 

И сљедећи извори о Дукљи, односно Зети из XI и почетка XII вијека, 

врло су контрадикторни. Важан извор за почетке државне еманципације 

дукљанске државе дао је Јован Скилица. И поред различитих виђења његовог 

рођења и смрти у историографији, свакако је живио у другој половини XI вије-

ка. Скиличин спис Кратка историја није сачуван у оригиналу, а кроз касније 

преписивачке верзије је заправо компилација списа, која иде од монаха Георги-

ја Кедрена до византијског хроничара Михаила Деволског, са краја XIII и 

почетка XIV вијека. Као и много пута у византијским изворима, Скиличин 

спис, са свим каснијим компилационим верзијама, објављен је у латинском 

                                                 
1
 Појам средњовјековне и модерне државе, настале буђењем националне свијести у 19. вијеку, 

треба разликовати. 
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преводу, на основу рукописа из млетачке библиотеке Марсиане, а прерадио га 

је Ј. Б. Габиус. Скиличин текст објавио је и Имануел Бекер 1839. године у Бон-

ском корпусу. 

Први сет извора тиче се Стефана Војислава, првог дукљанско-зетског 

владара, који је засновао озбиљну државну организацију, и његових борби са 

Византијом за независност. Скилица тако пише:  

„И Србија, која се после смрти цара Романа била одметнула, поново се 

покори. Јован посла цару који је боравио, како рекосмо, у Солуну десет кента-

реија злата, али брод, захваћен олујним ветром, удари на илирске обале и разби 

се. Злато приграби Стефан Војислав, архонт Срба, који је био пре кратког вре-

мена побегао из Цариграда и заузео земљу Срба, протеравши оданде Теофила 

Еротика...” 

Кад цар у Солуну сазнаде за губитак злата, написа Стефану да му поша-

ље његово и да својом кривицом не пружа повода избијању рата. Пошто овај 

није дао никакав одговор, посла цар против њега војску којом је заповиједао 

евнух Георгије Проватас. Стигавши у земљу и запавши у гудуре, јаруге и бес-

путна места, изгуби цијелу војску и сам се једва спасе. 

Пошто је Стефан Војислав побјегао из Цариграда, као што је раније 

речено, и заузео илирске планине, и Трибале и Србе и околна племена подло-

жна Ромејима нападао је и пљачкао, Мономах није могао да подноси његове 

упаде и писмено нареди архонту Драча – био је то патрикије Михаило, син 

логотета Анастасија – да прикупи стратиотску војску Драча, која је била под 

њиме, као и војске из суседних тема које су му биле подређене. 

Потом Скилица описује дебакл византијског војсковође Михаила у 

дукљанским брдима. Наиме, иако је под својом командом имао неупоредиво 

више војника од Војислава, око 60.000, Војислав је ту војску намамио у кланце 

и брда, пустивши је путем да пљачка и пали, да би стекла утисак да озбиљнијег 

отпора нема, образлажући то овако: 

„Срби су њима, како се прича, намерно дозволили и допустили да улазе, 

док се он (Михаило) није бринуо нити о повратку нити је остављао довољно 

јаку стражу по теснацима. Проваливши овај је пустошио и палио поља док су 

Срби заузели и чували теснаце и стрмовита места на путу.ˮ 

Коначно, када је византијска војска кренула да се враћа са плијеном, 

изненада су је напали Дукљани са висова, гађајући је стријелама и камењем. 

Катастрофа византијске војске била је потпуна. Иако у Љетопису попа Дукља-

нина, у појединостима, постоји нешто другачија верзија од Скиличине, која иде 

до врхунца ратничког лукавства и блефа, суштина византијског пораза углав-

ном је иста. Рат је окончан миром, али Скилица не даје детаље када и на који 

начин, јер тај мир везује чак за Војислављевог насљедника Михаила. Из Скили-

чине тврдње не види се ни какав је конкретно Дукља добила статус тим миром, 

али је свакако за овај рад важан овај детаљ:  
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„Тада Михаило, Стефанов син, који је после оца постао владар Трибала 

и Срба склопи уговор са царем и би уписан међу савезнике и пријатеље Ромеја, 

и би почаствован протоспатарским саном.ˮ [Византијски извори за историју 

народа Југославије • 1966: 161–162] 

Како је већ назначено, суштина византијског пораза у Дукљи, тј. околи-

ни каснијег Бара, описана је врло слично од стране још једног из сета византиј-

ских извора. У питању је Кекавмен, византијски феудалац и високи чиновник 

из XI вијека, поријеклом из феудалне породице која је давала високе чиновни-

ке. Кекавмен је директно учествовао у многим сукобима са Словенима и у 

некој врсти грађанског рата у Византији. Кекавменово дјело доспјело је у јав-

ност преко руског византолога В. Г. Васиљевског, који је у синодској библио-

теци у Москви пронашао рукопис, и у сарадњи са византологом В. Јернштетом 

издвојио двије цјелине. Прву су назвали Стратегикон, а другу Савјети цару. У 

наредних више од пола вијека међу византолозима су поведене озбиљне рас-

праве о томе да ли су ове двије цјелине од једног аутора или двојице, тј. да ли 

је Кекавмен само аутор првог издвојене цјелине. 

Кекавменово дјело карактеристично је по бројним уводима у одређене 

наслове, који подсјећају на поуке. Он тако поучава или констатује да се не тре-

ба враћати истим путем у походу на непријатеља чију си земљу опљачкао, јер 

је непријатељ познаје и може поставити засједу. Управо тако је било, јер Кекав-

мен наводи: „Тако уради у Дукљи Травуњанин Србин капетану Драча Михаи-

лу, сину логотета, и уништи његову војску која је бројала преко 40000.ˮ 

[Византијски извори за историју народа Југославије • 1966, 210–211] 

Војислављев устанак и његова борба са Византијом несумњиво су, као 

детаљ историје Дукље, донијели највише извора који углавном доносе исти 

стереотип информација. У такве изворе треба уврстити и Јована Зонару, нај-

прије великодостојника на византијском двору а касније монаха, који је живио 

у другој половини XII вијека. Његово дјело је опширна хроника свијета до 

1118. године. Међутим, за историју балканских Словена Зонарино дјело пред-

ставља преписе већ објављених византијских хроничара, које је он као изворе 

користио, те махом о њима није дао неке нове релевантне податке. У првом 

реду је преписивао или препричавао одјељке из дјела Менандра и Теофилакта 

Симокате, Теофана, Јована Скилице, Михаила Аталијата, Михаила Псела и 

Нићифора Вријенија. Зонара понавља већ познату информацију за Војислава о 

његовом одметништву:  

„Неки скитски човек, по имену Војислав, побегне из Византа и око себе 

окупи чету, и скриваше се по илирским брдима као дивља звер, пљачкајући 

оближња и Ромејима потчињена племена Трибала и Срба и њима сродних.ˮ 

Кратак опис завршава информацијом о поразу византијске војске 

[Византијски извори за историју народа Југославије • 1966: 254]. 

Позни извор о дукљанско-зетској епохи је византијска принцеза Ана 

Комнина, кћер цара Алексија I Комнина. Живјела је крајем XI и у првој поло-
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вини XII вијека. Њено обимно дјело Алексијада, у петнаест књига, садржи и 

детаље о Војиславовим насљедницима Михаилу и Бодину. Она их наводи као 

„Бодина и Михаила, егзархе Далматаˮ, затим „Далмацију Бодинову и Михаило-

вуˮ и, на крају, „Бодин и Далмати и остали главари земаља које леже у околи-

ни.ˮ [Византијски извори за историју народа Југославије • 1966: 376, 383–384] 

Зачеци југословенске историографије у XIX вијеку, са двије главне гра-

не – српском и хрватском – о раном средњем и средњем вијеку углавном су 

били под утиском три сета извора. Први су били франачки, други византијски, 

а трећи је Љетопис попа Дукљанина или Барски родослов. Разматрање визан-

тијских извора се појачавало ка крају овог вијека и почетком XX, јер се тада 

појављују учесталији преводи и стручна приређивања. Овај историографски 

тренд у XIX вијеку, који обично прати нације у фази националне и државне 

еманципације, које посежу за најстаријим временима свог идентитета и борбе 

за омеђавање територије, код Срба и Хрвата изазвао је прилично поларизовану 

подјелу. И првих деценија XX вијека у југословенској историографији он је 

настављен формирањем генерација класичних историчара. Суштински намјера 

је била да се све остале словенске насељеничке групације, које касније форми-

рају феудалне државе, ван експлицитно у изворима наглашених Срба и Хрвата, 

прикажу као етнички и државно српске или хрватске. У томе нарочито предња-

че Дукља и Дукљани. 

Хрватски историчари и публицисти XIX и првих деценија XX вијека 

своју теорију о идентитету Дукље и Дукљана првенствено су базирали на 

чињеницама изнесеним у Љетопису попа Дукљанина о двије Хрватске, Бијелој 

Хрватској или сјеверној, и Црвеној или јужној, која се простирала од краја Боке 

до Драча. Један од најрепрезентативнијих хрватских историчара краја XIX и 

почетка XX вијека Вјекослав Клаић је у потпуности игнорисао Ајнхардове и 

Порфирогенитове изворе, тврдећи да су се хрватске земље простирале у првој 

половини VII вијека од Раше у Истри и Јадранског мора на западу до Скадра и 

ријеке Бојане на југу. Тако он констатује у вези са Хрватском:  

„Већ половином X стољећа откинуше се од ње приморске области од 

Неретве до Бојане, пак се придружише Србима, а у половици XI стољећа ство-

ри се од њих засебна држава, позната под именом Црвена Хрватска, која је из 

прва владала србским областима, али је послије у XII стољећу спадала под срб-

ску државу, пак се за све вијеке отуђила Бијелој Хрватској.ˮ [Klaić • 1899: 129] 

Хрватски теолог и историчар XX вијека Марко Вего, изразито херцего-

вачке провенијенције, отишао је корак даље од Клаића. Он је тврдио „да је име 

Хрват било раширеније него Србинˮ, „да су Хрвати заузимали у самом почетку 

веће земљиште него Србиˮ, „да је Босна у почетку досељења нових народа била 

наставана од Хрвата.ˮ Он је оспорио и самог Порфирогенита као извор, назна-

чујући:  

„Према свему реченоме долазимо до закључка да цар стварно нема пра-

во што је рекао да је све на југ Неретве српско (...) Србин му је политички саве-
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зник и то моћни, зато по њему истовјећује све, чим је он владао.ˮ [Vego • 1937: 

69] 

Доминик Мандић није био класични историчар него теолог и фрањевач-

ки свештеник. Како то обично бива, преко црквене историје лако је нашао мост 

да већина његовог научног опуса првенствено буде посвећена историји Срба и 

Хрвата, те етничком и црквеном идентитету Босне и Херцеговине, што треба, 

слично Вегу, објаснити његовом херцеговачком провенијенцијом и интересова-

њем за тзв. рубне дијелове хрватског идентитета, у првом реду Босне и Херце-

говине и Црне Горе. Екстремност његових историографских ставова у другој 

фази живота, послије Другог свјетског рата, треба довести у контекст практич-

но отворене подршке усташком емигрантском покрету, у чијем миљеу је живио 

и радио у иностранству. У једном од његових дјела, са насловом Црвена 

Хрватска, види се матрица Љетописа попа Дукљанина за историографске ста-

вове. Мандић тврди да Црвена Хрватска обухвата „земље од Цетине у Далма-

цији до Дрима у Албанијиˮ. Он Црвену Хрватску назива „Јужна Хрватскаˮ, у 

којој су Хрвати од свога досељења на Балкан „вјековима живјели и развијали 

своју изразито хрватску културуˮ. Мандић ће констатовати и ово: „Дукља је 

била непријепорно хрватска земља и зато хрватски повијесничари требају обра-

ђивати повијест Дукље, напосе дукљанске краљевине 11. и 12. стољећа, као 

саставни дио хрватске повијестиˮ. [Mandić • 1973: 10] 

Иако се то не може експлицитно тврдити, Мандићево дјело Црвена 

Хрватска, поред већ уходаног стереотипа заснованог на Љетопису попа 

Дукљанина, може идејно-историјски бити засновано и на публицистичком дје-

лу истог назива, хронолошки много раније објављеном, 1937. године, као и 

сличном, Трагом попа Дукљанина, 1941. године. Дјела су у ауторству Савића 

Марковића-Штедимлије [Marković-Štedimlija • 1937; Marković-Štedimlija • 

1941]. Исти је рођен у околини Подгорице у Црној Гори. Био је несвршени 

правник, бавио се новинарством, књижевном критиком и историографијом. Од 

краја 20-их година XX вијека живио је углавном у Загребу, пишући за неке 

црногорске, хрватске и српске листове. Током 30-их година постао је близак са 

Хрватском сељачком странком и усташким елементима. Током Другог свјет-

ског рата уско је сарађивао, заједно са др Секулом Дрљевићем, са усташким 

режимом, живећи углавном у Загребу. Заједно су радили на пропалом пројекту 

васпоставе независне црногорске државе под италијанским протекторатом. 

Повукао се са усташама 1945. године. На аустријској страни границе је ухап-

шен од совјетских трупа и послат у СССР, гдје је у једном од гулага одслужио 

десетогодишњу казну. На захтјев југословенских власти враћен је у домовину, 

гдје је одслужио осмогодишњу казну. По изласку из затвора, на основу пред-

ратног познанства са Мирославом Крлежом, запослио се у Лексикографском 

заводу. Умро је у Загребу 1971. године. Без обзира на то што се његов опус 

може подвести под политиколошко-историографске брошуре, Марковић је од 

неких хрватских историчара, попут Клаића, Вега и Мандића, отишао корак у 
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страну. Он је теорију о Црвеној Хрватској, минимизирајући византијске изворе, 

представио само као основу за настајање посебног етнитета из хрватског-

дукљанског, из кога је настао у позном средњем вијеку црногорски. Из Марко-

вићеве историографске теорије, засноване на Дукљанину, током деценија 

послије Другог свјетског рата се постепено, до данашњице, развио у Црној 

Гори потпуно нов историографски правац – дукљански. 

Поред овог правца, у хрватској историографији постоји и онај који се 

развија од XIX вијека и постепено научно-стручно еманципује, уз велики сте-

пен уважавања византијских извора. Он сеже у коријене хрватске историогра-

фије, чак у XVIII вијек, преко Фрања Ксавера Пејачевића, а затим у XIX код 

Фрања Рачког [Pejacsevich • 1797; Rački • 1881]. Прелама се из XIX у XX вијек 

са Натком Нодилом. Нодило се позива на Порфирогенита и наводи: „О полови-

ни X вијека пише Константин, осим праве Србије по имену, још у крајини по 

његову свједочанству Србима су насељене: Диоклитија, Трабунија, Конавље, 

Захумлија и Паганијаˮ. [Nodilo • 1905: 436] Стјепан Сркуљ, један од најпозна-

тијих хрватских историчара првих деценија XX вијека, који је у шири оптицај 

увео употребу историјских карата, глобално је такође био на становништу срп-

ског идентитета Дукље и Дукљана, заснованог на византијским изворима, јер је 

у једном од својих дјела констатовао: „Србима владају двије породице: једна у 

приморју (Дукљи, Травунији и Захумљу), а друга у Рашкојˮ. [Srkulj • 1920: 55] 

Мноштво страних историчара XIX и првих деценија XX вијека, базира-

јући се на византијским изворима, идентитет Дукље и Дукљана види као 

неспорно српски. Уважавајући неке околности њиховог историографског опу-

са, али и чињенице да су макар дијелом свог живота живјели међу Србима или 

у југословенским просторима, српска историографија сматра их као дио своје 

историографије. Тако се радо узима у српску историографију Павле Јозеф 

Шафарик, Словак, с обзиром на чињеницу да је дио свога живота у првој поло-

вини XIX вијека живио и радио у Новом Саду. Он пише:  

„Сва племена Срба, која су се између Хрвата и бугарских Словена учвр-

стила на ријекама Босни, Дрини, Колубари, на Западној или Српској Морави, 

на Ибру, Неретви и на Морачи, према заједничком језику и својству припадају 

једном народуˮ. [Šafarik • 1837: 43] 

Као један од класика српске средњовјековне историографије узима се 

Чех Константин Јиречек, како по научним контактима са Србима тако и по 

предмету свога научног интересовања, првенствено Срба, Бугара и Дубровни-

ка. У својим радовима Јиречек нуди широку анализу свих врста извора о иден-

титету Дукље и Дукљана, при томе не фаворизујући византијске, али им дајући 

врло озбиљан карактер. Он ће о Дукљи написати сљедеће:  

„Код Срба је у то доба било два средишта са две династије. Једна је кућа 

Стефана Војислава, владала у Приморју, у покрајини Дукљи, Травунији и Заху-

мљу. Како је ова област сретно одбила нападе Византинаца, постала је она у XI 

веку, прва народна сила. У унутрашњости, у некадашњој земљи првобитних 
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Срба, владала је лоза која је од краја XI века својим непрекидним нападајима 

на Грке бацила потпуно у засенак владаоце у приморју, те их је, пред крај XII 

века, сасвим потиснула и у Дукљиˮ. [Јиречек • 1952: 122] 

У сет већ набројаних историчара који се узимају као припадници српске 

историографије, иако то суштински нису, спада и Бењамин Калај. Критеријум 

за уврштавање њега у ову групу може најприје бити у баналној чињеници да му 

је мајка била мађаризована Српкиња. Свакако је значајнији онај да је он од 

1868. до 1875. године био аустроугарски конзул у Београду, а касније и погла-

вар Босне и Хедрцеговине. Стицајем дипломатског посла добро је упознао срп-

ски народ. Ако се томе дода чињеница да се ванредно интересовао за историо-

графију, проналазио изворе и објављивао их, утисак се повећава. Неспорно из 

политичко-државних побуда државе коју је представљао, он је објавио, тј. у 

преводу се 1882. године у Београду појавила његова књига Историја српског 

народа. И он у њој непосредно сврстава Дукљу и Дукљане на низу мјеста у 

српски етнички корпус, јер поред осталог наводи: 

 „Области што их заузеше Срби, као што се већ види из онога што реко-

смо, бејаху одвојене од хрватскога земљишта на северу и на западу ријекама 

Савом и Врбасом. Од извора Врбаса, правцем на Имотско језеро, до ушћа 

Цетине, дуж Јадранскога мора (...) до Бара. Од Бара дуж Скадарског језера на 

југоисток до Српске Мораве простираху се земље што су их Срби заузели...ˮ 

[Калаи • 1882: 14]  

Заиста је широк хронолошки и територијални распон историчара који су 

на византијским изворима базирали Дукљу и Дукљане као дио српског етноса. 

Он сеже и до XVIII вијека, преко нпр. италијанског историчара Данијелеа Фар-

латија и њемачког историчара друге половине тога вијека Лудвига Алберта 

Гебхардија [Farlati • MDCCLIII: 35; Gebhardi • 1805].
2
 Руска историографија 

даје такође широк распон базирања дукљанског етничког идентитета као срп-

ског, од Аполона Александровича Мајкова, преко Константина Грота, из 

посљедњих деценија XIX вијека [Мајков • 1990; Grot • 1880], па све до Вален-

тина Васиљевича Седова. У једном од својих радова он даје историјску карту 

са ареалима Хрвата и Срба, у коме се област Дукље јасно препознаје као ареал 

Срба [Sedov • 2013: 453]. На другом мјесту он се позива на Константина Пор-

фирогенита, и објашњава: 

„У то време је, по свему судећи, у српској средини формиран систем 

државних заједница (...) Кнежевина (архонтија) Дукља (у грчким изворима – 

Диоклеја) заузимала је део јужне Далмације о околних континенталних области 

све до Котораˮ.  

                                                 
2
 Фарлати наводи: „У историјском смислу, постоје двије Србије, једна Србија је Приморје или 

Приморска Србија. Неретвљани, Захумљани, Травуњани – Конављани, Дукљани – сви су 

Србиˮ.  
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Он даље објашњава распоред Травуније, Захумља и Паганије [Sedov • 

2013: 461]. 

У разматрању етничког идентитета словенских скупина у вијековима по 

насељавању, у анализи византијских извора свакако постоје бројне контрадик-

торности, недоречености и вишесмислености, које су у претходна два вијека, а 

нарочито у модерној историографији од краја XIX вијека, развиле бројне поле-

мике. Те полемике ужу конотацију добиле су и у југословенској историографи-

ји од назначеног периода, и прелиле су се у деценије XX вијека. Оне намећу 

бројне расправе са одговорима на сљедећа питања: у којим земљама су прво-

битно обитавали Хрвати и Срби; гдје се даље, по досељавању, селе Хрвати и 

Срби; да ли су се Хрвати и Срби на Балкан доселили из постојбине као два већ 

готово формирана унутарсловенска етникума; ко су Пагани и шта је Паганија; 

ко су Трибали; шта треба да значи нека од формулација из византијских извора 

типа „народ Хрвата које неки називају и Србимаˮ; откуд се за кнеза Војислава 

Дукљанског наводи „неки скитски човјекˮ; откуд се за Михаила и Бодина наво-

ди да су прваци Далмата и сл.? Коначно, бројне научне критике византијских 

извора o Јужним Словенима не искључују непознавање терена и прилика које 

се описују, њихово мијешање са другим теренима и личностима, класично и 

паушално описивање истих усљед незнања итд. Како је већ назначено, компа-

рација византијских извора са Љетописом попа Дукљанина у југословенској 

историографији, нарочито у вези са детаљима и значењу појмова Црвена 

Хрватска и Црвени Хрвати, отворила је у посљедњем безмало вијеку, нове 

дилеме и расправе. 

Константин Порфирогенит прилично јасно на једном мјесту свога дјела 

разграничава земље Хрвата и Срба. Тако пише:  

„Од ријеке Цетине почиње земља Хрватска и пружа се према приморју 

до границе Истре, односно града Лабина и са брдске стране у извјесној мјери 

пружа се и даље од провинције Истре, а према Цетини и Ливну граничи са 

Србијом. Земља Србија лежи испред свих осталих земаља, са сјевера се грани-

чи са Хрватском, а са југа са Бугарскомˮ. [Византијски извори за историју 

народа Југославије • 14]  

На основу овога би се могло протумачити да у српске земље спадају 

Дукља, Травунија и Захумље, јер су ка југу и Јадранском мору управо оне, а ка 

југоистоку Бугарска. 

Но, у истом дјелу има Порфирогенит и нејасних формулација. Тако он у 

глави 31, у којој говори о Хрватима, каже: „Хрвати који су сада насељени у 

крајевима Далмацијеˮ..., или: „У покрштеној Хрватској су насељени градовиˮ... 

Ту постоји недоумица да ли су Хрвати негдје друго били насељени раније или 

гдје је непокрштена Хрватска? Исти случај је и у глави 32 са насловом „О 

Србији и земљи у којој сада обитавајуˮ [Византијски извори за историју народа 

Југославије • 37, 44, 46]. Значи ли то да су Срби били негдје раније насељени па 

су се одселили? 
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Конфузију око идентитета Хрвата и Срба, тј. да ли је то једна етничка 

скупина Словена, која се тек касније раздвојила са првим феудалним државама, 

и кроз те државе установила подидентитет, уноси и Јован Зонара. Он описује 

устанак Ђорђа Војтеха у Македонији против Византије 1072. године. Војтеху је 

у помоћ дошао Константин Бодин, син дукљанско-зетског краља Михаила, који 

ће и сам касније постати краљ и проширити границе дукљанско-зетске државе 

и на Босну. Зонара о томе констатује: „Трећег индикта његовог царства народ 

Хрвата, који неки називају Србима бјеше се подигао да заузме земље Бугара...ˮ 

[Византијски извори за историју народа Југославије • 255] Нешто слично наво-

ди и настављач Скиличиног дјела, чије је име остало непознато, али се хроно-

лошки не слаже са Зонаром: „Прве године његовог царства једанаестог индик-

та, народ Срба, који и Хрватима називају, крену да потпуно освоје Бугарску...ˮ 

[Византијски извори за историју народа Југославије • 177] Македонски устани-

ци, којима је у помоћ дошао Константин Бодин, идентификују се у оба случаја 

као Бугари у свим византијским изворима, уосталом као и у хронолошки рани-

јем периоду у вези са Самуиловим покретом. Дукља – Зета и Бодин као њен 

престолонасљедник се, дакле, третирају као Хрвати, али и Срби. Ради општег 

контекста ове приче треба напоменути да су устаници у првобитном периоду 

прогласили Бодина за бугарског цара. Но ускоро је устанак угушен, а Бодин 

заробљен од Византинаца и одведен у ропство. Послије низа перипетија и 

посредовања Млечана, он је ослобођен и вратио се у Дукљу – Зету. 

Један у низу података у византијским изворима, нарочито онима о Воји-

слављевом устанку, такође уноси конфузију. Тако се Војислав помиње као вла-

далац земље Трибала и Срба, или чак њен узурпатор, који је побјегао однекуд 

из Цариграда. Из низа историографских радова XIX и првих деценија XX вије-

ка може се стећи закључак да су Трибали првобитно били етничка скупина 

сасвим идентификационо различита од Илира у вријеме римских освајања и у 

позноримском периоду, и да су живјели поред Илира или територијално изми-

јешани са њима. У каснијем словенском државотворном периоду Трибали се 

првенствено идентификују у тумачењу византијских извора као синоним за 

Србе. Константин Јиречек тај феномен објашњава тако да је употреба имена 

Трибала „литерарнога порекла позновизантијски назив за Србе као Дачани или 

Трибали. Тај назив спада у оно време, када беше у моди да се савремени народи 

називају античким именима, што не беше још познато цару Константину Пор-

фирогениту, али превлађује од XI–XV века у грчким историјским и реторским 

делимаˮ. [Јиречек • 1952: 64] Георгије Острогорски такође Трибале идентифи-

кује као Србе [Острогорски • 1970: 464, 468, 477, 586, 596].  

Приређивачи едиције Византијски извори за историју народа Југослави-

је слиједе оваква мишљења. Тако у коментару у вези са дукљанским кнезом 

Владимиром и употребом назива за област Трибалија, сматрају: „Трибалија и 

Србија су синоними, као што су синоними Трибали и Срби (...) Овде је реч о 

Дукљи, односно од XI века Зета...ˮ [Византијски извори за историју народа 
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Југославије • 117]. У истом смислу је и објашњење у вези са употребом назива 

Трибали у кампањи кнеза Стефана Војислава против Византије, када кажу:  

„Могло би се на основу овог места помислити да су Срби и Трибали раз-

личита племена, јер се одвојено помињу. Нема, међутим сумње да се ради о 

истом племену, јер се код Скилице – Кедрена устаници час називају Србима 

(...) час Трибалима (...). Употреба назива Трибали је резултат књижевних амби-

ција Скилице, који је по томе сличан другим византијским писцима, који избе-

гавају да се служе варварским именима већ радије употребљавају имена оних 

народа за које су мислили да су у старо доба живели у истим областима и која 

су позајмљивали од старијих или античких писаца. Тако је дошло и до тога да 

се за Србе употребљавало, између осталих и име Трибалаˮ. [Византијски изво-

ри за историју народа Југославије • 159] 

Мада изолован и само за ту прилику употребљен, у вези са устанком 

Стефана Војислава је и податак Јована Зонаре, у коме се каже „неки скитски 

човек, по имену Војислав, побегне из Византа“... Јиречек наводи, позивајући се 

на безименог космографа из Равене из VI вијека, да се иза земље Нормана, 

Дана и Фина на истоку простире земља Скитија, одакле потиче народ Словена 

[Јиречек • 1952: 38]. У каснијим временима, повезујући прве сукобе Авара са 

Византинцима 578. године преко Ердеља у Влашку, Скитија је била земља у 

данашњој Добруџи [Јиречек • 1952: 49]. Приређивачи едиције Византијски 

извори за историју народа Југославије, позивајући се на тврдње мађарског 

филолога и византолога Ђуле Моравчика, објашњавају да се у византијским 

изворима често среће термин Скити у различитим употребним својствима за 

поједине народе у различитим периодима: Хуне (V–VII вијек), Аваре (VII–X 

вијек), Хазаре (IX–X вијек), Бугаре (VIII–XIV вијек), Угре (X–XI вијек), Пече-

неге (XI–XII вијек), Узе (XI–XII вијек), Кумане (XI–XIV вијек), Селџуке (XI 

вијек), Монголе (XIII–XVI вијек) и Османлије (XIV–XVI вијек). Тврдње су 

Моравчика да се од X вијека за балканске Словене и словенизоване Бугаре 

наводи да су Скити [Византијски извори за историју народа Југославије • 27; 

Moravcsik • 1958: 279–283]. 

Ово доводи дo уже идентификације Скита ка Узима, тј. да је Војислав 

могао бити Уз. Наиме, послије пада Ларисе 985. године, Самуило је, по Скили-

ци и Кедрену, преселио дио византијског становништва у унутрашњост своје 

државе. По свој прилици радило се о Узима, који су до тада служили у визан-

тијској војсци и били забиљежени у списак стратиотских имања. Исте такве 

спискове, по Скилици и Кедрену, правио је и Самуило, користећи шаблон 

византијске војне администрације. [Византијски извори за историју народа 

Југославије • 82] Meђутим, приређивачи Византијских извора за историју Југо-

славије, позивајући се на један број руских византолога, наводе да су у првој 

половини XI вијека Турци насељавали простор између ријека Дњепра и Дуна-

ва, а да су Узи, једно од њихових најјачих племена, који су касније у Европи 

добили назив Кумани, а у Русији Половци, кренули са истока у походе, почев-
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ши да притискају њима сродна племена. Међу њима су били Печенези, који су 

се спустили ка Дунаву и упали у дијелове византијске државе. Према Скилици, 

они су упали у Бугарску и ту побили доста народа, али их је, по наређењу цара 

Константина, један од византијских војсковођа одбацио преко Дунава 

[Византијски извори за историју народа Југославије • 162–163]. Скиличин 

настављач Михаило Аталијат, Михаило Псел и Јован Зонара имају потпуно 

истовјетну верзију догађаја, али, за разлику од Скилице, они наводе стриктно 

да се напад извршили Узи „ови су скитског порекла и од Печенега су племени-

тији и многобројнијиˮ. Узи су продрли до Солуна и дијелова царства око Солу-

на и извршили велике пљачке [Византијски извори за историју народа Југосла-

вије • 175–176]. 

Конфузију око извођења евентуалног идентитета Стефана Војислава од 

Скита, у ширем смислу, до Уза, у ужем смислу, уноси Михаило Псел. Рођен је 

1018. године у Цариграду, а вјероватно је преминуо 1097. године. Његова хро-

ничарска оставштина више је везана за догађаје на самом врху византијске вла-

сти, углавном на двору, а узгред помиње догађаје у вези са Словенима. Лоцира-

јући напад преко Дунава на византијску државу 1064. године, Псел наводи као 

извршиоце Мизе и Трибале [Псел • 2000: 273–274]. Приређивачи Византијских 

извора за историју народа Југославије, међутим, констатују да византијски 

писци под Трибалима обично подразумијевају Србе, али, што је занимљиво, 

Псел наводи за Узе да су Трибали, док сматрају да он под Мизима подразуми-

јева Печенеге, иако су овим именом Византијци обично звали Бугаре 

[Византијски извори за историју народа Југославије • 224–225]. 

Коначно се опет вративши на Јована Зонару, као извору идентификације 

Стефана Војислава као скитског човјека, треба поменути да и он врши етничко 

сужавање Скита ка Узима као неком ужем етникуму. И он, као и остали визан-

тијски хроничари, наводи да 1064. године Узи прелазе Дунав и упадају пљачка-

јући дубоко у грчку територију, поразивши успут двојицу византијских војско-

вођа. Он опис почиње констатацијом: „Јер народ Уза (ови су Скити, и међу 

скитским народима сматрани су бољим и по броју и по роду од Печенега) пре-

шао је преко Дунаваˮ. [Византијски извори за историју народа Југославије • 

255] 

Сумирајући податке о Војиславу као скитском човјеку, јасно се анали-

зом види неколико контрадикторности. Чињеница да се Војислав идентификује 

као скитски човјек не изводи се нигдје даље у ужем смислу да је он Уз, што је 

једино логично, јер о некој другој идентификацији Скита не може бити говора, 

пошто је представљен изворни распон ко се хронолошки у ком периоду иден-

тификује под Скитима. У другом хронолошком смислу такође постоји контра-

дикторност. Војиславове активности и битке са Византијом, у којима Дукља 

стиче своју државну афирмацију, везују се за прву половину 40-их година XI 

вијека. Прелазак Дунава од стране Уза и поход на Византију лоцирају се тачно 

у 1064. годину. Постоји, дакле, хронолошки распон од двије деценије кашње-
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ња. Ово стога што би се могао реконструисати једини разумљиви сценарио 

доспијевања Војислава до Цариграда, одакле би побјегао у Дукљу и дигао уста-

нак. Тај сценарио био би такав да је Војислав, као појединац или вођа неке 

ушке војне скупине, доспио у походу преко Дунава, па се онда из неких разлога 

задржао у Грчкој, био заробљен и сл. Свакако то у овој опцији није могао. Једи-

но да се узме мало вјероватна опција да је као Скит, и уже Уз, као појединац 

доспио негдје до Византије, ту био заробљен и из Цариграда побјегао у Дукљу. 

Контрадикторност прихватања чињенице о Војиславовом скитском 

етничком идентитету допуњује још један податак. Нигдје се у византијским 

изворима не помиње како је Војислав доспио у Византију и Цариград, да би 

одатле побјегао. Једноставно, његов ранији идентитет у византијским изворима 

се не помиње. Теорија о Војиславу, као младом дукљанском кнежевићу који је 

одведен у Цариград као талац, па је одатле побјегао у родну Дукљу и ту поди-

гао устанак, у југословенској историографији се више од једног вијека компа-

рира са византијским изворима о њему и Љетописом попа Дукљанина, и онда 

слаже у заједничку причу. Тиме отпада верзија да је Војислав као неки Скит, 

или уже Уз, побјегао као авантуриста у Дукљу и ту се наметнуо становништву 

незадовољном византијском влашћу и дигао устанак. У објашњењу идентифи-

кације Војислава као скитског човјека, једино је могућа верзија да му је та 

одредница дата по истом моделу употребе имена Трибала или, још више, из 

незнања аутора извора, тумачења свих устаника против царства као варвара, 

Скита и сл. 

Још једна чињеница у етничкој идентификацији Дукљана ствара контра-

дикторност и упућује на погрешан закључак. Тако се Војислављев син и унук, 

Михаило и Бодин, идентификују као прваци Далмата, а њихова земља као Дал-

мација. Јиречек тај феномен објашњава овако: 

„Римска имена провинција ишчезнула су полако у географској номен-

клатури. Име Далмације одржало се без прекида, али свагда ограничено на оба-

лу са острвима. Стари, пак, обим Далмације није се тако брзо заборавио. Грци, 

из времена Комнена, називају Србе највише Далмати. Код Кинама, Рас је твр-

ђава у Далмацији, Скадар код српскога краља Стефана Првовенчанога, Бар и 

Улцињ, код Томе Сплитског у seperior Dalmatiaˮ. [Јиречек • 1952: 64] 

Приређивачи Византијских извора за историју народа Југославије кон-

статују да је, нарочито од византијских хроничара, Ана Комнина употребљава-

ла називе Далмација и Далмати. Они у вези с тим објашњавају: 

„Нема, међутим, никакве сумње, да се појам Далмације и Далмата 

поклапа код Ане са појмом Србије и Срба. Из свих њених вести, које ниже 

наводимо, то је сасвим очигледно. То, уосталом, не изненађује с обзиром на 

Анину познату и увек присутну тенденцију за архаизирањем имена. Ана је, као 

што ће се видети, знала да нема провинције Далмације нити Далмата, него да 

се ради о Србији и Србима, али је намерно архаизирала имеˮ. [Византијски 

извори за историју народа Југославије • 377] 



СВЈЕТЛАНА Ж. САМАРЏИЈА, Етничко одређење Дукље и Дукљана према византијским... 

73 

 

Посљедња контрадикторност у византијским изворима о Дукљи и 

Дукљанима је заједничко увезивање истих у Хрвате и Србе. Из овога произлази 

да су Хрвати и Срби једно те исто. То нарочито важи за констатације Јована 

Зонаре и Скиличиног настављача. Овиме су се у посљедњих више од једног 

вијека, у југословенској историографији, у компарацији са Љетописом попа 

Дукљанина, као извором потпуно независним од византијских, нарочито код 

неких хрватских историчара, отвориле могућности за приказивање Дукље и 

Дукљана као дијела Хрвата. 

Овом темом нарочито се бавио један од најпознатијих српских средњо-

вјековних историчара прве половине XX вијека Никола Радојчић. Радојчић 

поистовјећивање Срба и Хрвата код Јована Зонаре објашњава тиме да Зонари 

односи на југозападном дијелу Балканског полуострва „нису били ни из близа 

тако познати као Скилици и Вриенију, који су их и сами боље знали и имали за 

њих боље информатореˮ. По Радојчићу, види се разговјетно да су Скилица и 

Вриеније из начина називања „Срба (односно Дукљана) и Хрватаˮ знали за 

њихову племенску сродност. Он ту сродност поистовјећује са идентификаци-

јом Срба и Трибала. Као и у случају Срба и Трибала, то је чињено „ради лите-

рарних, антикварских, разлога, они су тражили синоним за име Србин, и један-

пут су га налазили у племенски сродним Хрватима, други пут у територијал-

ним прешасницима, Тривалима, Зонара чак и у Скитима, као да би плеоназми у 

речима могли допунити садржајну оскудност њиховим информацијама о Срби-

маˮ. Да би се објаснио овај феномен византијских хроничара, за Радојчића „нај-

важније је идентифицирање Срба с Хрватима, изведено због племенске сродно-

сти, јер је необичније, док су сасвим обична византијска идентифицирања 

народа само због антикварских, литерарних и чак етимолошких разлогаˮ. 

[Радојчић • 1926: 11] 
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ETHNIC DETERMINATION OF DUKLJA AND DUKLJANI  

ACCORDING TO THE BYZANTINE SOURCES AND HISTORIOGRAPHY 

 

Summary 

 

At the end of I century AD, the Roman Flavian dynasty founded the town of Doclea at the 

confluence of the Zeta and Moraca Rivers near today's Podgorica. The city is named after the Illyrian 

tribe Docleates, which inhabited the surrounding areas. It developed relatively fast, because it was 

located on the important Roman road – Scodra. In the beginning, it was part of the Roman province of 

Dalmatia, but with the reform of the Emperor Diocletian in 297, it belonged to the Roman province of 

Prevalis, which was separated from Dalmatia. In the broadest sense, it belonged to the province of the 

Eastern Illyricum. Although Scodra was the seat of the province of the Eastern Illyricum, Doclea was 

rapidly rising as a wider regional center. During the Migration Period, according to very scanty sour-

ces, the city was first plundered by the Goths in 489, and the catastrophic earthquake contributed to its 

non-reconstruction as a settlement. The area of Prevalis, as well as the entire later South Slavic area, 

was affected by the settlement of Slavs. After the fall of the Western Roman Empire, very quickly the 

area of the former Prevalis, and thus Doclea, fell under the Byzantine rule. Therefore, the most im-

portant set of sources on the history of the early Middle Ages, both in the area of the former Doclea 

and the South Slavs, is mainly related to Byzantium. Shortly after settling, the Slavic tribes in the 

region of the former Doclea received the Slavic variant of its name – Dukljani, and the territory – 

Duklja. The process of emancipation of the South Slavic tribes from the Byzantine authorities began 

in IX, flared up in X, and reached its peak in XI century, when Duklja became an independent king-

dom and experienced its territorial and organizational zenith in the second half of this century. It is 

difficult to talk more about the original Duklja state at that time, because it sublimates most of the ter-

ritories of Travunia, Zachumlia, Raska and Bosnia. Then the name Duklja and Dukljani was gradually 

lost, and the anmes Zeta and Zecani prevailed. In XII century, Duklja, torn apart by internal struggles 

over power, experienced its downfall, and at the end of this century it became part of the Nemanjic 

state. The ambiguity, confusion, but also in part the factual and geographical ignorance of this territo-

ry by the authors of the source, conditioned the possibility of a wide range of interpretations of the 

ethnic identity of Duklja. 

 

Keywords: Byzantium, Duklja, Zeta, Moraca, interpretation. 
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СВЕШТЕНА ПОРОДИЦА ОПАЧИЋ  

У ПРЊАВОРУ (1829–1905) 
 

 
Апстракт: У овом раду о свештеној породици Опачић наводе се документи који свје-

доче о мисији Максима Опачића (архимандрита Мелентија), православног свештеника, мисио-

нара и подвижника, који је у варошици Прњавору служио Богу чак преко 70 година. Такође се 

износе и нове чињенице о животу Јакова Опачића, прњаворског свештеника и одликованог 

добровољца и хероја српско-турских и српско-бугарског рата, те мисији и служби Луке Опачи-

ћа, Јаковљевог сина. Породица Опачић је оставила траг у вјерском и културном животу прња-

ворске варошице у 19. и почетком 20. вијека и заслужна је за обнову црквеног живота у Прња-

вору након вишевјековног турског ропства. Максим је изградио прву цркву брвнару, али и 

први зидани храм Божији у Прњавору уз помоћ својих парохијана и уз помоћ сина Јакова. До 

данас се о свештеној породици Опачић веома мало знало, већином из породичних предања или 

из оновремене периодике. Овим радом освјетљавамо њихов подвиг којим су успјели обновити 

храмове и духовни живот на простору Прњавора и његове околине. 

 
Кључне ријечи: Парохија прњаворска, Максим Опачић (архимандрит Мелентије), 

Јаков Опачић, Лука Опачић, црква брвнара у Прњавору, Храм Светог Георгија у Прњавору, 

Српска школа у Прњавору. 

 

 

На подручју које данас обухвата Општина Прњавор, али и Архијерејско 

намјесништво прњаворско у својим мало другачијим границама, крајем 19. 

вијека постојало је само неколико малих дрвених црквица. Многе такве брвна-

ре дуго нису биле ни освећене. Служило се, једноставно, на освећеном анти-

минсу. Из извора за 1882. и 1887. годину видимо да на овом простору, који тада 

још увијек административно припада Митрополији дабробосанској, постоји 

само неколико цркава брвнара и то у Прњавору, Палачковцима, Шаринцима, 

Српској Мравици и Друговићима, који данас не припадају Намјесништву прња-

ворском. У каснијим изворима се наилази и на податак да је постојала црква 

брвнара на мјесту данашње цркве у Поточанима. 

Године 1900. велика црквена област коју је обухватала Митрополија 

дабробосанска подијељена је на двије сразмјерно једнаке црквене области – 

Митрополију дабробосанску и Митрополију бањалучко-бихаћку. Цијело прња-

ворско подручје тада административно потпада под Митрополију бањалучко-

бихаћку. 
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Градња првог храма током 19. вијека у самом прњаворском насељу 

повезана је са личношћу и пастирским радом свештеника Максима Опачића, 

потоњег архимандрита Мелентија.
1
 Максим Опачић је, служећи Богу на паро-

хији у Палачковцима, за потребе православних вјерника изградио у варошици 

Прњавору скромну црквицу брвнару још 1829. године, назвавши је „Келијаˮ. У 

овој црквици држао је Богослужења недјељом и великим празницима. 

Максим Опачић је рођен око 1801. године у Далмацији, а према подаци-

ма из Шематизма тачно мјесто рођења је Мокро Поље. Говорио је италијански 

и грчки језик. Богословију је завршио у манастиру Крки. Рукоположен је за 

ђакона 4. августа, а за презвитера 6. августа 1825. године у Стапарима и поста-

вљен на парохију у село Палачковце као помоћни свештеник попу Сави Ивано-

вићу.
2
 За протосинђела је произведен у Мајевцу јула 1837. године. Чин архи-

мандрита добио је 12. јула 1872. године у Сарајеву од митрополита Пајсија.
3
 

Када је Максим започео градњу цркве брвнаре 1829. године, на Прња-

ворском брду се у то вријеме налазило неколико породичних кућа.
4
 Од свих 

породица се по угледу издвајала породица Симеуновић, у чијој кући се чувао 

                                                 
1
 Према породичном предању, Опачићи су старином из околине Никшића, одакле су се склони-

ли у страху од турске одмазде. Миграција српског становништва око Никшића је текла у два 

правца. Једни су се запутили на сјевероисток, те су се од њих развили Луњевице и Скерлићи, а 

други на сјеверозапад и од њих су се развили Билбије, Шевићи, Чубриловићи и Опачићи. 

Из села Опачића, у врху Гламочког поља, неки су се спустили у Далматинско Косово, у општи-

не Плавно и Кистање. Максим Опачић је из Далмације у Босну дошао око 1825. године. Био је 

ожењен Маријом Вукмирицом из Книна. У браку Максима и Марије Вукмирице из Книна 

рођени су: Милка (удата за Перу Илића, са којим је имала дјецу Јованку и Ристу, а Јованка је 

била удата за Стеву Остојића); Мара (удата за Мићу Симеуновића); Лекса (удата за Рацана 

Симеуновића); Глигорије зв. Глиго (ожењен Маријом Јовановић-Узун из Појезне, са којом је 

имао сина Јову) и Јаков. И Глигорије и Јаков су били свештеници. Јаков је био ожењен Томком 

Алексић из Сарајева, са којом је имао ћерку Анку и сина Луку. Лука Опачић је био ожењен 

Милком Трифковић (1865–1944), ћерком Васе Трифковића. Лука и Милка су имали шесторо 

дјеце: Рајка (1888), Радојку (1890–1917), удату за Косту Богојевића, Даницу (1892–1975), удату 

за Симу Спасојевића (1890–1941), Љубомира (1894–1991), који је био ожењен Славком Гашић 

(1906–1970) и са којом је имао ћерке Јасну и Бранку, Рајка (1896–1982), ожењеног Зором Бате-

стин (1910–1993), са којом је имао ћерке Мирјану и Оливеру, те Зорицу (1899–1989), удату за 

Јакова Петковића (1889–1951) из Теслића. 
2
 Саво Ивановић припада најстаријој познатој свештеничкој породици из прњаворског подручја 

у новије вријеме. Вјероватно су насељеници у Печенеговце старином из црногорских крајева. 

Саво Ивановић је запис о себи и попу Максиму оставио на једној икони у цркви брвнари у 

Палачковцима. Из тог периода су нарочито вриједни записи на иконама и књигама старе брвна-

ре. 
3
 На неким документима архимандрит Мелентије се потписивао као „Архимандрит Храма Све-

тих апостола Петра и Павлаˮ, што се односило на храм у Палачковцима. 
4
 Око 1830. године, када се Божо Ковачевић доселио на Прњаворско брдо, ту се већ налазило 

пет ушорених кућа, путем према Гложићу. То су биле породице Симеуна Симеуновића званог 

Црногорац, Миће Бајића и Павла Тодоровића на јужној страни и Симеуна Вујичића и Јокића на 

сјеверној страни. Ово су вјероватно биле старе избјегличке породице на манастирском прњаво-

ру. 
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барјак прњаворских добровољаца који су били учесници поп Јовичине буне у 

Посавини.
5
 

Црквица је била скромна грађевина од дрвета, на каменом темељу, 

подигнута уз сагласност турских власти. У то вријеме на овом простору посто-

јало је само неколико мањих цркава брвнара. 

Прњаворска брвнара – Келија, налазила се у близини данашњег Храма 

Светог Георгија, прекопута Светосавског дома. Келија у прво вријеме није има-

ла никаквих спољашњих украса нити крста. У то вријеме звона су била забра-

њена, а вјерници су позивани на молитву дрвеним клепалом, које је било поста-

вљено у порти испред саме брвнаре. Унутрашњост ове црквице била је веома 

скромно уређена. У њој су крштени готово сви становници прњаворске варо-

шице између 1829. и 1888. године. 

Подаци о првим годинама службовања Максима Опачића у прњаворској 

варошици налазе се у запису на једној богослужбеној књизи, као и на једном 

крсту који је сачуван из тог периода. На „Рукопису српско-словенске рецензи-

јеˮ, односно Србуљском рукописном служeбнику, који је Максим Опачић 

поставио на Часну трпезу у црквици, помиње се 1829. година. На Служебнику 

је стајао запис: Сиа књига мња свештенојереја Максима ако се украде да се 

познаде писа новембра 28. года 1829. 

Овај Служебник се помиње у Првом Шематизму Православне српске 

Митрополије бањалучко-бихаћке за годину 1901, у ком се наводи да је писан 

прије 1651. године, односно прије подизања града Колашина. Књига је, колико 

се могло утврдити, раније припадала Ивану Павићевићу, а потом попу Сави, 

синовцу Теодосијевом из Обода. Служебник је био достављен ради потребе 

писања Шематизма и не зна се гдје се данас налази.
6
 Поред овог Служебника 

                                                 
5 

Вођа устаника са прњаворског подручја који су се одазвали попу Јовици био је појац цркве у 

Палачковцима, који је и погинуо приликом једног сукоба са Турцима у Укринском лугу. Нажа-

лост, име му није упамћено. Барјак прњаворских добровољаца, који је чуван у кући Симеуна 

Симеуновића – Црногорца, његова унука Митра Трифковић уд. Тасовац поклонила је регенту 

Александру у Дервенти у вријеме његовог пропутовања за Сарајево. 
6
 Из Шематизма Митрополије Бањалучко-бихаћке за 1901. годину сазнајемо за двије књиге од 

велике историјске вриједности које је посједовала свештеничка породица Опачић из Прњавора. 

Наиме, ради се о већ поменутом „Србуљском рукописном служебникуˮ, на коме је постојало 

пет записа, међу којима један од њих говори о подизању града Колашина, а друга три указују, у 

разна времена, на власнике књиге. Уредник Шематизма за ову књигу наводи да је писана сва-

како прије подизања града Колашина, дакле прије године 1651. по Хришћанском рачунању. 

Друга књига је Лавовско Евангелије из 1690. године. Штампано је у Лавову, у ставропигијској 

штампарији Успенске цркве, двадесет година прије њеног насилног унијаћења. Историја овог 

Еванђеља је уско спојена са историјом лавовске Успенске цркве. За ову цркву се наводи да је 

године 1583. претрпила нечувено насиље од арцбискупа Соликовског, који је уочи Божића са 

гомилама фанатичне католичке свјетине, напане, избаци напоље православни народ и свеште-

ника, а цркву запечати. Три године касније прибјегне Лавовска Успенска црква под заштиту 

цариградског патријарха Јеремија, постаје његов ставропигијом 1586. и добије школски 

устав, али напослијетку године 1710. подлегне насилној унији. 
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прото Максим је на Часну трпезу поставио Јеванђеље, ручни крст
7
 израђен у 

Венецији и велики позлаћени крст са украсним камењем, који је купио од јеро-

монаха Исаије из манастира Дечани.
8
 Тај велики крст, ручни венецијански крст 

и Јеванђеље су украдени 1861. године и након седам година пронађени у мана-

стиру Крка. На пријаву протиног сина Јакова Опачића, ти предмети су заплије-

њени и похрањени у судски трезор у Книну.
9
 

Прото Максим, тада већ архимандрит Мелентије, поднио је пријаву и 

бањалучком мутесарифу јуна 1874. године. Њу су потписали архимандрит 

Мелентије, његов син јереј Јаков Опачић, јереј Лука Давидовић и јереј Симо 

Милановић, као и угледни грађани Милош Антонић, Мићо Симеуновић и 

Мићо Поповић. Пријава је овјерена сљедећим текстом: У суду и у мом прису-

ству сви се ови христијани и архимандрит потписаше. Да су њихови потписи 

истинити свједочим мојим потписом и печатом.
10

 

На иконостасу мале цркве брвнаре налазили су се стари дрвени трипти-

си са иконама, а у пјевници и пет кожних богослужбених књига, такође израђе-

них у Венецији. Ове књиге су 1921. године завршиле у рукама директора 

Земаљске банке за Босну и Херцеговину Александра Пољанића, који их је при-

својио. Тим трагом их данас лоцирамо у неколико установа.
11

 

Прњаворска брвнара је настојањима проте Максима и његовог сина про-

те Јакова 1867. године преименована у Цркву Покрова Пресвете Богородице. У 

цркви је успостављено поштовање Свете Ангелине Бранковић, испред чије 

                                                 
7
 На крсту је било урезано Поп Максим Опачић 18 . . , а крст је, према неким информацијама, 

однесен у сједиште Епархије бањалучке у ранијем периоду. 
8
 Породично предање говори и о једном украшеном крсту који је прото Максим донио са Хри-

стовог гроба у Јерусалиму. Данас не можемо да утврдимо о којем се крсту заправо ради. 
9
 Допис од 3. фебруара 1881. и 17. фебруара 1881. године 

10
 Судски поступак се водио против Јеротеја Ковачевића, архимандрита манастира Крке, јер је 

купио украдене предмете. Архимандрит Мелентије је код Покрајинског суда у Задру покренуо 

парницу за признање права власништва над предметима, али је због великих судских трошкова 

и бурних времена случај остао неријешен. 
11 

Александар Пољанић (1884–1948) је цијели радни вијек провео у Земаљској банци. Био је 

један од највећих колекционара и сакупљача историјске грађе у Босни и Херцеговини. На крају 

Другог свјетског рата је као сарадник окупатора осуђен на затворску казну са присилним радом 

и на губитак грађанских права. Одузета му је сва имовина, укључујући и велику збирку, преко 

3.000 примјерака књига и часописа и стотине раритетних књига. По одслужењу казне одлази из 

Сарајева и умире 1948. у Трнави, код Ђакова. Цјелокупна његова збирка је расподијељена у 

фондове библиотекарских и музејских установа у БиХ. Пољанићева збирка обухвата збирке 

ријетких књига и рукописа, нумизматичку и филателистичку збирку, збирку различитих доку-

мената, збирку предмета и збирка летака, прогласа и плаката. Збирка је подијељена у осам 

установа: Национална и универзитетска библиотека у Сарајеву (Народна библиотека), Архив 

Босне и Херцеговине (Државни архив БиХ), Архив града Сарајево (Хисторијски архив Сараје-

во), Хисторијски музеј Сарајево (Музеј народне револуције), Земаљски музеј Сарајево, Музеј 

града Сарајева, Оријентални институт Сарајево и Умјетничка галерија Сарајево. 
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иконе су свакодневно прислуживани кандило и свијеће.
12

 Овај култ је у Прња-

вору највјероватније успоставио Хаџи Теодор Илић (1833–1915), каснији 

тешањски парох, који је код проте Максима учио школу и касније имао праксу 

богослужења. У овој прњаворској црквици је митрополит Сава Косановић 

1884. године рукоположио за ђакона Васу Поповића, родом из Мајевца, код 

Дервенте, рођеног 1860. године у старој свештеничкој породици.
13

 Црква брв-

нара је остала очувана до 1923. године, када је порушена због дотрајалости.  

Оставши удовац, прото Максим Опачић се замонашио, добивши мона-

шко име Мелентије. То је био први познати монах новијег времена на простору 

између манастира Осовице, Ступља и Детлака након рушења ових светиња. 

Храм Светог великомученика Георгија 

у Прњавору подизан је у времену од 1884. до 

1887. године. Освештао га је митрополит 

дабробосански Ђорђе Николајевић 18. септем-

бра 1888. године.
14

 Храм је завршен 1887. 

године, а иконостас са иконама је урађен већ 

наредне године и био је готов пред освећење. 

О градњи Храма Светог Георгија у Прњавору 

нема много сачуваних података. Из Записника 

од 30. јануара 1885. године види се да су се у 

чланству Црквено-школске општине налазили 

предсједник Михаило Трифковић, потпред-

сједник Милош Антонић и старатељ Божо 

Станковић, те Јово Марковић, Митар Ђерић, 

Тешо Ковачевић и Ристо Миладиновић као 

одборници, а учитељ Александар Богосавље-

вић као перовођа. Њихово чланство у Цркве-

но-школској општини поклапа се са временом почетка градње храма, па се 

може претпоставити да су ово били људи који су се енергичније залагали за 

изградњу храма уз Лазара Трифковића и честите прњаворске свештенике, архи-

мандрита Мелентија и проту Јакова Опачића, који су били и главни прегаоци у 

том послу. Браћа Трифковићи су градњу храма подупирали како физички и 

морално тако и материјално. Био је то први зидани храм на подручју прњавор-

ског краја и шире околине након вишевјековне турске окупације и пустошења 

                                                 
12

 Преподобна мати Ангелина Бранковић († 30. јула 1520) била је кћи Ђорђа Аријанита Комни-

на, средњовјековног господара области Коњуха и Шкумбе и супруга Стефана Бранковића, сина 

српског деспота Ђурђа Бранковића. Култ преподобне мајке Ангелине рано је изграђен. Повод 

за то је сигурно и њен тежак живот. Надживјела је мужа, оба сина и кћер Мару.  
13

 Василије Поповић, митрополит бањалучко-бихаћки од 1908. до 1938. године 
14 

Према љетопису који је вођен у Парохији прњаворској, још 1864. године је планирана градња 

новог зиданог храма, али је 23. јула 1864. године Прњавор задесио велики пожар, па се од град-

ње новог храма одустало. 
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ових крајева. У вријеме подизања новог зиданог храма, на овом подручју 

постојало је само неколико брвнара у веома лошем стању. Познато је да је 

градњу храма у Вијачанима 1889. године помогао и Фрањо Јосиф, али је до 

сада био непознат податак да је овај владар даривао и Храм Светог Георгија 

приликом његове градње. Новоизабрани одбор Црквено-школске општине са 

Михаилом Трифковићем као предсједником, потпредсједником Милошем 

Антонићем, старатељем Божо Станковићем и одборницима Јовом Марковићем, 

Митром Ђерићем, Тешом Ковачевићем и Ристом Миладиновићем, објавио је 

благодарност цару Фрањи Јосифу ради даривања прилога за градњу, у којем 

стоји: 

Његово цес. Краљевско Величанство цар и краљ Фрањо Јосиф I, благои-

зволио је из превишње приватне благајне подарити за градњу нове српско-пра-

вославне цркве у Прњавору 500 фор. а. вр. На превишњем дару слободна је изја-

вити своју највећу благодарност Српско-православна црквена општина. Прња-

вор, 12. септембра 1886. године [Сарајевски лист • 1886]. 

Ипак, највећи приложници били су браћа Лазар и Михаило Трифковић, 

трговци из Прњавора, синови Васе Трифковића, који су, поред Опачића, били и 

највећи прегаоци при градњи самог храма. 

Поред заслуга за изградњу Храма Светог Георгија, архимандриту 

Мелентију припадају и велике заслуге за изградњу прве прњаворске школе. 

Вриједно је напоменути да је управо армимандрит Мелентије био и први прња-

ворски учитељ. Све до 1842. године у Прњавору није постојала никаква јавна 

установа у којој би се српска дјеца могла подучавати. Прије 1842. године једи-

но је прото Максим учио дјецу, али само из црквених књига. Први уџбеници су 

биле углавном само црквене књиге Часловац и Псалтир. Касније се учило и из 

Буквара. Учило се и лијепо писање и појање, али и рачунање. Касније се орга-

низовало учење по оближњим кућама, а настава се, до изградње школе, одвија-

ла на неколико локација у кућама у близини данашњег Храма Светог Георгија. 

Те куће су се налазиле у улицама поред самог храма, данашњим улицама Раде 

Врањешевић и Хиландарској. Стална основна школа почиње да ради на врху 

црквеног раскршћа, у кући Анте Ковачевића, око 1854. године, а један од учи-

теља је био управо Анте, по занимању терзија.
15

 

У Љетопису се наводе најзаслужнији људи за оснивање српске школе, а 

то су били: Божо Ковачевић, Васо Трифковић, Павле Тодоровић, Максим Опа-

чић, Мићо Поповић и Мићо Симеуновић [Миловановић • 2019]. 

                                                 
15

 Терзија је кројач грађанске народне одјеће – народне ношње. Потиче од персијске ријечи 

„дерзиˮ односно турске „терзиˮ, која значи кројач чоје. Мајстори терзијског заната су шили 

различите дијелове одјеће од материјала као што су чоја, сомот и атлас, а украшавали су одјећу 

свиленим гајтанима, кићанкама, шљокицама, срмом. Разлика између терзија и абаџија била је у 

материјалу, кроју и начину украшавања. Терзије су шиле углавном за градско становништво, а 

абаџије шиле за сеоско. 
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Прва школска зграда у Прњавору сазидана је крајем августа 1895. годи-

не, а освећена 5. новембра 1895. године. Зграда Српске основне школе се нала-

зила на мјесту данашњег парохијског дома, ниже Храма Светог Георгија. Била 

је дугачка 16 а широка 12 метара, што је за то вријеме била величанствена гра-

ђевина у малој варошици Прњавору. И за то здање заслужан је архимандрит 

Мелентије Опачић, који је већ тада имао 94 године и који је приликом копања 

темеља за школу придарио још неколико дуката да би школа била мало већа. 

Тај његов гест је понукао и остале добротворе, који су такође придарили још 

новца, те је првобитни грађевински план био убрзо измијењен, а школа добила 

много веће димензије. Нова школа је, према записаним сјећањима, красила 

варошицу својом љепотом, а цијелом дужином зида према улици било је испи-

сано крупним словима СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ОСНОВНА ШКОЛА. Испод 

тог натписа је ситнијим словима, у кругу, било написано: Знање је свјетлост, 

знање је моћ – учите дјецо дан и ноћ [Милијашевић • 2018: 217]. 

Архимандрит је имао и велике заслуге за подизање цркве у Српској 

Мравици, данас храма у селу Доњи Вијачани. На самом почетку изградње хра-

ма, а према грађевинском плану прњаворског Храма Светог Георгија, упокојио 

се свештеник Јеврем Стојановић. Након упокојења оца Јеврема, пароха мравич-

ког, на чело грађевинског одбора архимандрит је препоручио свог унука Луку 

Опачића, кога су Мравичани изабрали за предсједника Црквене општине и под 

чијим предсједништвом и заузимањем је у врло кратком времену изграђен 

Храм Покрова Пресвете Богородице. 

Архимандриту Мелентију је након одласка задњег грчког митрополита 

из БиХ аустроугарска власт понудила мјесто дабробосанског митрополита. Он 

је одбио ту понуду и захвалио се, јер није желио да се одваја од Прњавора и 

својих парохијана. Године 1898. године одликован је Витешким крстом, орде-

ном Франца Јозефа. Тада је имао 97 година. 

Високообразован за то вријеме и од народа веома поштован због свога 

монашког начина живота, од Прњаворчана је прозван „Старим господиномˮ. 

Цијенили су га једнако и православни вјерници и припадници других религија. 

Живио је строго монашки, а у дане Часног поста сваког јутра је правио велике 

метаније уз ријечи: Се утро услиши глас мој Царју мој и Боже мој! Остало је 

записано да је у дубокој старости архимандрит Мелентије давао два крајцара 

дневно двојици дјечака да умјесто њега чине метаније [Милијашевић • 2018: 

94]. 

Архимандрит Мелентије је као свештенослужитељ у Прњавору, не рачу-

најући службовање на парохији у Палачковцима, провео преко 70 година. Упо-

којио се у стотој години живота, 7/20. децембра 1901. године, надживјевши оба 

своја сина свештеника, јереја Глигорија и протојереја Јакова (1844–1887). 
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Мелентије се упокојио само три године прије свог унука протојереја Луке Ј. 

Опачића (1865–1904), свештеника прњаворског.
16

 

Породично предање о Мелентијевом сину Глигорију, у народу познатом 

као „поп Глигоˮ, казује да је он такође био свештеник и да је једно вријеме про-

вео на парохији у Српској Мравици, али подаци о томе нису сачувани. Љубо-

мир Опачић је у својим записима оставио податак да се Глигорије упокојио 

веома млад, након што је пао са коња [Опачић • 1981]. 

Глигорије Опачић се 1852/53. године помиње, уз оца Максима, као пре-

нумерант Српско-далматинског магазина у БиХ и то су о њему за сада једини 

поуздани подаци. О њему проналазимо само један запис на једној од старих 

богослужбених књига у прњаворском храму – Прологу за март–мај, у ком стоји, 

поред неколико записа, и помен попа Глиге Опачића: „Господин поп Глиго...ˮ 

[Милијашевић • 2018: 80]. 

Јаков Опачић, Максимов други син и херој ослободилачких ратова, био 

је веома цијењен и као борац и као свештеник, како у рату тако и у миру. 

Народно сјећање говори да је у прњаворској варошици прото Јаков био пошто-

ван у народу колико и владика. 

Љубав према Цркви, Отаџбини и Српству наслиједио је од свог оца, про-

те Максима. Био је човјек из народа, свештеник кога је сиромашни српски пук 

волио и поштовао, а богаташи презирали. Презир који су богати слојеви иска-

зивали према проти Јакову много пута је резултирао пријавама митрополиту 

против проте Јакова. Против њега су покретани и грађански спорови, које је 

лично митрополит морао рјешавати [Милијашевић • 2018: 105]. 

Јаков Опачић је рођен у Прњавору 21. марта 1844. године. Био је ђак 

Бањалучке богословије архимандрита Василија Васе Пелагића, која је радила 

од 1866. до 1876. године. Рукоположен је за ђакона 4. октобра 1870. године у 

Градишци од митрополита Дионисија, а за свештеника 12. јула 1872. године у 

Сарајеву од митрополита Пајсија, када је и Мелентије добио чин архимандрита. 

За протопрезвитера је произведен 30. септембра 1879. године у Бањој 

Луци од стране митрополита Антима. Декретом бр. 76 од 20. јануара 1883. 

одликован је од стране митрополита Саве Косановића протопрезвитерским 

напрсним крстом [Шематизам • 1883: 59]. Тада је имао свега 39 година. 

Почетком српско-турског рата 1876. године, прото Јаков је са Стојком 

Симићем, Благојем Бјегојевићем зв. Гарибалди и још неким Прњаворчанима 

отишао као добровољац у рат у Србију. 

                                                 
16

 Година рођења Максима Опачића се у готово свим изворима различито наводи. У Источнику 

из 1901. наводи се да је Максим рођен у Далмацији, у Мокром Пољу, 1801. године. На спомен-

плочи изнад гроба, која је подигнута осамдесетих година 20. вијека, за годину рођења наведена 

је 1798, а година смрти 1902. Са сигурношћу знамо да се архимандрит упокојио 7/20. децембра 

1901. године. На истој спомен-плочи погрешно је написана и година рођења Луке Опачића, 

који се родио 1865, а на плочи је наведена година 1864. На Лукином споменику, поред ове пло-

че, године су правилно написане. 
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Први српско-турски рат 1876–1877, у народу познат и као Јаворски рат, 

водио се између Османског царства и Кнежевине Србије након устанка у Хер-

цеговини 1875. године. Српска војска није била успјешна у окршају са Турском 

током овог рата. Послије првих сукоба са турском војском претрпјела је поразе 

на Јужној Морави, код Ђуниса и Делиграда. Са Црном Гором није била разви-

јена ратна стратегија. Први српско-турски рат завршен је миром потписаним у 

Цариграду 28. фебруара 1877. године. Србија је задржала све територије које је 

имала прије рата. 

Када је прото Јаков са осталим добровољцима прешао у Србију, ставио 

се на располагање и наредбом министра војног, бр. 2828, постављен је за све-

штеника 4. добровољачког батаљона Дринске дивизије, гдје је вршио и свеште-

ничке и војне дужности. Како се наводи у извјештају Саборској комисији, бр. 

1312 од 4. јула 1878. године, прото Јаков је у Дринској дивизији вршио јутарња 

и вечерња богослужења, обављао молитве за болесне и рањене, исповиједао 

осуђене на смрт, испод заставе заклињао новопридошле војнике и вршио опије-

ла погинулим војницима. Прото Јаков је много труда улагао у разговоре и 

исповиједање војника, који су у тешким тренуцима „падали у очајање и клели и 

себе и своје родитељеˮ, како наводи прото, а он их је охрабривао и говорио „да 

ће све ове невоље за час проћиˮ. 

У вријеме борби прото Јаков је стално био у првим редовима и испред 

батаљона, са пушком у руци, а вршио је током борби и команду над лијевим 

крилом батаљона. Са једном четом је прото Јаков вршио извиђања у Босни, на 

удаљености и по шест сати хода од главног логора. Током ноћи је вршио и 

дужност патролирања и обиласка војника на стражарским мјестима, као и кон-

тролисања мртвих стража. За вријеме одсуства команданта батаљона у периоду 

без борби, вршио је дужност замјеника команданта батаљона. Једном приликом 

водио је батаљон усиљеним маршом од Дрине до Алексинца. Војне и свеште-

ничке дужности је обављао до 23. фебруара 1877. године. 

По наредби министра војног, у акту бр. 2877, прото Јаков је са осталим 

добровољцима, а по објави главног команданта, разријешен дужности и отпу-

штен у Алексинцу 27. фебруара 1877. године. Сљедећи дан је Први српско-тур-

ски рат завршен миром потписаним у Цариграду 28. фебруара 1877. године. 

Други српско-турски рат крајем исте године у проти Јакову поново иза-

зива јака национална осјећања и жељу за ослобођењем Српства. Недуго након 

почетка рата прота се поново налази у борбеном строју. 

По наредби војних власти, а преко Начелштва среза Колубарског, бр. 

225 од 1878. године, Јаков Опачић је одређен за војног свештеника устаника 

Јаворске армије у штаб код архимандрита Нићифора Дучића у Увац. Прото 

Јаков остаје у Јаворској армији до самог краја овог кратког али тешког рата, 

када бива рањен у лијеву ногу и због велике ране отпуштен 1. фебруара 1878. 

године, четири дана прије званичног завршетка овог рата. Лијечио се и ране 

видао у манастиру Боговађа током 1878. године. Из овог манастира је слао 
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извјештаје о својим активностима током Првог и Другог српско-турског рата. 

Један такав извјештај написао је 13. јула 1878. године, који је потписао као 

Јаков Опачић, свештеник из Босне, варошице Прњавора. Тај извјештај прона-

ђен је у архиви СПЦ у запуштеној архиви у звонику Храма Светог Марка 

[Милијашевић • 2018: 105]. 

Колико је прото Јаков био омражен код богатих слојева, видимо и у јед-

ном лажираном извјештају за лист „Заставаˮ, који је био најважније гласило 

српског народа у дијаспори. Извјештај са босанске границе од 1. јуна 1877. 

године, који је доставио Ј. Б. за „Заставуˮ број 87 од 7/19. јуна 1877, на најгну-

снији начин је покушао да оцрни проту Јакова Опачића, хероја и великог срп-

ског родољуба. Тек у броју 97 од петка 24. јуна / 6. јула 1877. године, објављен 

је демант и текст који у кратким цртама описује стварни лик великог проте 

Јакова Опачића. 

Српско-бугарски рат је био рат који је 14/2. новембра 1885. године 

Србија објавила Бугарској, а чији је непосредни повод било уједињење Кнеже-

вине Бугарске и Источне Румелије, које је извршено кршењем одлука Берлин-

ског конгреса. Сматрајући да је то пореметило равнотежу на Балкану, краљ 

Милан је вршио притисак на бугарску дипломатију, а када то није уродило пло-

дом, одлучио је да цијелу ствар ријеши ратом. Међутим, боље наоружана и уз 

то боље мотивисана бугарска војска извојевала је побједу на Сливници, да би 

потом пребацила рат на територију Србије, што је довело до пада Пирота и 

повлачења српске војске све до Ниша. Неочекивани успјеси бугарске војске 

приморали су велике силе, у првом реду Аустроугарску, да се укључе у посре-

довање око потписивања примирја. Мир у Букурешту је закључен 3. марта 

1886. године. Рат је донио знатне губитке и једној и другој страни, али није 

довео до територијалних промјенс. 

Рат између Србије и Бугарске из новембра 1885. године поново је иза-

звао онај патриотизам у проти Јакову, те он поново са добровољцима из Босне 

одлази у Србију да се бори за ослобођење Српства. Послије краткотрајног рата, 

вратио се у Прњавор са новим одликовањем.
17

 

Вриједни подаци, које такође налазимо у „Заставиˮ, у једној објави од 

13. новембра 1883. године, а коју потписује Јаков Опачић, везани су и за прва 

звона на нашим светињама. Према овој објави видимо да је већина звона нашег 

краја вјероватно израђивана у радионици „Ђорђе Бота и синовиˮ у Вршцу, а да 

је прото Јаков био главни посредник у набављању звона. Објава гласи: 

Дочим сам на више цркви, звона код господина Ђорђа Боте синова, зво-

ноливаца у Вршцу наручивао. Та звона су увијек на највеће задовољство опћи-

нама израђена и хармонично сложена била. То се овим од потписатог у име 

                                                 
17 

Прото Јаков Опачић је одликован Сребрном колајном за храброст (1876), Споменицом рата 

1876–1878. и Медаљом за ревносну службу 1885–1886. 
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опћина реченој господи – синовима Ђорђа Боте, најтоплија захвалност и при-

знање изјављује. У Прњавору, 13. новембра 1883 [Застава • 1883]. 

Из овога се може закључити да су и звона са звоника поред прњаворске 

брвнаре, касније пренесена на нови храм а потом однесена од окупатора, нај-

вјероватније била из исте звоноливнице. Та звона је, по предању, због заслуга 

проте Јакова, лично даривао краљ Милан Обреновић, вјероватно 1882. годи-

не.
18 

Године 1887. прото Јаков се нагло разболио и, болујући свега три дана, 

на Велику суботу се упокојио у својој 43. години живота. Његов отац, архиман-

дрит Мелентије, још увијек је био активан у служби, а сљедеће, 1888. године, 

приликом освећења прњаворске нове цркве, за помоћног свештеника архиман-

дриту Мелентију постављен је његов унук Лука, син проте Јакова. 

Лука Опачић је рођен 1865. године у Прњавору. Завршио је Рељевску 

богословију 1886. године. Рукоположен је за ђакона 28. августа 1888. године у 

Сарајеву, а за презвитера 18. септембра 1888. године у Прњавору од стране 

митрополита Георгија Николајевића и постављен том приликом на Парохију 

прњаворску као помоћник архимандриту Мелентију Опачићу. За протојереја је 

произведен у Ножичком 16/29. септембра 1901. године [Милијашевић • 2018: 

113]. 

Јереј Лука Опачић је одликован црвеним појасом 18. децембра 1892. 

године. О том догађају извјештава и Босанско-херцеговачки источник: 

Лука Ј. Опачић, свештеник парохије прњаворске и надзиратељ прото-

презвитерата прњаворског, одликован је црвеним појасом од Његовог Високо-

преосвештенства АЕ и Митрополита Дабро-босанског Господина Ђорђа 

Николајевића, декретом од 18. децембра 1892. године, број 2387, сљедећег 

садржаја: ‘Као свештеник прњаворске парохије, свагда сте се показали 

достојан имена црквеног пастира, службу сте вашу увијек тачно вршили, 

дужностима на вријеме одговарали, и све то вашим примјерним владањем 

засвједочавали. У раду при свештеничким сједницама, као и при управи тога 

протопрезвитерата радили сте на задовољство ове вам претпостављене 

духовне власти. Вашим настојањем и ревним заузимањем, подигнута су у сла-

ву Божију, два храма у вашему подручју, тј. онај у Српској Мравици, као и онај 

у Лепеници
19

 – те смо се за све то нашли побуђени поред народног признања и 

видљиво одликовати вас, и с Нашим Архијерејским благословом дозволити вам, 

да можете носити црвени појас. То одликовање, нека вас, као млада свеште-

ника побуђује и на даљи примјеран и користан свештенички рад, нека вам да 

снагу, да увијек тако радите како би вашим радом могли засвједочити ово, 

                                                 
18

 У вријеме Првог свјетског рата су готово сва звона српских храмова у широј околини опљач-

кана од аустроугарског окупатора.  
19

 Грађа порушеног храма у Лепеници је добрим дијелом искориштена при подизању новог али 

знатно мањег храма 1891. године. 
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што вам се сад, у знак признања даје, а и на даље препоручивати се милости и 

благовању овога, коме сте као свештено лице увијек одговорни... [Босанско-

херцеговачки источник • 1892: 583–584]. 

Поменуто одликовање које је прото Лука добио за предано вршење све-

штеничких дужности, између осталог, добио је и за залагање и подизање хра-

мова у Српској Мравици и Лепеници. 

Након упокојења архимандрита Мелентија, исте године отац Лука је 

произведен у протопрезвитера. Као велики проповједник, баш као и његов дјед 

и отац, остао је у лијепом и добром сјећању код народа прњаворског краја. 

Провео је свега шеснаест година у служби на Парохији прњаворској. Упокојио 

се 29. новембра/12. децембра 1904. године у 39. години живота. 

У Источнику Дабробосанском за годину 1904. објављена је читуља са 

текстом: 

Протопрезвитер и парох прњаворски Лука Опачић послије дужег 

тешког боловања од сушице преселио се у вјечност 29. новембра 1904. а сјутра 

дан опојан је и спроведен уз учествовање многобројног народа српског и гра-

ђанства – десеторицом свештеника и једним јерођаконом, након чега му је 

тијело матери земљи предато. По свршеном опијелу у цркви са врлим покојни-

ком опростио се испред околног му свештенства, парох поточански, Дамјан 

Ђурица, дочим у гробљу у име народа и грађанства говорио је трговац Ђ. 

Милић. Покојник оставио је иза себе супругу и петеро неопскрбљене дјеце: 

троје женских и двоје мушких. Лака му црна земља и вјечан спомен међу нама 

[Источник • 1904: 378]. 

Читуља у спомен на протојереја Луку Опачића објављена је и у првом 

броју часописа Босанска вила за 1905. годину: 

Лука Ј. Опачић. У Прњавору, у Босни, преминуо је 29. новембра прошле 

године, риједак свештеник, одушевљени Србин, ватрени родољуб и искрени 

пријатељ свога народа Лука Ј. Опачић у 39. години живота. Покојник је свр-

шио Рељевску богословију 1886. Он је толико љубио ону груду српске земље, 

гдје је живио и радио, да није знао за умор, иако је био болешљив. Не пазећи на 

се и своје здравље, он је вршио своју дужност најсавјесније, упућујући и учећи 

свој народ као прави пастир и учитељ стада свога. За то је и стекао велику 

љубав и поштовање, не само у своме мјесту, него и у читавој околини, па и по 

цијелој нашој српској домовини. Сахрањен је врло свечано. Десеторица све-

штеника и ђакон чинодејствовали су и били на спроводу. С покојником се опро-

стио у име свештенства поп Дамјан Ђурица, а у име народа Ђорђе Милић, 

трговац прњаворски. Иза себе оставио је удовицу са петоро нејаке дјеце. Бог 

да га прости и помилује! [Босанска вила • 1905: 16]. 

Данас у Прњавору, осим Храма Светог Георгија, који скоро нико и не 

повезује са свештеном породицом Опачић, и једне мермерне плоче са списком 

сахрањених изнад породичне гробнице и споменика Луке Опачића из 1905. 

године, не постоји ништа што би свједочило о епохи Опачића у црквеном и 
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културном животу варошице. Они чак нису уписани ни на спискове добродје-

теља храма. Њихово име данас једино можемо наћи у периодици тога времена 

или на неким богослужбеним књигама које су биле сачуване у самом звонику 

храма.
20

 

Опачићи су својим прегалачким радом потврдили да је светосавско 

искуство жртвене љубави према Христу Богу и светима темељ на коме почива 

свака људска дјелатност, те су својом мисијом обиљежили духовни живот 

Прњавора у 19. и почетком 20. вијека, као што су иза себе оставили чврста зда-

ња – Цркву брвнару и Храм Светог Георгија. 

Архимандрит Мелентије Јаков М. Опачић Лука М. Опачић 
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Bojan Milijasevic 

 

The Sacred Opacic Family in Prnjavor (1829-1905) 

 

Summary 

 

This paper presents new facts about the sacred Opacic family, which left its mark on the reli-

gious and cultural life of the town of Prnjavor in XIX and early XX century. With their mission, they 

marked the spiritual life of Prnjavor, and left behind a wooden church, which was the first Christian 

place of worship in the area of Prnjavor after the Turkish devastation, but also the Temple of St. 

George, the first brick temple in this area. 

The paper sheds light on the mission of Maksim Opacic (Archimandrite Melentije), an 

Orthodox priest, missionary and ascetic, who served God in the town of Prnjavor for over 70 years, as 

well as the mission of his sons, priests as well, Gligorij and Jakov, and also his grandson Luka, son of 

Jakov. Very little was known about the sacred Opacic family, mostly from family legends or 
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periodicals of the time, and this work shed light on their achievement, with which they managed to 

renew the temples and spiritual life in the area of Prnjavor and its surroundings. 
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JAVNE APOTEKE U SARAJEVU  

U AUSTROUGARSKOM PERIODU 
 

 
Apstrakt: Rad predstavlja javne, građanske apoteke koje su otvorene u Sarajevu u periodu 

austrougarske vladavine. Uspostavljanjem austrougarske uprave uređuje se apotekarska djelatnost i 

počinje otvaranje većeg broja javnih, građanskih apoteka. Koncesije za otvaranje apoteke većinom su 

dobijali stranci, jer domaćih apotekara nije bilo. Prva moderna apoteka u ovom periodu je otvorena 

1878, a posljednja 1913. godine. U periodu 1898–1918. u gradu su otvorene samo dvije nove apoteke, 

a tokom četrdeset godina austrougarske vladavine radilo ih je ukupno sedam. Apoteke su često rekla-

mirane u raznim publikacijama kao dobro snabdjevene svim potrebnim lijekovima i drugim proizvodi-

ma, kao što su kozmetika, pića, fotografski pribor. Apotekari su svojim radom doprinijeli unapređenju 

zdravstvene zaštite u gradu, kao i građanskoj kulturi i opštem razvoju društva zajedno sa svojim savre-

menicima. 

 

Ključne riječi: Sarajevo, austrougarski period, magistri farmacije, moderne javne apoteke. 

 
Abstract: The paper discusses public, civil pharmacies that were opened in Sarajevo during 

the Austro-Hungarian rule. The pharmacy activity was regulated with the establishment of the Austro-

Hungarian administration and opening of a larger number of public, civil pharmacies began. Concessi-

ons for opening a pharmacy were mostly obtained by foreigners, as there were no local pharmacists. 

The first modern pharmacy in this period was opened in 1878, and the last in 1913. In the period 

1898-1918 only two new pharmacies were opened in the city, and a total of seven worked during the 

forty years of the rule. Pharmacies were often advertised in various publications. They were stocked 

with all necessary medicines and other products, such as cosmetics, beverages, photographic accesso-

ries. Through their work, pharmacists have contributed to the improvement of health care in the city, 

as well as civil culture and the general development of society together with their contemporaries. 

 

Keywords: Sarajevo, Austro-Hungarian period, graduated pharmacists, modern public phar-

macies. 

 

 

Uspostavljanjem austrougarske uprave počinju se mijenjati i zdravstvene pri-

like u Bosni i Hercegovini, a donose se i propisi po ugledu na one u Monarhiji. Apo-

tekarstvo je uređeno Naredbom Zemaljske vlade (1879),
1
 kasnije Redom za ljekarni-

                                                 
1
 Verordnung der Landesregierung in Sarajevo vom 19. Februar 1879. Nr. 1999 pol., betreffend die 

Regelung des Apothekergewerbes in Bosnien und der Hercegovina. Sammlung der für Bosnien und 

die Hercegovina, 1880, 91–92. 

mailto:vanda.markovic-pekovic@med.unibl.org
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ce u Bosni i Hercegovini (1907),
2
 i to kao apotekarski zanat, pa su apoteke protokoli-

sane u trgovačkim i/ili obrtnim registrima okružnih sudova. Za otvaranje i samostal-

no upravljanje apotekom bila je potrebna koncesija koju je izdavala Zemaljska vlada 

i diploma stečena na nekom od austrougarskih univerziteta. Od tada počinje otvara-

nje sve većeg broja javnih, građanskih, savremeno uređenih apoteka. Koncesije su na 

početku većinom dobijali stranci, jer domaćih apotekara nije bilo. 

 
Slika 1. Jakov Sumbul u mladim danima.  

Slika 2. Oglas o otvaranju apoteke Jakoba Sumbula, 1881. 

  
 

Bosna i Hercegovina je svoju prvu apoteku u evropskom smislu dobila 1878. 

godine, u Sarajevu, modernizacijom apoteke Samuela Sumbula, jednog od najpozna-

tijih ljekara i apotekara Jevreja koji su krajem 18. i početkom 19. vijeka vršili ljekar-

sku praksu u Sarajevu. Sumbul, otac Jakova i Josefa, bavio se liječenjem kao profesi-

jom, a svoju apoteku kasnije predaje sinovima. Jakov se vremenom opredjeljuje za 

očevo zvanje, a Josef odlazi u apotekarsku struku kao priučeni apotekar. Apoteku 

Josefa Sumbula kasnije preuzima njegov pomoćnik, magistar Eduard Pleyel. Jakov 

Sumbul (Slika 1)
3
 je do okupacije vršio zvanje ljekara kako je izučio od oca, odnosno 

istovremeno je bio i ljekar i apotekar, i u toj vještini uživao dobar glas. Odlazi u 

Carigrad, gdje završava studij farmacije na Medicinskom fakultetu
4
 i postaje diplo-

                                                 
2
 Red za ljekarnice u Bosni i Hercegovini. Glasnik zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu. Godi-

na 1907. Sarajevo 1909, 254–273. 
3
 Kušan, Vjekoslav. Zdravstvene prilike starog Sarajeva. Beograd: Biblioteka Centralnog higijenskog 

zavoda, 1934, 41. 
4
 U Carigradu je 1830. godine osnovan Medicinski fakultet (École Impériale de Médecine) po uzoru 

na fakultet u Parizu. Na fakultetu se predavala i farmacija kao specijalna nastava na francuskom jezi-

ku, koji je od tada postao jezik nauke u Turskoj. Farmaceutski studij je trajao četiri godine. Farmaceu-

tima je bilo izričito zabranjeno da se na bilo koji način bave ljekarstvom ili da, pored apotekarskog 

posla, obavljaju još neki zanat koji bi mogao naškoditi farmaceutskoj časti. (Đuričić; Elazar. Pregled 

istorije farmacije…, 244).  
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mirani apotekar. U Carigradu je 1876. godine dobio dozvolu za vršenje apotekarske 

prakse na teritoriji cijele turske carevine, izuzev Carigrada. Nakon završenih studija 

dolazi u Sarajevo i počinje raditi u apoteci svoga tasta Isaka Saloma kao pomoćnik, a 

zatim preuzima apoteku. Po ondašnjem običaju ujedno vrši i praksu ljekara.
5
 Apote-

ku ,,Kod grada Sarajeva” Jakov Sumbul je otvorio 1881. godine u Ferhadija ulici 49 

(Slika 2)
6
 i kao vlasnik, apotekar, protokolisao 1884. godine kod Okružnog trgovač-

kog suda.
7
 

Poslije okupacije vlasti mu prave smetnje, vjerovatno zbog neovlaštenog 

vršenja ljekarske prakse, jer 1880. godine podnosi Zemaljskoj vladi molbu da mu se 

dozvoli daljnje vršenje ljekarske prakse. Priznato mu je samo pravo vršenja apotekar-

ske prakse, i to ako poslovanje uskladi sa novim propisima.
8
 Zemaljska vlada nije 

priznala njegovu diplomu. Tražila mu je nostrifikaciju diplome za držanje apoteke i 

obavljanje apotekarske prakse i prisilila ga da u svoju apoteku uzme provizora. To 

znači da se austrougarska vlast nije striktno pridržavala obaveze  preuzete na Berlin-

skom kongresu da će priznati sva prava i diplome domaćeg stanovništva stečene pod 

turskom vlašću. Zato Sumbul poziva 1887. godine, kao provizora, mladog magistra 

Josefa Schlesingera iz Slavonske Požege, koji mu preuređuje apoteku po uzoru na 

ostale u Monarhiji, neko vrijeme radi kod njega i odlazi u Visoko, gdje je držao svoju 

apoteku. U Sarajevo se vratio 1892. godine i preuzeo u svoje vlasništvo Sumbulovu 

apoteku. Sumbul napušta apotekarsko zvanje i, nakon studija u Beču, posvećuje se 

zubarskom zvanju
9
 u zubarskoj ordinaciji, Čemaluša ulica 179.

10
 

Magistar Eduard Pleyel, porijeklom Čeh, došao je u Sarajevo 1877. godine.
11

 

„K caru austrijanskomu”, apoteka protokolisana 9. juna 1884. godine,
12

 prvobitno se 

nalazila u Ulici Franje Josipa, a kasnije (1896) je preseljena u Rudolfovu ulicu 8. 

Svoju apoteku je reklamirao kao najstariju u gradu,
13

 kao i određene proizvode koji 

                                                 
5
 Đuričić, Aca; Elazar, Samuel. Pregled istorije farmacije Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Grafičar, 

1958, 250–253. 
6
 Sarajevski list, Sarajevo, 16. novembar 1881, br. 107, 4. Dostupno na: http://kolekci-

je.nub.ba/items/show/638 Pristupljeno: 6. 10. 2020.  
7
 Sarajevski list, Sarajevo, 18. juni 1884, br. 66, 4. 

8
 Apotekarska djelatnost u Bosni i Hercegovini uređena je 1879. godine naredbom Zemaljske vlade. 

Vlasnik ili provizor apoteke morao je imati diplomu doktora hemije ili magistra farmacije stečenu na 

nekom austrougarskom fakultetu. 
9
 Đuričić, Aca; Elazar, Samuel. Pregled istorije farmacije Bosne i Hercegovine. Sarajevo, 1958, str. 

253, 268. 
10

 Bosanski glasnik – Bosnischer Bote za 1904. Sarajevo 1904, str.118. Dostupno na: http://kolekci-

je.nub.ba/items/show/511 Pristupljeno: 6. 10. 2020. 
11

 Mašić, Izet. One Hundred Fifty Years of Organized Health Care Services in Bosnia and Herzegovi-

na. Medical Archives, Volume 72, Issue 5, October 2018: 374–388. 

DOI:10.5455/medarh.2018.72.374-388 
12

 Sarajevski list, Sarajevo, 18. juni 1884, br. 66, 4. 
13

 Bosanski glasnik – Bosnischer Bote za 1908. Sarajevo, 1908, 401; Isto za 1912, 558. 
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su se tu mogli nabaviti (Slika 3).
14, 15

 Apoteka je imala širok asortiman svih domaćih 

i uvoznih specijaliteta, zavoje i svježe punjenu mineralnu vodu (1908)
16

 i bila je 

glavno skladište za Bosnu i Hercegovinu za pilule protiv malarije „Rosa” apotekara 

Salvija (1904).
17

 

Pleyel je bio jedan od gradskih zastupnika u Gradskom zastupstvu glavnog 

grada Sarajeva dugi niz godina, do 1908. godine.
18

 Prema informacijama objavljiva-

nim u ,,Sarajevskom listu” o 

radu Gradskog zastupstva, 

moglo bi se zaključiti da je 

Pleyel bio aktivan zastupnik. 

Odlikovan je ordenima Zlatni 

krst za zasluge sa krunom (10. 

maj 1887)
19

 i Vitez reda Fra-

nje.
20

 Prvi orden mu je dodije-

ljen kao priznanje za odanu i 

aktivno dokazanu privrženost 

caru i domovini kroz dugi niz 

godina u javnoj službi i za stečene zasluge za sveopšte dobro, a drugi za izuzetne 

građanske zasluge. 

Dobrovoljnim novčanim prilozima podržavao je mnogobrojne dobrotvorne 

aktivnosti. Uz ostalo, sudjelovao je u prikupljanju dobrovoljnih priloga za ranjene i 

bolesne vojnike (1878).
21

 Samo u njegovoj apoteci mogli su se kupiti brojevi za 

dobrotvornu igru na sreću u čast rođendana Franje Josipa a u korist gradske uboške 

zaklade.
22

 Dobrovoljni prilog, po 10 kruna, za nastradale od požara u Travniku dali 

su magistri Pleyel i Patera (1903).
23

 Niz godina je sudjelovao u prikupljanju novca u 

                                                 
14

 Tokom 19. vijeka oglašavanje različitih proizvoda dostupnih u apotekama postaje sve vidljivije u 

dnevnim novinama, časopisima i drugim publikacijama, jer štampa postaje dostupnija i široj populaci-

ji, a reklama počinje znatnije doprinositi njihovoj prodaji. Mnoge apoteke su na ovaj način reklamirale 

dostupnost različitih proizvoda.  
15

 Bošnjak, Kalendar za 1884. Sarajevo 1884, 96.  

Dostupno na: https://digitalna.nb.rs/ Pristupljeno: 10. 10. 2020. 
16

 Bosanski glasnik – Bosnischer Bote za 1908. Sarajevo, 1908, Inserate XXX 
17

 Bosanski glasnik za 1904. Sarajevo, 1904, Inserate XLIII.  

Dostupno na: http://kolekcije.nub.ba/items/show/511 Pristupljeno: 10. 10. 2020.  
18

 Bošnjak. Kalendar 1885. Sarajevo 1885, 76; Isto 1887, 90; Isto 1905, 67; Isto 1906, 69; Isto 1907, 

91; Isto 1908, 91. Dostupno na: https://digitalna.nb.rs/ Pristupljeno: 25. 9. 2020.  
19

 Sarajevski list, Sarajevo, 29. maj 1887, br. 61, 1. 
20

 Ovaj orden je prvi put uz Pleyelovo ime naveden 1900. godine (Bosanski glasnik – Bosnischer Bote 

za 1900, 132).  
21

 Bosansko-hercegovačke novine, Sarajevo, 10. oktobar 1878, br. 12, 2. Dostupno na: http://kolekci-

je.nub.ba/items/show/535 Pristupljeno: 25. 9. 2020. 
22

 Sarajevski list, Sarajevo, 31. juli 1887, br. 88, 2. 
23

 Sarajevski list, Sarajevo, 14. oktobar 1903, br. 121, 3. 

Slika 3. Reklama apoteke Eduarda Pleyela, 1884. 
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korist gradske sirotinjske zaklade kupovinom novogodišnjih čestitki.
24 

Bosansko-her-

cegovačkom Zemaljskom društvu za pomoć i dobrovoljnu sanitarnu njegu u ratu, a u 

slučaju opće nevolje u mirno doba, dao je dobrovoljni prilog od 20 kruna (1914).
25

 

Upisao se kao član utemeljivač Srpsko-pravoslavnog pjevačkog društva „Sloga” i 

uplatio 50 forinti (1896).
26

 Niz godina je bio počasni član Društva za potpomaganje 

bolesnika i sirotinje u Sarajevu (1900–1913).
27

 

U periodu 1910–1912. godine provizor u apoteci bio je magistar Johann 

(Ivan) Picek.
28

 Eduard Pleyel mlađi je 1914. godine upisan u trgovački registar za 

inokosne tvrtke kao vlasnik apoteke,
29

 što je bio do 1918. godine, a vjerovatno i 

kasnije. 

Vlasnik apoteke „K pomoći” u Carevoj ulici 12 bio je magistar Stefan pl. 

Doboczky.  Apoteka je protokolisana 23. maja 1884. godine.
30

 Iz reklama za apoteke 

u novinama može se primijetiti da su one radile i prije protokolisanja, pa je vjerovat-

no i ova otvorena ranije. Kasnije je vlasnik apoteke u gradu bio magistar Stefan pl. 

Doboczky mlađi,
31

 a Doboczky stariji sezonske apoteke u Ilidži, koju 1908. godine 

preuzima magistar Schlesinger.
32

 Ova apoteka je 1900. godine bila prva apoteka pret-

platnik javne telefonske mreže u gradu, sa telefonskim brojem četiri. Od 1904.godine 

taj broj je pripadao apoteci magistra Schlesingera, a samo je Doboczky drogerija 

imala telefonski broj.
33 

Doboczky mlađi je oglasima u novinama preporučivao svoju apoteku kao 

bogato snabdjevenu lijekovima i raznim proizvodima (Slika 4).
34

 Uz navedeno, tu su 

se mogli naći i „sprava za udisavanje (Inhalation), stvari za njegovanje bolesnika, 

tvari za zavoje, hranivo mlivo za djecu”, kao i francuski konjak, medicinska vina, 

čajevi, rum, medicinski i drugi sapuni, francuski miomirisi, kozmetika i „špecijalite-

                                                 
24

 Sarajevski list, Sarajevo, 2. februar 1906, broj 13, 3; Isto, 23. januar 1912, br. 16, 3; Isto, 19. februar 

1913, br. 35, 2; Isto, 17. januar 1914, br. 18, 3; Isto, 3. februar 1915, br. 34, 3; Isto, 9. februar 1916, 

br. 33, 2. 
25

 Sarajevski list, Sarajevo, 16. august 1914, br. 187, 1. 
26

 Bosanska vila, Sarajevo, 15. april 1896, br. 7, 120. Dostupno na: http://digital.nub.rs/pdf/bosvi-

la/1896/07.pdf Pristupljeno: 6. 10. 2020. 
27

 Bosanski glasnik – Bosnischer Bote za 1900, 238; Isto za 1901, 281; Isto za 1902, 279; Isto za 1903, 

274; Isto za 1904, 298; Isto za 1908, 334; Isto za 1910, 351; Isto za 1911, 376; Isto za 1912, 477; Isto 

za 1913, 495. 
28

 Bosanski glasnik – Bosnischer Bote za 1910, 131; Isto za 1911,135; Isto za 1912, 212; Isto za 1913, 

215; Isto za 214, 220. 
29

 Sarajevski list, Sarajevo, 16. maj 1914, br. 99, 4. 
30

 Sarajevski list, Sarajevo, 30. maj 1884, br. 60, 3 
31

 Bosanki glasnik – Bosnischer Bote za 1898, Sarajevo, 1898, 153.  
32

 Bosanki glasnik – Bosnischer Bote za 1908, Sarajevo, 1908, 133.  
33

 Bosanski glasnik – Bosnischer Bote za 1900, 228; Isto za 1901, 273; Isto za 1902, 270; Isto za 1903, 

263; Isto za 1904, 289. Dostupno na: http://kolekcije.nub.ba/ Pristupljeno 7. 10. 2020. 
34

 Bošnjak. Kalendar za 1897. Sarajevo, 1897, 165. Dostupno na: http://www.preporod.ba/digitalni-

repozitorij-kulture-bosnjaka/ Pristupljeno: 7. 10. 2020. 
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ti” (1900).
35

 Uprava banje Ilidža reklamirala je liječenje u banji pićem i kupanjem,
36

 

a glavno skladište za prodaju tople ilidžanske 

vode bilo je kod Stefana pl. Dóboczky u Saraje-

vu (1903).
37

 

Otac i sin Doboczky bili su dioničari 

medicinske drogerije Dobóczky&Comp., proto-

kolisane 1901. godine. Drogerija se nalazila u 

Ulici Franje Josipa 49, od 1904. godine u Fer-

hadija ulici, i imala je telefonski broj 45.
38

 U 

Sarajevu je 1898. godine bila protokolisana 

drogerija magistra Ján Deutsch et Comp. u istoj 

ulici i sa istim telefonskim brojem, pa su vjero-

vatno Doboczky od njega kupili drogeriju i pro-

širili svoju djelatnost. Deutsch se kao vlasnik 

navodio do 1901. godine, a moguće da je dro-

gerija radila i prije godine protokolacije.
39

 

Reklamirali su je kao prvu i jedinu bosansko-

hercegovačku mirodnicu Doboczky i drug sa 

prometom na malo i veliko, koja preporučuje 

svoje bogato skladište raznih vrsta ruma, konja-

ka, čaja, malaga i grčkog vina, spužve za „školske table, banje i pranje”, mirise, 

pudere, francuske gumene proizvode za gospođe i gospodu (1905),
40

 zatim da velika 

medicinska drogerija Doboczky, nasuprot carinarnice, nudi u svojoj veleprodajnoj 

trgovini sve zamislive lijekove, specijalitete, zavoje i hirurške instrumente, te izbor 

fotografskih proizvoda poput ploča, papira, filmova i hemikalija (1910).
41

 Vlasnik 

                                                 
35

 Bošnjak. Kalendar za 1900. Sarajevo, 1900, 190.  

Dostupno na: https://digitalna.nb.rs/ Pristupljeno: 7. 10. 2020. 
36

 Prema oglasu za Zemaljsko-erarno lječilište Ilidže, Ilidžansko vrelo djeluje „lahko rastapljajuć, 

pobugjuje tek, uništuje kiselinu, ublažuje bol i grčeve, izlučuje sluz, pospješuje lučenje žuči, poizvagja 

obilno mokrenje, potpomaže pretvaranje krvi, upravlja kolanje žile vratnice i povisuje trošenje masti. 

Liječi: dugotrajne bolesti želuca i crijeva, jetara i mjehura i bubrega. Dugotrajni katar gutnjaka, jabu-

čice i dušnika. Dugotrajne bolesti ženske, kostobolju, šećerni proljev.” 
37

 Bošnjak. Kalendar za 1903. Sarajevo 1903, 185.  

Dostupno na: https://digitalna.nb.rs/ Pristupljeno: 7. 10. 2020. 
38

 Bosanski glasnik – Bosnischer Bote za 1902, 169; Isto za 1903, 152; Isto za 1904, 175, 287. 
39

 Bosanski glasnik – Bosnischer Bote za 1899, 112; Isto za 1900, 250; isto za 1901, 179, 273. 
40

 Bošnjak. Kalendar za 1905, Sarajevo 1905, 217.  

Dostupno na: https://digitalna.nb.rs/ Pristupljeno: 7. 10. 2020. 
41

 Bosnische Post, Sarajevo, 23. decembar 1910, br. 293, 1.  

Dostupno na: http://kolekcije.nub.ba/items/show/726 Pristupljeno: 7. 10. 2020. 

Slika 4. Reklama apoteke        

Doboczky mlađi, 1897. 
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medicinske drogerije Doboczky&Co. kasnije je bio magistar Gustav Jokl (1908–

1918).
42

 

Stjepan pl. Doboczky mlađi je bio član Biciklističkog kluba „Sokol” i Hrvat-

skog pjevačkog društva „Trebević”. Umro je 1902. godine i sahranjen u Sarajevu 11. 

juna.
43

 U novinskoj čitulji stoji da je ispraćen „u mnogobrojnom sprovodu činovnič-

ke i građanske publike i kolega po struci ... Kao druževan i simpatičan čovjek, pokoj-

ni Doboczky ml. bješe vrlo omiljen u sarajevskom društvu, što je i njegov mnogo-

brojni i sjajni sprovod do vječne kuće posvjedočio. Vječan mu spomen!” Vlasnici 

apoteke kao društvene firme postali su njegovi nasljednici, udovica Sophie pl. 

Doboczky, te Vera, Stefan, Aladar, Ilonka i Irma.
44

 Provizor apoteke bio je magistar 

Nikola Kus (1910–1911).
45

 

Magistar Stevo Romčević je kupio apoteku Doboczky i u početku, uz ime 

svoje apoteke, navodio da je prethodno bila Dobocki.
46

 Vlasništvo je upisao u trgo-

vački registar za inokosne tvrtke 1911. godine
47

 i bio vlasnik do 1918.
48

 Apoteku je 

preporučavao radi dostupnosti svih lijekova na recept, bez obzira na to gdje su propi-

sani (Slika 5).
49

 

Apoteku je, pored svoje ljekarske prakse, imao i doktor Josef Koetschet.
50

 

Nemam podatak kada je otvorio apoteku, možda i krajem osmanske uprave, jer se, 

prema oglasu u Sarajevskom listu iz 1882. godine, veoma efikasan lijek protiv zubo-

bolje mogao kupiti u apoteci dr A. Kečeta (Slika 6).
51

 Možda se radilo o sinu dr 

Kečeta, Aleksandru, ljekaru, ili o tipografskoj grešci, koje se mogu zapaziti u tadaš-

njim reklamama. Njegovu apoteku u Ulici Franje Josipa kupio je 1887. godine magi-

star Ljudevit Matić i oglasio da će je „svim modernim i uopšte potrebi odgovaraju-

                                                 
42

 Bosanski glasnik – Bosnischer Bote za 1908, 199; Isto za 1910, 210; Isto za 1911, 225; Isto za 1912, 

302; Isto za 1913, 308; Isto za 1914, 316; Isto za 1915, 317; Isto za 1916, 181; Isto za 1917, 165; Isto 

za 1918, 372. 
43

 Sarajevski list, Sarajevo, 11. juli 1902, br. 69, 2 
44

 Bosanski glasnik – Bosnischer Bote za 1903, 98; Isto za 1904, 119; 1908, 134; Isto za 1910, 131; 

Isto za 1911, 135. 
45

 Bosanski glasnik – Bosnischer Bote za 1910, 131; Isto za 1911, 135. 
46

 Bosnischer Post, Sarajevo, 26. novembar 1910, br. 271, 16.  

Dostupno na: http://kolekcije.nub.ba/items/show/704 Pristupljeno: 9. 10. 2020. 
47

 Sarajevski list, Sarajevo, 11. novembar 1911, br. 246, 6 
48

 Bosanski glasnik – Bosnischer Bote za 1912, 213; Isto za 1913, 215; Isto za 1914, 221; Isto za 1916, 

139; Isto za 1917, 130; Isto za 1918, 104. 
49

 Srpska riječ, Sarajevo, 3. septembar 1911, br. 178, 5 
50

 Josef Koetchet (1830–1898), Švicarac, sa završenim studijem medicine u Bernu, proveo je u Bosni i 

Hercegovini 37 godina kao gradski i policijski doktor Sarajeva, tumač i vilajetski sekretar, savjetnik 

nekoliko bosanskih valija (guvernera), a naročito Omer-paše Latasa (kasnije Šerif Topal Osman-paše), 

čiji je bio lični doktor. Imenovan je za prvog gradskog fizika Sarajeva pod austrougarskom upravom 

1878. godine. Bio je osnivač Vakufske bolnice. [Mašić, Izet. Korijeni medicine i zdravstva u Bosni i 

Hercegovini. Sarajevo: Avicena, 2004, 83–84] 
51

 Sarajevski list, Sarajevo, 23. april 1882, br. 49, 4  
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ćim lijekovima snabdjeti”.
52

 Apoteka se zvala se „K orlu” (Slika 7).
53

 U trgovački 

registar za inokosne tvrtke upisana je 25. januara 1890. godine tvrtka za apotekarski 

posao „Kod crnog orla”.
54

 Prilikom izbora novog predsjednika Bolesničkog i potpor-

nog društva 1893. godine, ljekarnik Matić je bio drugi sa osvojenih 49 glasova.
55

 Na 

izborima za Gradsko zastupstvo 1908. godine, od katolika, Pleyel je bio drugi sa 

osvojena 124, a Matić četvrti sa 44 glasa.
56

  

Slika 5. Reklama apoteke Steve Romčevića, 1911. 
Slika 6. Reklama preparata protiv zubobolje, Apoteka dr Kečeta, 1882. 

  

Prema oglasu iz 1897. godine 

za „Marijaceljske želudčane kapljice“, 

koje su se mogle dobiti i kod Ludv. 

Matića,
57

 moglo bi se zaključiti da je 

tada još bio vlasnik apoteke. Sljedeće 

godine je vlasnik apoteke u Ulici Fra-

nje Josipa 12, protokolisane 1887. 

godine, bio magistar Franz Ružička, 

porijeklom Čeh. Vjerovatno je on od 

Matića kupio apoteku, u kojoj se do 1901. godine vodio kao vlasnik,
58

 a od njega 

magistar Josef Patera, vlasnik apoteke do 1915. godine. Apoteka, protokolisana 

                                                 
52

 Bošnjak. Kalendar za prostu 1887. Sarajevo, 1887, 98.  

Dostupno na: https://digitalna.nb.rs Pristupljeno: 8. 10. 2020. 
53

 Bošnjak. Kalendar za 1888. Sarajevo 1888, 133.  

Dostupno na: https://digitalna.nb.rs Pristupljeno: 8. 10. 2020. 
54

 Sarajevski list, Sarajevo, 13. januar 1890, br. 13, 4 
55

 Bošnjak, Sarajevo, 9. mart 1893, br. 6, str 3.  

Dostupno na: https://digitalna.nb.rs Pristupljeno: 8. 10. 2020. 
56

 Bošnjak, Sarajevo, 16. mart 1893, br. 11, 4.  

Dostupno na: https://digitalna.nb.rs Pristupljeno: 8. 10. 2020. 
57

 Bošnjak. Kalendar za 1897. Sarajevo 1897, 171.  

Dostupno na: http://kolekcije.nub.ba/items/show/98 Pristupljeno: 8. 10. 2020. 
58

 Bosanski glasnik – Bosnischer Bote za 1898, 153; Isto za 1899, 113; Isto za 1900, 132; Isto za 1901, 

129. 

Slika 7. Oglas apoteke Ljudevita Matića, 1888. 
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1900. godine, zadržala je naziv, jer su se i u Paterinoj apoteci „K оrlu” (Zum Adler) 

mogle naći „Kajzerove karamele protiv kašlja” (1906).
59

 Kasnije su vlasnici apoteke 

bili njegovi nasljednici (1916–1918), a zakupac magistar Rudolf Hübner.
60

 

Vlasnik apoteke „K gradu Sarajevu” u Ferhadija 

ulici 30 (negdje 28) bio je od 1892. godine magistar Hein-

rich (Hinko) Schlesinger (Slika 8).
61

 Apoteku je oglasio 

1893. godine (Slika 9)
62

 i protokolisao 1894. godine.
63

 

Držao je i filijalu apoteke, odnosno sezonsku apoteku u Ili-

dži (1908–1915). Od 1916. godine vlasnici apoteke su 

nasljednici, a provizori magistri Wenzel Koza (1916–

1917) i Uroš Misita (1918).
64, 65

 Apoteka je bila pretplatnik 

mreže javnih telefona u gradu od 1904. godine i imala 

telefonski broj 4.
66

 Oglasom u novinama tražio je apote-

karskog praktikanta, mladića koji je uspješno završio šest 

razreda gimnazije (1910).
67

 Osim oficinalnih lijekova i 

zavoja, u apoteci se mogla dobiti i inhalacija kisikom, 

zatim mineralna voda, razna pića, somatoze, fotografske 

potrepštine, tečnost za izbjeljivanje, prašak protiv inseka-

ta.
68

 Schlesinger je bio redovni član Središnje uprave 

Hrvatskog društva „Napredak” u Sarajevu.
69

 Apoteka Schlesinger (i Marien-apoteka) 

je dala dobrovoljni prilog od 20 kruna Bos.-herc. zemaljskom društvu za pomoć i 

dobrovoljnu sanitarnu njegu u ratu, a u slučaju opće nevolje i u mirno doba (1914),
70

 

a društvu Crvenoga križa predala je dar tvrtke Erste Malton Wein Gährung und Kel-

lerel Svátek & Comp. iz Praga, i to 19 boca „Vinum Jodatum”, 26 boca „Malto Pep-

                                                 
59

 Srpska riječ, Sarajevo, 5. novembar 1906, br. 162, 6  
60

 Bosanski glasnik – Bosnischer Bote za 1916, 139; Isto za 1917, 130; isto za 1918, 104. 
61

 Đuričić, Aca; Elazar, Samuel. Pregled istorije farmacije Bosne i Hercegovine. Sarajevo, 1958, 256. 
62

 Bošnjak. Kalendar za 1893. Sarajevo, 1893, 138. Dostupno na:  

http://www.preporod.ba/digitalni-repozitorij-kulture-bosnjaka/ Pristupljeno: 9. 10. 2020. 
63

 Bosanski glasnik – Bosnischer Bote za 1899, 113  
64

 Bosanski glasnik – Bosnischer Bote za 1916, 140; Isto za 1917, 131; Isto za 1918, 104 
65

 U Sarajevskom listu (6. august 1918, br. 167, 2) objavljena je vijest da je magistru Urošu Misiti i 

supruzi Ljubici (rođ. Martinović) 4. augusta 1918. godine u četvrtoj godini preminuo sin Milenko, koji 

je sahranjen na srpsko-pravoslavnom groblju u Koševi (Koševo?) 
66

 Bosanski glasnik – Bosnischer Bote za 1904, 289 
67

 Bosnische Post, Sarajevo, 30. juli 1910, br. 171, 4.  

Dostupno na: http://kolekcije.nub.ba/items/show/40 Pristupljeno: 9. 10. 2020. 
68

 Bosnische Post, Sarajevo, 20. januar 1914, br. 15, 7.  

Dostupno na: http://kolekcije.nub.ba/items/show/788 Pristupljeno: 9. 10. 2020. 
69

 Napredak. Hrvatski narodni kalendar za 1910. Sarajevo 1910, 256; Isto za 1911, 284; Isto za 1912, 

333. 
70

 Sarajevski list, Sarajevo, 16. august 1914, br. 187, 1. 

Slika 8. Heinrich 

Schlesinger 

http://kolekcije.nub.ba/items/show/39.%20pristupoljeno
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sin”, 2 boce „Malto Chinin” i 16 boca „China Shery”, na čemu je Predsjedništvo naj-

toplije zahvalilo (1916).
71

 

Slika 9. Reklama apoteke Hinka Schlesingera, 1893. 

 
 

 U apoteci u Ćemaluša ulici 165 radio je magistar Eustach Weidenhoffer 

1898. i 1899. godine,
72

 a sljedeće godine je bio zakupac apoteke magistra Friedricha 

Herziga.
73

 „Marijaceljske želud-

čane kapljice” mogle su se 1896. 

godine naći i u gradskoj ljekarni 

Eustacha Weidenhoffera, Ferha-

dija ulica.
74

 Početkom te godine 

u Sarajevo se vraća Marija Her-

zig, kćerka nekadašnjeg apoteka-

ra u donjoj Ćemaluša ulici, koja 

je naslijedila očevu imovinu.
75

 

To znači da je apoteka u ovoj 

ulici radila prije 1896. godine, te 

da je u apoteci od te godine radio 

Weidenhoffer. Od svih apoteka 

koje su 1900. godine radile u Sarajevu (5), ova nije bila protokolisana. Protokolisao 

ju je te godine magistar Viktor Benischko, vlasnik apoteke na istoj adresi (1901–

1918).
76

 Moguće da se ova apoteka zvala Marijina apoteka ili Marien-ljekarna ili 

                                                 
71

 Sarajevski list, Sarajevo, 7. novembar 1916, br. 299, 2 
72

 Bosanski glasnik – Bosnischer Bote za 1898, 153; Isto za 1899, 178. 
73

 Bosanski glasnik – Bosnischer Bote za 1900, 132, 246.  
74

 Bošnjak. Kalendar za 1896, Sarajevo 1896, 169. Dostupno na: http://www.preporod.ba/digitalni-

repozitorij-kulture-bosnjaka/ Pristupljeno: 9. 10. 2020. 
75

 Koštić, Mujo. ,,Slovenci u Sarajevu i školstvu Bosne i Hercegovine do sredine XX stoljeća”. Novi 

Muallim, svezak 6, br. 23, 2005: 61–75. Dostupno na: https://doi.org/10.26340/muallim.v6i23.1180 

Pristupljeno: 8. 10. 2020. 
76

 Bosanski glasnik – Bosnischer Bote za 1901, 129; Isto za 1902, 118; Isto za 1903, 99; Isto za 1908, 

134; Isto za 1910, 131; Isto za 1911, 135; Isto za 1912, 213; Isto za 1913, 215; Isto za 1914, 221; Isto 

za 1916, 139; Isto za 1917, 130; Isto za 1918, 104. 

Slika 10. Reklama apoteke Sv. Marije, 1903. 
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Ljekarna Sv. Marije (Slika 10),
77

 što su nazivi koji su se mogli naći u reklamama iz 

raznih novina.
78, 79

 Weidenhoffer je bio dugogodišnji sekretar Apotekarskog gremija 

(1910–1918) kao magistar farmacije asistent. Možda je u ovoj apoteci kontinuirano 

radio kao magistar farmacije, jer nije bio vlasnik nijedne apoteke. 

Vlasnik apoteke „Lav” (Löwenapotheke)
80

 u Banhof ulici 48 bio je magistar 

Đorđe M. Besarović, koju je protokolisao 1910. godine.
81

 Prema tekstu u novinama 

1906. godine, glavni grad je imao svega pet apoteka i sve su se nalazile u centru gra-

da. Kako se Sarajevo širilo prema 

Polju, stanovnici koji su stanova-

li na periferiji grada, a posebno 

oni iz Novog Sarajeva, trebali su 

da „klipšu” tri četvrt sata dok ne 

dođu do prve apoteke. Time se 

ukazala velika potreba da se 

otvori nova apoteka u blizini 

tvornice duvana. Koncesiju za 

ovu apoteku tražio je magistar 

Đorđe Besarović, rođeni Sarajli-

ja. Molba koju je uputio Grad-

skoj opštini bila je uvažena i 

poslana Zemaljskoj vladi na 

odobrenje. Samo je jedan zastup-

nik bio protiv molbe, „kukajući” 

da je previše apoteka, a to je bio Eduard Pleyel. Kako se navodi u tekstu, radilo se o 

prvom slučaju kada je domaći sin tražio koncesiju u svojoj domovini, a već su mu 

stranci podmetali klipove. Nekoliko gospode magistara veoma se zauzelo da mu 

otmu koncesiju, jer nema potpuni kvinkvenij, a časopis podsjeća da ga ni neki magi-

stri stranci nemaju (Cisarž u Bosanskoj Krupi, Proche u Brčkom). Smatrali su da 

Zemaljska vlada treba dokazati da se drži načela jednakopravnosti domaćih sa stran-

cima, odnosno da domaći trebaju dobiti isto što se moglo dati strancima.
82

 Na jednoj 

od sjednica Gradskog vijeća 1907. godine dr Fridrih Fronius, gradski nadfizik i 

zdravstveni savjetnik, izvijestio je da je Zemaljska vlada dozvolila da se u zapadnom 

dijelu grada može otvoriti apoteka i da je raspisan natječaj,
83

 a kasnije je izvijestio da 
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 Bošnjak. Kalendar za 1903, Sarajevo 1903, 186.  

Dostupno na: https://digitalna.nb.rs/ Pristupljeno: 9. 10. 2020. 
78

 Sarajevski list, Sarajevo, 12. januar 1902, br. 5, 4 
79

 Srpska riječ, Sarajevo, 1. januar 1906, br. 1, 6 
80

 Bosnische Post, Sarajevo, 26. novembar 1910, br. 271, 16.  

Dostupno na: http://kolekcije.nub.ba/items/show/704 Pristupljeno. 9. 10. 2020. 
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je magistru Besaroviću data dozvola da tu otvori šestu apoteku.
84

 Prema reklami iz 

1908. godine, jedno od stovarišta za „Vita prirodno natron-lition vrelo” u Sarajevu 

bilo i kod Đorđa M. Besarovića, apotekara.
85

 Vlasnik apoteke je bio do 1918. godine, 

vjerovatno i kasnije. 

Novu apoteku „Zvijezda” otvorio je 1913. godine magistar Nikola Ivošević 

na Gornjim hisetima, „u najbližoj blizini vojne bolnice, na ćošku prema kotarskom 

uredu i sudu, u središtu grada”. Otvorenjem ove apoteke „učinjena je velika naruč-

nost obližnjim stanovnicima”, koji su u slučaju bolesti mogli u blizini dobiti lijeko-

ve.
86

 Zemaljska vlada je raspisala natječaj za otvaranje apoteke u Sarajevu u junu 

1912. godine, a zainteresovani su trebali molbe podnijeti u roku od osam nedelja.
87

 

Apoteku je oglasio u novinama (Slika 11),
88

 a protokolisao 31. januara 1914. godi-

ne.
89

 U novinama Bosnische Post 1914. godine apoteka na uglu Gornja hiseta i Bali-

ća ulice predstavljena je kao moderno namještena, opskrbljena medicinsko-farmace-

utskim specijalitetima, mineralnom vodom, svim kozmetičkim preparatima, francu-

skim i engleskim parfemima, svim vrstama gumenih proizvoda, mogle su se dobiti 

inhalacije kisikom.
90

 U akciji za potresom nastradale žitelje Hrvatskog primorja, Ivo-

šević je dao 25 kruna (1916),
91

 a prikupljao je novac u akciji za nastradale u Kraljev-

skoj Sutjesci (1918).
92

 Bio je vlasnik apoteke do 1918. godine, vjerovatno i kasnije.
93

 

Prateći hronologiju javnih apoteka kroz Bosanski glasnik, u periodu 1898–

1918. u Sarajevu su otvorene samo dvije nove apoteke (Besarović, Ivošević). U dobа 

40-godišnje austrougarskе vladavine u gradu je radilo sedam apoteka. Sezonska apo-

teka u Ilidži je od 1916. godine bila nepopunjena. Prema jednom izvoru,
94

 apoteke su 

otvarane ovim redom: 1878. (prva), 1879. (druga), 1886. (treća), 1891. (četvrta) i 

1892. (peta). Prema meni do sada dostupnim izvorima, Pleyel je otvorio 1878. apote-

ku, Sumbul 1881. (preuzima Schlesinger 1892), Koetschet prije 1882, Doboczky pri-

je 1884, Herzig prije 1896. (provizor Weidenhoffer), te Besarović 1908. i Ivošević 

1913. godine. Apoteke su tokom vremena mijenjale vlasnike ili su vlasnici postajali 

magistri farmacije sljedeće generacije. U apotekama su uz navedene vlasnike vjero-

vatno radili i drugi magistri farmacije, ali nisam našla konkretne podatke. Na redov-

noj sjednici Gradskog zastupstva grada, planiranoj za 16. februar 1914. godine, jedna 
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od predviđenih tačaka dnevnog reda bila je i koncesioniranje osme apoteke u Saraje-

vu.
95

 Kako je 1918. godine radilo samo sedam apoteka, ova koncesija nije bila popu-

njena. 

 

 
Vanda Markovic-Pekovic 

 

PUBLIC PHARMACIES IN SARAJEVO  

IN THE AUSTRO-HUNGARIAN PERIOD 

 

Summary 

 

The aim of this paper is to present public pharmacies that worked in Sarajevo during the Aus-

tro-Hungarian period. At that time, regulations were passed for governing the pharmacy business and 

the opening of a larger number of pharmacies began. At the beginning, mostly foreigners received 

concessions, because there were no local pharmacists. The first such pharmacy in Sarajevo was ope-

ned in 1878 by Eduard Pleyel. Until 1898, there were five public pharmacies in the city, owned by 

foreigners. Pharmacy owners have changed over time or the owners became masters of pharmacy of 

the next generation. In the period 1898-1918 only two new pharmacies, owned by the Bosnian-Herze-

govinian pharmacists, were opened. Pharmacies were often advertised in various publications. They 

were stocked with all necessary medicines and other products, such as cosmetics, beverages, photo-

graphic accessories. 

Pharmacists were esteemed citizens of the city. With their professional work, they contribu-

ted to the improvement of health care in the city, as well as civic culture and the general development 

of society together with their contemporaries. Pleyel was a city representative, awarded with medals 

for outstanding civic merit, father and son Doboczky were also co-owners of a medical drugstore, 

Doboczky Jr. was a member of the singing and cycling society. Some were among the first to introdu-

ce telephones in their pharmacies (Pleyel, Doboczky, Schlesinger) and all of them supported many 

charitable activities by voluntary monetary contributions and were active in the Pharmacy Guild. 

During the forty-year long Austro-Hungarian rule, there were seven pharmacies in the city. The plan-

ned concession of the eighth pharmacy (1914) was not realised by the end of 1918. 
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ЗНАЧАЈ ШЉИВЕ У ДОБОЈСКОМ КРАЈУ ОД 

АУСТРОУГАРСКОГ ДОБА ДО ДРУГОГ СВЈЕТСКОГ РАТА 
 

 
Сажетак: Рад говори о једном од наших најзначајних извозних производа и 

најзаступљенијој воћки у нашим воћњацима. Извршен је осврт на положај Добоја као једног од 

битних центара узгоја, прераде и извоза шљиве у периоду од краја 19. вијека до почетка Другог 

свјетског рата. Говори се о његовим сушницама, пијаци о којој пишу домаће, европске и 

америчке новине, о родним годинама које пуне градски буџет и аутохтоној врсти добојске 

ранке. Рад доноси низ статистичких података и по који занимљив увид и свједочење о времену 

када се за добојску шљиву знало у Бечу и Будимпешти. 
 

Кључне ријечи: Добој и околина, период од 1878. до 1940. године, шљива, сува шљива, 

етиважа, добојска ранка. 
 

 

 Историја узгоја шљиве на тлу Балкана прилично је дуга. Сматра се да су 

шљиве гајене још у бронзано доба, а да је познату сорту маџарицу (пожегaчу) 

на Балкан донио Александар Македонски 333. године пр. н. е. Захваљујући 

Клименту Охридском, који је са својим ученицима ширио идеју о гајењу свих 

врста воћа, па и шљиве, долази до процвата шљиварства. Ипак, мора се узети у 

обзир да тад, као и касније, у средњем вијеку, нису постојали воћњаци, већ се 

воће садило на окућницама. Такође, није постојао ни термин воће, већ се 

користила збирна именица овоштије [Лазић, 2007: 55]. За вријеме српског 

царства пило се вино и пиво, а ракија од грожђа се почела пећи тек пред 

долазак Турака. У току турског раздобља, са развојем воћарства шљива је 

временом преузела примат. То се види и по народним пјесмама. Из ранијег 

периода вино има главну улогу, док у каснијим, из периода буна и устанака, 

главну улогу преузима ракија. Први писани споменици о шљиви и сувој шљиви 

у Босни су из 17. вијека. Нарочито је гајена у Посавини и долином десних 

притока Саве у Босни. У народу је шљива уживала углед, а нарочито сушена, 

као средство за чишћење организма, те је кориштена као лијек. Да је сушена 

шљива корисна као извозни производ, примијећено је 1856. године, када је из 

Босне (Брчко) извезена прва већа количина у Беч и Трст [Мишић, 2006: 14]. 

Центри производње шљиве од времена Аустроугарске до наших дана у Босни 

су њени сјевероисточни дијелови (подручје Мајевице, Брчког, Градачца, 

Добоја, Сребреника, Тузле и Зворника), као и западна Босна (Поткозарје). 
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 Са карактеристикама умјерено континенталне климе, подручје Добоја се 

показало као једно од плодоноснијих. Подаци из једне анкете спроведене на 

овим просторима 1877. године говоре да су, поред шљиве као основног 

производа у воћарству, узгајане и 23 врсте крушака и 15 врста јабука. Добој се 

издвојио као трговачко, откупно и производно мјесто за шљиву када је 1889. 

године основана ,,Етиважа”, прва фабрика за прераду шљива и производњу 

пекмеза. О количини шљиве коју је требало убрати говори податак да је у 

сезони брања у ,,Етиважи” било запослено и до 120 радника. Шљива је 

одвожена до Славонског Брода, Сиска и Осијека. Одатле се, након паковања у 

бурад, слала жељезницом у Трст, а онда широм Европе и у САД [Градска 

управа Добоја, 2018, 87]. 

На искуству босанских трговаца почиње се и у Србији више 

размишљати о сушењу шљиве као начину пласмана исплативијем од печења 

ракије. Развија се производња, поготово након 1878. године, кад је већина 

винограда уништена филоксером, те је потпуно опала производња вина и 

лозоваче. Тад долази до нагле експанзије производње и трговине шљивом у 

Алексиначком, Ужичком и Ваљевском округу. Ипак, сушене шљиве из Босне 

су више цијењене у иностранству. Разлог томе је њихова крупноћа, одабир и 

квалитет сушења, због чега се и продају за 3–4 форинте скупље. 

Слика 1: Пијаца на отвореном у Добоју 

 

The Wide World Magazine, 1902. 
 

Кад је 1906. године шљива добро родила, из Босне су извезена 743 

вагона. Нарочито добру прођу имала је у Аустрији. Наредне године (1907) то се 

итекако осјетило у каси Општинског поглаварства у Добоју. Са суфицитом у 

буџету већим од 7.000 круна било је могуће обезбиједити средства за изградњу 

два нова бунара, канала и ћуприје, поправак поплавом оштећене калдрме, 

изградњу општинске зграде, набавку нових уличних фењера, садњу дрвећа и 

остало [АРСБЛ, Бабић, 1989]. Колики је значај имала шљива за овај крај говори 
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и интересовање иностраних новинара. Овде ћемо пренијети дијелове чланка из 

британског илустрованог часописа The Wide World Magazine за март 1902. 

године. Аутор репортаже ,,Са камером кроз Босну” на почетку путописа 

описује свог домаћина – локалног фрањевца, љетни празнични дан у Добоју и 

атмосферу на улици, а затим са неколико фотографија и реченица даје 

упечатљив опис добојске пијаце, којом доминира сува шљива. У свом 

минуциозном путопису он каже:  

Усред ове живописне сцене дах вјетра донио је слатки али безукусни 

мирис сушених шљива, које се производе у огромним количинама широм Босне. 

Шљива је заиста национално дрво Босне; његов узгој, сушење плодова и 

њихово отпремање на тржишта Будимпеште и Беча су главни посао 

пољопривредника. 

Аустријска влада, желећи да заштити и побољша толико важан извор 

прихода, врши строгу контролу над начином узгоја шљива и увела је строги 

надзор над садњом стабала и контролу зрелости код брања. Такође, настоји 

се да најбоља сорта шљиве замијени оне слабије, јер је босанска шљива остала 

знатно инфериорнија од француске сорте скоро два вијека. Босанска сушница, 

чију илустрацију дајемо (сл. 2), остала је иста вијековима, упркос 

побољшањима учињеним на другим местима. Све указује на могућност да ће 

тако остати још дуго времена, јер је левантски
1
 сељак најконзервативније од 

свих створења.  

Слика 2: Босанска сушница –  
непромијењена годинама 

Слика 3: Продавци шљива 

  

The Wide World Magazine, 1902. The Wide World Magazine, 1902. 

 

                                                 
1
 Левант – у општем значењу Исток, источне земље 
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И у Добоју и у Мостару, као и у свим јужнословенским провинцијама, 

радник, био он механичар, сељак, службеник, богат или сиромашан, 

интелигентан или не, има урођено ужасавање од свега што може 

пореметити једноличаност његовог живота и од свега што од њега изискује 

било какав напор, главом или руком. Не само да не трага за побољшањем, већ 

пажљиво избегава све иновације. Мој фрањевац ми је рекао да је током 

незапамћено хладне зиме 1891–92, преко трећине шљива у Босни измрзла и од 

тога уништена. Од свих невоља које могу да задесе босанског 

пољопривредника, ова се показала најгором. Само Добој броји преко 200 

продавача шљива. У четврти коју они заузимају нагомилано је на стотине 

врећа, надгледају их равнодушни муслимани, чучећи на плочнику, док хришћани 

стоје около цјенкајући се око цијена. [Goedorp, 1902: 494–496] 

Овај путопис из 1902. године излази и у скраћеној верзији, која се 

односи само на пијацу суве шљиве у Добоју, у америчким новинама Los Ange-

les Herald [Manning, 1915], под насловом ,,Троминутно путовање”. 

Фотографија (сл. 3) је издвојен детаљ са много веће и богатије фотографије 

добојске пијаце која излази, на двије странице, у француским седмичним 

новинама L'Illustration у броју за 17. август 1907. године, погрешно потписана 

као пијаца сувих шљива у мјесту ,,Dorboy”. 

На почетку 20. вијека стање у босанском шљиварству изражено у 

бројевима је сљедеће: број пушница у БиХ је око 30.000 са близу 200.000 љеса, 

1901. године родило је око 50.000 тона шљиве [Босанско-херцеговачки тежак, 

1902: бр. 1, 5], а већ 1904. преко 125.000 тона. Кад је родна година извезе се око 

3.500–4.000 вагона сушене шљиве и 500–600 вагона пекмеза. До краја новембра 

1903. само из Добоја је извезено 170 вагона шљиве, што га сврстава на друго 

мјесто по извозу, одмах иза Брчког [Босанско-херцеговачки тежак, 1903, бр. 

1]. Аустроугарска, под чијом је управом БиХ у то вријеме, много улаже у 

контролу извоза и квалитета производње, тако да доноси низ мјера, као што су 

забрана мијешања старе и суве шљиве из текуће године и додатна контрола 

чувања, етикетирања и класификације суве шљиве и пекмеза. Добојска градска 

општина је добила посебно признање од Земаљске владе 1908. године за 

ангажовање додатног комесара за трговину шљивом [Босанско-херцеговачки 

тежак, 1908: бр. 12]. Поред строже контроле, ради се на образовању и 

подизању нивоа знања у свим сегментима шљиварства. Посебно је заслужан 

привредни савјетник Аугуст Хавелка, на чију иницијативу се одржавају 

предавања сваке године. Једно такво је организовано у Дервенти 1903. године, 

ком је уз надзор Хавелке и Вајде, управника Земаљске воћарске станице у 

Дервенти, присуствовало више од 1.500 слушалаца из 180 мјеста  [Босанско-

херцеговачки тежак, 1903: бр. 9]. Добој је био домаћин таквог предавања 1908. 

године. Хавелка се истакао и у техничком смислу као иноватор и његова 

дорађена сушница врло брзо је препозната као висококвалитетна. За то му 
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стиже награда 1911. године из Чачка, гдје његов модел побјеђује у такмичењу 

сушница разних система [Босанско-херцеговачки тежак, 1911: бр. 10]. 

На добојску пијацу стижу шљиве из цијелог округа, а истиче се 

произвођач Стјепан Чорлукић из Дервенте, који у два шљивика има засађених 

око 7.000 стабала шљиве, прописно засађених на шест метара размака 

[Босанско-херцеговачки тежак, 1908: бр. 11]. Чувени су још шљивари 

Велимир Лукић из Градачца, Танасија Ђукић из Бијеле, код Брчког, и Саво 

Којидић из Брчког, одликован првом дипломом Земаљске владе за БиХ, 

медаљом у Будимпешти 1896. и у Бечу 1907, на Свјетској изложби у Паризу 

1900. и златном колајном у Сарајеву 1910. године [Босанско-херцеговачки 

тежак, 1910: бр. 10].  У добојском крају, у мјестима крај ријеке Босне, већ тих 

година на велико се гаји рана шљива. Таква шљива долази десетак дана прије 

других, а предност јој је што добро подноси транспорт и кад је свјежа и  

потпуно зрела. 

 

Краљевина СХС и Југославија  

Након Првог свјетског рата у Добоју и околини најмање ¾  

становништва живи од пољопривреде. Шљиварством наставља да се бави 

велики број, јер је сува шљива главни извозни артикл у области пољопривреде. 

Поред сувих шљива, којих се извезе 50–300 вагона годишње, извози се око 

десетак вагона ораха и 50–100 вагона суве јабуке и исто толико сирове. У 1922. 

години Добој добија модерну и велику сушницу за шљиве под називом 

,,Спреча – етиважа босанских сувих шљива, јавна складишта”, као експозитуру 

етиваже из Брчког. Поред великог складишта и модерног постројења, 

посједовали су творницу сандука за паковање.  Прве године осушили су око 

120 вагона шљиве и зацртали себи велике планове, попут отварања додатних 

погона за сушење и конзервирање меса, радионицу за обраду коже, производњу 

алкохолних и безалкохолних пића и др. Ови амбициозни планови нису  

остварени због лоших финансијских прилика. Ипак, успјели су да унаприједе 

производњу, тако да су од 1924. почели да ваде кошпу из шљиве, јер је таква 

шљива продавана лакше и по вишој цијени. Ова сушионица је у јеку добре 

сезоне запошљавала преко 200 радника  [Ужичанин, 2014: 418]. 

Колико је шљиварство било профитабилно и битно за овај крај говори 

да је већ 1923. године отворена још једна већа сушара за шљиве. У том периоду 

у Добоју су радиле двије банке. Филијала Земаљске банке из Сарајева, као 

највећи новчани завод у БиХ, имала је право велепродаје дувана и сувих 

шљива [Ужичанин, 2014: 418]. Једну од својих сушара/етиважа отворила је у 

Добоју. Радило се по принципу сушења сувим зраком, који је био најпогоднији 

за босанску шљиву. Прије него се почне сушити, прво би се помоћу решета 

извршила тријажа шљива у три категорије и то: велику гарнитуру, која је 

садржавала 70–75 шљива у пола килограма, малу гарнитуру, од 85 до 120 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. XII, број 12, 2020 

112 

 

шљива у пола килограма, и меркантилну, гдје иду шљиве најниже класе. За 

европске пијаце паковани су сандуци од 24, а за Енглеску од 12,5 кг, након што 

би се извршила стерилизација шљива. Занимљиво је да је први, горњи слој у 

сандуцима пажљиво руком уређиван у једнаким редовима, да би оставио што 

бољи утисак на купца [Врбаске новине, 1933]. Капацитет сушаре тј. пећи 

износио је 500 сандука дневно односно 2,5 вагона шљиве. Током сезоне било је 

и до 300 радника, а стално запослених 70. Под овим условима успијевали су да 

прераде око 200 вагона.  

Министарство пољопривреде и вода Краљевине СХС је због важности 

шљиве као најважнијег извозног воћарског производа подигло знатан број 

модерних сушница по систему др Стојковића у 1923. години. У Босни такве 

сушнице добијају пољопривредно добро у Модричи и земљорадничке задруге у 

Добоју, Шијама, Бољанићу и Осјечанима [Тежак, 1923]. Та година била је 

изванредна у погледу извоза суве шљиве, са рекордних 6.639 вагона за цијелу 

државу, уз напомену да је сваки вагон једнако 10.000 кг [Jugoslovenska pošta, 

1934]. 

До Првог рата шљива се извозила, по правилу, у Аустроугарску, да би 

од 1920. извоз кренуо и према другим дијеловима Европе. Главни конкуренти 

нашој шљиви биле су француска и она из САД-а. Шљива је из Европе у 

Америку пренијета тек половином 19. вијека, када је француска шљива 

засађена у Орегону, а србијанска у Вашингтону [Време, 1932], да би временом, 

а нарочито након Првог свјетског рата, центар производње постала 

Калифорнија и преузела примат на свјетском тржишту. У периоду од 1927. до 

1938. године принос домаће шљиве по стаблу био је у просјеку 10,29 кг, док је 

у Калифорнији износио око 25 кг сирове шљиве или 10 кг суве [Савановић, 

2014: 154]. 

Југославија је дуго била на првом мјесту у свијету и по количини 

произведене шљиве и по броју стабала. Од 1922. до 1934. године опао је број 

стабала са 60.958.902 на 38.452.314 у 1933. години [Савановић, 2014: 154], да 

би наредних година, до избијања рата, растао број за око један милион 

годишње. Поред Њемачке, као највећег увозника, шљива се извозила у 

Аустрију, Чехословачку, скандинавске земље, Холандију и Енглеску. 

Временом су Њемачка, Пољска и Чехословачка подизале своје сушнице и 

подстицале увоз свјеже шљиве, те саме вршиле прераду. Просјечно се извозило 

3.570 вагона сирове шљиве у периоду од 1930 до 1934. године, са приходом од 

46 милиона динара [Jugoslovenska pošta, 1934]. 

У родним годинама, као што је била 1932, успијевали смо да извеземо 

по 2.500 вагона сушене шљиве и остваримо приход од преко 60 милиона 

динара за шљиварске крајеве. Само у Врбаској бановини је принос био 9.615 

вагона. Те године свако стабло у просјеку је дало 40 кг, а 1933. године чак 44,8 

кг, што је био рекордни принос [Савановић, 2014: 159]. Најјачи увозник наших 

сувих шљива у том периоду била је Чешка, са просјеком од 626 вагона, 
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Њемачка са 412, Пољска 219 и Аустрија 167 [Jugoslovenska pošta, 1934]. Испред 

Добоја су у шљиварству били Брчко, Ваљево, Шабац и Аранђеловац, а иза Љиг, 

Чачак и Горњи Милановац. Главни откупници и извозници шљиве и друге 

пољопривредне робе из добојског краја били су Јован Брујић, браћа Перо и 

Бошко Кондић, Ахмед-ага Мулалић [Ужичанин, 2014: 409], Ђоко Милошевић и 

Перо Јокановић из Петрова Села. 

 Из Врбаске бановине је 1933. године извезено скоро 3.000 тона свјежег 

и сувог воћа свих врста, од чега на Добој отпада 50,24% цјелокупног извоза 

[Ужичанин, 2014: 415]. Наравно да је ту највише шљиве, јер по бројном стању 

из 1940. године у Врбаској бановини има око 3.500.000 стабала шљиве, а тек 

650.000 стабала јабуке, која је на другом мјесту [Врбаске новине, 1941]. По 

броју стабала шљиве у 1933. години Врбаска бановина била је иза Дринске, 

Дунавске, Моравске и Савске са 184 стабла по км
2
 (просјек је био 180) и 

просјечним приносом од 19,19 кг, са укупно 3.754.025 стабала или 9,62% од 

укупног броја у Југославији [Савановић, 2014: 156]. У том тренутку Југославија 

је на граници половине свјетске производње сирове шљиве. Унутар Врбаске 

бановине, по подацима из 1935. године, највише стабала шљиве имао је срез 

Грачаница, јер му тада припадају Осјечани, који су центар производње, са 

615.390 стабала, затим Дервента са 416.973 и Градачац са 367.974 стабла, што 

чини више од трећине укупног броја од 3.889.968 шљивових стабала 

[Савановић, 2014: 160]. Дакле, доминира источни крај Бановине и мјеста која 

се граниче са Добојским срезом, који сам има 98.552 стабала. Та година је била 

најгора у Бановини између два рата, са просјеком од само 4 кг по стаблу, што 

није износило ни половину југословенског просјека. Таква је била и 1938. 

година. Највише је гајена сорта пожегача, добра за потрошњу у свјежем стању, 

сушење и прераду у пекмез и ракију. Већина рода одлазила је на производњу 

ракије, која се већином попије у домаћинству самог произвођача. Изузетак је 

био источни дио Бановине, гдје је пожегача и најбоље рађала, а који је 

углавном извози свјежу и сушену. 

Тридесетих година добојско шљиварство посебно је профитирало од 

ране сорте. Цијена добојске ранке на пијаци у Бечу у августу 1937. била је 60 

гроша за 1 кг, док се славонска продавала за 30–35 [Време, 1937]. Београдска 

Политика у чланку под називом „Из Добоја се сад извози само шљива ранка и 

постиже одличну цену” од 9. августа 1936. године, пише о овој шљиви:   

Добар квалитет, леп изглед и укусно паковање учинило је то да је ова 

шљива данас врло позната и постиже добру цену на свим страним пијацама, 

које купују нашу шљиву. Оно што јој даје нарочит престиж, то је то, што 

увек дозрева на десет до петаест дана раније од пожегаче, те се појављује на 

пијаци раније од ове.  Ове шљиве има свега 20 до 25 вагона и то само у околици 

Добоја. Она се сваке године извози искључиво у свежем стању и редовно има 

високу цену. Сељаци који имају ову шљиву добију сваке сваке године лепу своту 

новца, а поготово кад знају да се она много тражи... Из наше државе извозе 
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се и друге ране шљиве којих има доста врста, али ниједна не постиже на 

страним пијацама ону цену коју постиже ранка из Добоја. [Политика, 1937] 

Ипак, можда најбоље илуструје значај добојске ране шљиве текст из 

часописа Тежак, који је извод из предавања земљорадника Андрије Прелића на 

Годишњој скупштини чачанске пољопривредне подружине. Овде ћемо 

пренијети дио који се односи на добојску ранку:  

Ми имамо неколико врста шљиве ранке, које имају добру прођу у 

иностранству, а једна сорта шљиве ранке, којој нема такмаца, то је 

несумњиво врста т.зв. „Добојска ранка”, која успева у околини Добоја у долини 

реке Босне, као и сорте „Цимерова”, „Билова” и др. боље сорте плавих ранки 

на место црвених. Да су ова моја опажања тачна, ја се позивам на излагања у 

реферату г. Милосава Самуровића на III воћарском конгресу прошле године у 

Марибору, који је тврдио да услед болести на пожегачи, а ради продужења 

сезоне продаје шљива, јер би се у том случају продужила сезона шљиварске 

трговине за 20 дана, да треба усвојити ове поменуте сорте пошто оне раније 

стасавају од пожегаче а добре су каквоће. Пратећи из године у годину извозну 

трговину шљива на страним тржиштима, а и сам учествујући у истој, пало 

ми је у очи, да апсолутно сваке године „Добојска ранка” носи рекорд са ценом 

на бечкој или прашкој пијаци. Ове године, док је цена обичној шљиви ранки била 

око 30 аустријских гроша, „Добојска ранка” добијала је цену од 45–52 гроша а 

то је цена коју маџарка никако ове године није могла постићи на бечкој пијаци. 

У 1936 години, када смо имали одличан род „добојска ранка” је плаћана 

сељацима по 3 динара кгр. Центар производње, како сам обавештени је у селу 

Осјечанима са околним селима. Стога би мој предлог био: 

1. Да скупштина стави у дужност управном одбору да преко министарства 

пољопривреде издејствује како би расадник у Чачку размножио поменуту 

шљиву у што већим количинама и раздао је пољопривредницима са упутом у 

какав положај и земљиште да је саде. 2. Да Министарство пољопривреде 

потпомогне сађење исте шљиве „Добојске ранке” на тај начин, што ће 

посађени шљивици од „Добојске ранке” имати дупло дуже ослобођење од 

пореза него од обичне ранке. 3. Да Подружина уз припомоћ извозника из Чачка 

и околине, јер је и извозницима у рачуну да се поменута шљива размножи, 

пошаље једно лице које ће на лицу места у селу Осјечанима и околним селима 

обићи воћњаке од пом. „Добојске ранке” и по могућству узети бар неколико 

стотина садница за расаду. Узгред узети калем гранчице, па калемити на 

наше обичне шљиве. Напоменуо бих и то да се стави до знања свима 

пољопривредницима, који буду први посадили ту шљиву да не бране и својим 

комшијама размножавање исте. Јер прошла су времена када се могло са 20–30 

дрвета да се задовољи локална пијаца и да један другом смета. Извозна 

трговина воћа тражи што веће количине уједначене робе на једном простору 

па да може са успехом, ту робу извозити на светска тршишта и задовољи 
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тражњу милионских вароши као што су: Берлин, Беч, Праг, Варшава и 

остале. 

Овим излагањем ја сам изнео моје погледе и опажања о добојској ранци 

а молио бих уредништво да по овоме моме реферату отвори анкету те да се 

саслушају и воћарски стручњаци Министарства пољопривреде и извознички 

кругови који имају искуства са пом. сортом. Ово би питање требало извести 

на чистину те да би ми воћари-практичари имали чисту ситуацију, да би 

знали како у будуће да се управљамо и коју сорту да гајимо. [Прелић, 1938: 

306–307] 

Данас стручна воћарска литература добојску или осјечанску ранку 

описује као врло сличну пожегачи, само што је знатно ситнија. Просјечна 

тежина њезиног плода је 14 грама, а сазријева почетком августа. Није погодна 

за сушење [Гавриловић, 1959]. За крај ћемо навести народни говор и обичаје из 

овог краја у вези са шљивом, изузимајући добро познате који се односе на 

ракију од шљиве. Народ у овом крају младе шљивике је називао ,,башчицом” а 

старије ,,башчом”, тако да се више у народу могло чути ,,родила башча” него 

,,родиле шљиве”. Поред обичаја да се на Мали Божић шљива закити сламом 

која се подастире у кући за Божић, постојао је још један обичај везан за шљиву. 

Наиме, један од укућана би узео сјекиру и замахнуо њом као да ће посјећи 

шљиву, а друго би га чељаде упитало: 

- Шта радиш? – а он му одговара – 'оћу да посјечем ову шљиву!  

- А што? 

- Неће да рађа. 

- Немој, родиће! и потом остави сјекиру.  

То се радило ради тога да воћка боље рађа. 
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Nebojsa Micic 

 

THE IMPORTANCE OF A PLUM IN THE DOBOJ AREA  

FROM THE AUSTRO-HUNGARIAN AGE TO WORLD WAR II 

 

Summary 

 

The purpose of this paper is to remind us of a time when the production and processing of a 

plum was our lucrative and recognizable export product. The paper covers general opportunities in 

this area during the Austro-Hungarian period in Bosnia and Herzegovina, with a focus on the wider 

Doboj region. The standards, improvements and controls that were then adopted were also used in the 

Kingdom (Serbs, Croats and Slovenes / Yugoslavia), but it was still very primitive, relying more on 

quantity and less on the quality of trees and production. They were pinning their hopes more in a fruit-

ful year than in agro-technical measures. Even in such an environment, Yugoslavia was at the very 

top, always among the top three countries in terms of plum production. Rakija (brandy) as a national 

drink was the biggest motive for plum production. However, it paid off the most for the one who dried 

plums or made jam and exported it as such. At the beginning of XX century, Doboj had a rich market 

of prunes and one larger sterilisation/ drying chamber. Later it had two large and modern sterilization 

chambers, which produced the most for export. What Doboj merchants in the Kingdom of Yugoslavia 

earned well from was the export of early plums (dobojska/osjecka ranka (plum sorts: Doboj/Osijek 

early plums)), which ripen ten days earlier than others. The Viennese and Prague markets recognized 

this plum as high quality and tasty, and due to the demand for it, the price was 30 to 50% higher than 

the price of other early plums. This work covers only the period until World War II, but one can see in 

it where the roots of the famous fruit and vegetable processing factory "Bosanka" Doboj are, famous 

for its plum juice throughout the whole SFRY. 
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САРАЈЕВСКИ АТЕНТАТ И ЈУЛСКА КРИЗА  

НА СТРАНИЦАМА ,,ПОЛИТИКЕˮ 
 

 
Aпстракт: Извјештавање листа Политика о атентату у Сарајеву и јулској кризи пред-

ставља важно историјско свједочанство специфичне тежине, с обзиром нс то да се ради о нај-

старијем и најугледнијем дневном листу у овом дијелу Европе, чији се први број пред читаоци-

ма појавио 12. јануара 1904. У историји дужој од једног вијека, Политика је постала својеврсна 

српска национална институција и свједок многих историјских епоха, надживјевши при томе 

неколико држава у чијим је оквирима излазила, мада не и током окупација у Првом и Другом 

свјетском рату. 

 

Кључне ријечи: Политика, сарајевски атентат, јулска криза, Србија, Босна и Херцего-

вина, Аустроугарска, Први свјетски рат. 

 

 

Политика, лист који је основао новинар Владислав Рибникар 

(1871−1914), почетком XX вијека уживао je имиџ модерних, независних и тира-

жних дневних новина, које су око себе окупљале низ угледних сарадника.
1
 

Дешавања у Босни и Херцеговини у вези са убиством аустроугарског престоло-

насљедника Франца Фердинанда, каснија истрага атентата и сложени односи 

између великих сила у предвечерје рата, заузимали су највише Политикиног 

новинског простора у љето 1914. У тренуцима када се јулска криза разбуктава-

ла, а европски континент клизио у рат, Политика је уз правовремено информи-

сање јавности настојала задржати мирноћу и објективност у извјештавању, али 

и сачувати неопходан патриотски дух у српском друштву. 

Политика је 10. јуна 1914. године
2
 објавила вијест како је у Мостару 

ухапшен један неименовани црногорски официр који је у Сарајеву намјеравао 

убити аустроугарског престолонасљедника. У чланку симболичног назива 

Народна љубав помињу се екстремне мјере безбједности које се предузимају 

                                                 
1
 Први број Политике у уводном тексту појашњава значај независне штампе: „Задатак незави-

сне штампе не само што је врло тежак, него је и врло незахвалан. Нарочито код нас. Нигде се 

тако лако не заборавља, да неко може имати и противно уверење, па да је ипак то уверење и 

поштено и искрено. Одмах се подмећу неке задње мисли и подмукле намере свакоме, који је 

другог мишљења, па се онда чудимо откуд толика огорченост. Како је не би било? И онда у тој 

општој омрази независна штампа пролази још понајгоре. Услуге, које она чини заборављају се 

брзо; памте се само ударци које с правом задајеˮ; Политика, Београд, бр. 1, 12. јануар 1904. 
2
 Сви датуми у тексту дати су по старом календару; примј. Б. М. 
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поводом доласка угледног госта, учестале контроле путника и хапшења сумњи-

вих лица широм земље.
3
 Читаоци Политике обавијештени су 13. јуна 1914. 

године о доласку Франца Фердинанда и пратње у Сарајево, у чијој је околини 

требао присуствовати великим војним маневрима 15. и 16. корпуса.
4
 Један кор-

пус требало је да представља аустроугарску, а други српску и црногорску арми-

ју, чиме је симулирана одбрана града Сарајева од непријатеља.
5
 Политика је 

критиковала писање листа Истина, који је срдачно поздравио долазак Франца 

Фердинанда у Босну и Херцеговину, називајући га „непотребном имитаци-

јомˮ.
6
 Најављујући Фердинандову посјету граду након завршених маневара, 

пажњу привлачи новински опис строгих мјера безбједности: „На хиљаде детек-

тива, шпијуна, полицајаца, жандармерије, растурени су целом околином у којој 

се Фрања Фердинанд креће. У самом пак Сарајеву те полицијске мјере према-

шују све што је до сада икада учињено за чување ма које крунисане главеˮ.
7
 

Примјећује се да вијести о високој безбједности стоје у супротности са аљка-

вим мјерама полиције предузетим поводом боравка Фердинанда и његове прат-

ње у Босни и Херцеговини.
8
 

Вијест о убиству Франца Фердинанда и његове супруге објављена је 16. 

јуна у Политици. Детаљно су описани Чабриновићев неуспјешни покушај и 

каснији Принципови пуцњи. Вијести о атентату стигле су у Београд око 16.00 

часова. Одмах су саопштене престолонасљеднику Александру, а потом и краљу 

Петру телеграмом у Врњачку Бању. Предсједник владе Никола Пашић сазнао 

је за атентат у Нишу, гдје се у том тренутку налазио.
9
 Престолонасљедник је 

одмах упутио телеграм саучешћа аустроугарском владару Францу Јозефу, а у 

Београду и унутрашњости земље прекинуте су многобројне видовданске свеча-

ности. У истом броју Политике објављене су краће биографије Франца Ферди-

                                                 
3
 Политика, Београд, бр. 3.737, 10. јун 1914. 

4
 Српски посланик у Бечу Јован Јовановић обавијестио је почетком маја 1914. године предсјед-

ника српске владе Николу Пашића о аустроугарским војним маневрима у Босни и Херцегови-

ни. Јовановић је оцијенио да бројност јединица и њихово кретање на терену треба да послужи 

као пријетња Србима и илустрација војне силе Монархије. Најављени војни маневри изазвали 

су непријатан утисак на представнике великих сила у Монархији, које су их означиле као 

демонстрацију силе према Србији; Први светски рат у документима Архива Србије, том 1, 

1914, Београд 2015, 57, 58. 
5
 Политика, Београд, бр. 3.740, 13. јун 1914. 

6
 Политика, Београд, бр. 3.742, 15. јун 1914. 

7
 Исто 

8
 Заједнички министар финансија Леон Билински сматрао је генерала Оскара Поћорека најодго-

ворнијим лицем због „лакомислене организације престолонасљедникова путовањаˮ по Сараје-

ву. Билински је записао да је у тим преломним историјским тренуцима Поћорек био велика 

несрећа за Монархију. Поћорек је одговорност због низа безбједносних пропуста пребацивао 

на министра Билинског; Bosna i Hercegovina u Uspomenama Leona Bilińskog, Sarajevo 2004, 

98−99. 
9
 Политика, Београд, бр. 3.743, 16. јун 1914. 
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нанда и Софије Хотек.
10

 Влада Србије поручила је да ће ставити под истрагу 

сваког држављанина Србије за кога истрага утврди да има везе са атентатом.
11

 

Поводом смрти Франца Фердинанда и његове супруге црногорски двор прогла-

сио је двонедељну жалост. На краљевском двору, влади и страним посланстви-

ма заставе су спуштене на пола копља.
12

 Атентат је осудила и црногорска 

штампа.
13

 

Упркос потезима српске владе, која је настојала показати добру вољу 

према моћном сусједу, уредништво листа изражавало је оправдану бојазан да 

ће бечка штампа покренути широку антисрпску кампању оптужујући званични 

Београд због догађаја из Сарајева: „Нити цео народ може бити одговоран за 

дело једног или двојице појединаца, нити Србија може бити одговорна за дела 

неког човека, зато што је он живео у Србијиˮ.
14

 Негативно приказивање Срба у 

аустроугарским новинама имало је за циљ припрему јавности Монархије за 

планирану агресију на Краљевину Србију. Аустроугарске власти најчешће су 

кроз дневну штампу инсистирале на колективизацији српске кривице за уби-

ство Франца Фердинанда.
15

 

У Политикином издању од 17. јуна 1914. године објављене су нове поје-

диности о атентату и кратке биографије атентатора. Лист је извјештавао како у 

Бечу преовладава мишљење да је план за атентат скован у Београду.
16

 Читаоци 

су истовремено обавијештени о масовним антисрпским демонстрацијама у 

Сарајеву, наводећи да их је подстицао сарајевски градоначелник. Хрвати и 

муслимани дефиловали су Сарајевом носећи хрватске и аустроугарске заставе 

са црним флором и узвикујући антисрпске пароле. Демолиран је Хотел „Евро-

паˮ у власништву Глигорија Јефтановића и опљачкане многе српске радње. У 

Сарајеву је, како би се повратио ред и мир, успостављен пријеки суд.
17

  

                                                 
10

 Исто. 
11

 А. Митровић, Србија у Првом светском рату, Београд 2014, 17. 
12

 Вјесник, Цетиње, бр. 37, 20. јуна 1914. 
13

 Глас Црногорца, Цетиње, бр. 33, 21. јуни 1914; Вјесник, Цетиње, бр. 36, 19. јуни 1914. 
14

 Политика, Београд, бр. 3.744, 17. јун 1914. 
15

 Б. Милошевић, Аустроугарска ратна пропаганда у хрватској и босанскохерцеговачкој 

штампи 1914−1915. године, Зборник Матице Српске за историју, 91, Нови Сад 2015, 57−71. 
16

 У извјештајима бечких листова опажала се тежња да се атентат у Сарајеву доведе у што бли-

жу везу са Србијом, при чему је посебно истицана чињеница да су атентатори прије доласка у 

Босну и Херцеговину неко вријеме боравили у Београду; Први светски рат у документима 

Архива Србије, 88. Српски посланик у Бечу Јован Јовановић обавијестио је надлежне органе у 

Београду да су аустријски листови нетом по атентату објавили како је један од атентатора изја-

вио да је бомбу добио из Београда од неког неименованог српског анархисте, те да је у том 

смислу сарајевска полиција склона да истрагу усмјери тако да оптужи званичну Србију за при-

прему атентата; Први светски рат у документима Архива Србије, 72. 
17

 Б. Милошевић, Српска православна црква и свештенство у Босни и Херцеговини у Првом 

свјетском рату, Андрићград–Вишеград 2016, 23−52; Đ. Mikić, Austrougarska ratna politika u 

Bosni i Hercegovini 1914−1918, Banjaluka 2011, 23−41.  
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На оптужбе аустроугарске штампе да је званични Београд одговоран за 

атентат у Сарајеву, Политика је кривце пронашла на другом мјесту: „Али не 

Србија него један режим пун угњетавања читавих народа, пун чудовишних 

процеса и зачињен најбезобразнијим нападима на част и слободу и народности 

и појединаца, доводили су и доводе до атентата. Не Србија него полицијска 

владавина и терор проведен кроз све стране државног и народног живота дово-

дили су до онога чиме је испуњена и чиме се пуни историја хабзбуршке дина-

стије и монархијеˮ.
18

 

Демонстрације из Сарајева прошириле су се убрзо на већи дио Босне и 

Херцеговине, а полиција је наставила са масовним хапшењима Срба. „Руља, 

која је извршила све ово у Сарајеву, организована је била од муслиманских 

пропалица и хрватских потркуша. Насиља су почела у понедељак пре подне и 

полиција није предузимала ништа све док није све демолирано и упропашће-

ноˮ, писала је Политика.
19

 Полиција је извршила преметачине у просторијама 

више српских листова, штампарија и књижара. Демолиране су и опљачкане 

просторије друштва „Просвјетаˮ. Антисрпске демонстрације забиљежене су 

широм Хрватске, а посебно у Загребу. Лист је констатовао да прогони Срба 

нису били случајни, већ унапријед испланирани и толерисани од стране власти: 

„Руља, састављена од пропалих мухамеданаца и похрваћених Јевреја кидисала 

је на све што се српско зове у Сарајеву и свима варошима Босне и Херцеговине 

и пошто је упропастила и разнела сву имовину тамошњих Срба, онда је прогла-

шено опсадно стање да би се сачувао редˮ.
20

 

У међувремену је генерал Оскар Поћорек, земаљски поглавар Босне и 

Херцеговине, у писму министру Леону Билинском указао на нужности испоља-

вања моћи Монархије према Србији, безусловно инсистирајући на закључењу 

рада Сабора како би „радикалниˮ српски посланици, лишени посланичког иму-

нитета, били похапшени. Поћорек је сматрао да је за одржавање мира у земљи 

било неопходно да Монархија цијелом свијету одлучно покаже да је спремна 

„коначно одстранити подривачку дјелатност која потјече из Београдаˮ. Зaлагао 

се за строго кажњавање Срба из Босне и Херцеговине и оштар наступ према 

Београду.
21

 

Политика је пажљиво пратила истрагу атентата, изражавајући забрину-

тост што су власти у Бечу кривицу за убиство Франца Фердинанда пребацивале 

на Србију чак и прије него што је званична истрага почела.
22

 Лист је преносио 

писање аустријских и мађарских новина којe су извјештавалe како је завјера 

                                                 
18

 Политика, Београд, бр. 3.745, 18. јун 1914. 
19

 Исто 
20

 Политика, Београд, бр. 3.746, 19. јун 1914. 
21

 Lične zabilješke generala Oskara Potioreka o unutrašnjopolitičkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, 

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Građa, knjiga XXX, Centar za balkanološka ispi-

tivanja, knjiga 1, Sarajevo 2015, 47−48. 
22

 Политика, Београд, бр. 3.748, 21. јун 1914. 
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скована у Београду под окриљем „Народне одбранеˮ. Никола Пашић је стога 

18. јуна упутио распис српским дипломатским представништвима, упозоривши 

како аустријска штампа све више оптужује званичну Србију за организацију 

атентата у Сарајеву: „Циљ је провидан: треба убити Србији онај високи морал-

ни кредит који данас она ужива у Европи и безумно дело младог и егзалтира-

ног фанатика политички до краја искориститиˮ.
23

 Из Сарајева су пристигле 

вијести како су након претреса у Принциповом и Чабриновићевом стану навод-

но пронађене велике своте новца. Oбјављен је први Принципов исказ пред 

истражиоцима у којем је Франца Фердинанда означио као „заклетог непријате-

ља свих српских тежњиˮ, који се заклео да ће уништити српску државу и дина-

стију. У међувремену су пред српским посланством у Бечу организоване вели-

ке демонстрације приликом којих је спаљена српска застава.
24

 У вези са ново-

насталом ситуацијом и масовним прогонима Срба широм Монархије, Полити-

ка је савјетовала грађане Србије да откажу планиране посјете бањама и љечи-

лиштима у Хрватској и Аустрији.
25

 

Политика је редовно преносила писања стране штампе о кризи која је 

потресала европски континент, а посебно енглеских, француских, италијанских 

и чешких листова.
26

 Осуђено је писање бугарског Дневника који је, описујући 

убиство Франца Фердинанда, објавио слику српског краља Петра Карађорђеви-

ћа, појашњавајући како је у његовом двору осмишљена завјера.
27

 Лист Народни 

права је у име Бугарске затражио да се „већ једном угаси огњиште, из којег 

избијају искре за вечне пожаре и од куда се порађају идеје за невероватне гро-

зне преступе, каквих су били жртве ерцхерцог Франц Фердинанд и херцигоња 

Хохенбергˮ.
28

 Политика је 23. јуна објавила нове појединости о атентату. Пре-

нијете су вијести из Сарајева по којима је Принцип, непосредно пошто је пуцао 

у Франца Фердинанда, покушао да се убије бомбом, али га је окупљена маса у 

томе спријечила.
29

 Демантоване су гласине по којима је шеф сарајевске поли-

ције Герде извршио самоубиство. Политика је извјештавала о сједницама 

                                                 
23

 Први светски рат у документима Архива Србије, 76−77. 
24

 Српски посланик у Бечу Јован Јовановић навео је да нижи католички и војни кругови и бечке 

новине популаришу мржњу према Србима и Краљевини Србији; Први светски рат у докумен-

тима Архива Србије, 77, 104. 
25

 Политика, Београд, бр. 3.748, 21. јун 1914. 
26

 Српско посланство у Великој Британији извијестило је 17. јуна Министарство иностраних 

дјела да готово све енглеске новине преносе вијести из аустријских извора да је сарајевски 

атентат дјело пансрпског револуционара и да су атентатори имали везе у Београду; Документи 

о спољној политици Краљевине Србије, књига VII, свеска 2, (приредили: Владимир Дедијер и 

Живота Анић), Београд 1980, 426. 
27

 Политика, Београд, бр. 3.749, 22. јун 1914. 
28

 Први светски рат у документима Архива Србије, 79. 
29

 Политика, Београд, бр. 3.750, 23. јун 1914. 
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хрватског Сабора у Загребу, које су протицале у мучној атмосфери коју су сво-

јим антисрпским иступима потпаљивали франковци.
30

 

Лист је наставио извјештавати о посљедицама антисрпских демонстра-

ција у Босни и Херцеговини. Један мађарски новинар је штету причињену на 

српској имовини у Сарајеву процијенио на милион и по круна. „Пљачке и 

дивљаштва, које су починили босанско-херцеговачки франковци, предвођени 

полицајцима и штићени војском, превазилазе најдивљачкије зулуме арнаут-

скеˮ, закључио је лист.
31

 Имовина Глигорија Јефтановића у Сарајеву сасвим је 

уништена или опљачкана. У Сарајеву је настављено са масовним хапшењима 

лица која су било када имала неке везе са атентаторима. „Најмање сумњива 

реч, нешто што је исказано још пре више година, суседска мржња, верска нетр-

пељивостˮ, били су повод да се затвори непрестано пуне новим лицима. Један 

сељак из Гламоча ухапшен је по пријави неког католика јер је за вријеме бал-

канских ратова наводно изјавио „како ће Шваба морати скоро да се сели из 

Боснеˮ.
32

  

Политика је пренијела вијести из Беча по којима у новонасталим окол-

ностима босански устав неће бити укинут, али ће власти предузети најстроже 

мјере које ће имати за циљ гушење националне свијести код српског становни-

штва. Биће пооштрена погранична служба како би се онемогућио улазак у 

земљу онима који су Србе у покрајинама подстрекивали против аустроугарске 

управе. Даље, ријешено је да се изврши корјенита реформа у српским школама, 

које су од раније сматране леглима антидржавног покрета међу омладином.
33

 

Широм Монархије ухапшен је велики број студената југословенске оријентаци-

је, а многи студентски клубови су претресени и затворени. 

У Београду је са великом пажњом праћено писање њемачке штампе 

поводом атентата у Сарајеву.
34

 Извјештаји из Беча, објављивани у тамошњим 

новинама, имали су за циљ да помуте углед Краљевине Србије, која је оптужи-

вана за организовање завјере, а тенденциозни написи у штампи требали су 

                                                 
30

 Политика, Београд, бр. 3.751, 24. јун 1914. 
31

 Политика, Београд, бр. 3.752, 25. јун 1914. 
32

 Политика, Београд, бр. 3.753, 26. јун 1914. 
33

 Исто. 
34

 Српски отправник послова у Берлину Милутин Јовановић обавијестио је дан послије атента-

та Министарство иностраних дјела Србије о писању берлинске штампе, која је под утицајем 

пропаганде из Беча кривила Србију због атентата у Сарајеву. Истовремено је српски посланик 

у Бечу упозорио Министарство иностраних дјела Србије како је веома важно обратити пажњу 

на извјештавање српских листова о дешавањима у Босни и Херцеговини послије атентата; Први 

светски рат у документима Архива Србије, 71−72. Милутин Јовановић је нешто касније упу-

тио нови извјештај на адресу Николе Пашића поводом тенденциозних написа њемачке штампе 

о атентату у Сарајеву, наводећи да се усљед претјеривања и очигледних лажи њемачко јавно 

мњење са већом дозом опреза и критике почело односити према извјештајима о атентату; Први 

светски рат у документима Архива Србије, 99−100. 
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оправдати аустроугарску политику према Србима и придобити њемачко јавно 

мнење „за нове аустријске авантуреˮ.
35

 

Политика од 28. јуна детаљно пише о захтјевима које ће власти у Бечу 

упутити званичном Београду. Наступајући догађаји показали су исправно увје-

рење да ће Беч од српске владе тражити да поведе темељну истрагу и осуди 

личности које су се доводиле у везу са атентатом. Поред тога, од Београда ће се 

захтијевати да се стане на пут агитацији која се из Србије водила међу Србима 

поданицима Монархије.
36

 

Изненадна смрт руског посланика у Београду Николаја Хартвига 

(1857−1914) на тренутак је засјенила остале политичке догађаје у земљи. Хар-

твиг је преминуо током сусрета са бароном Гизлом у аустроугарском послан-

ству у Београду, што је тамошњој чаршији пружило повода за многе гласине и 

шпекулације. У низу текстова објављених поводом његове смрти, Политика је 

Хартвига оцијенила као искусног дипломату и искреног српског пријатеља.
37

 

Демантоване су гласине да је у руском посланству у Београду приређено весе-

ље поводом смрти Франца Фердинанда, те како у знак жалости застава на згра-

ди посланства није била спуштена на пола копља.
38

 Према жељи српских вла-

сти и уз сагласност руске владе и покојникове породице, Николај Хартвиг је 

сахрањен у Београду. Српска престоница је са дубоким поштовањем испратила 

руског посланика. „Погреб Николе Хартвига ће, у сваком погледу, остати у 

успомени као нешто, чега никада пре тога није било. Никада још, ни у једној 

земљи, није један страни посланик сахрањиван и оплакиван тако искрено и 

тако дубоко, као што Николу Хартвига жали и оплакује српске престоница и 

цела земљаˮ, наводи Политика.
39

 Хартвиг је сахрањен уз највише државне 

почасти, а са „учешћем и жалошћу с каквом један народ сахрањује само своје 

најмилије и најдраже великанеˮ.
40

 Од покојника се опростио предсједник срп-

ске владе Никола Пашић. 

Лист је почетком јула извјештавао о прогонима Срба у Љубушком, 

демолирању српске имовине у Дубровнику
41

 и гласинама по којима се спремао 

покољ аустроугарских грађана настањених у Београду у знак одмазде због 

напада на Србе у Босни и Херцеговини. Један дио особља аустроугарског кон-

зулата и породица барона Гизла прешли су у Земун, а жандармерија је обезбје-

                                                 
35

 Политика, Београд, бр. 3.754, 27. јун 1914. 
36

 Политика, Београд, бр. 3.755, 28. јун 1914. 
37

 Политика, Београд, бр. 3.756, 29. јун 1914. 
38

 Политика, Београд, бр. 3.757, 30. јун 1914. 
39

 Политика, Београд, бр. 3.758, 1. јул 1914. 
40

 Политика, Београд, бр. 3.759, 2. јул 1914. 
41

 Приликом антисрпских демонстрација у Дубровнику уништени су и опљачкани Дом Душана 

Силног, зграда Српског радничког друштва, штампарија Дубровника и зграда у којој су биле 

смјештене српска читаоница и књижница; Политика, Београд, бр. 3.758, 1. јул 1914. 
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ђивала и бугарско посланство у Београду.
42

 У Земун је, између осталих, пребје-

гао и секретар њемачког посланства Језефовић. Политика је у броју од 3. јула 

1914. године оптужила барона Гизла као одговорно лице за ширење гласина о 

припремама за прогон аустроугарских грађана у Србији и стварање негативне 

атмосфере, посматрајући његов потез као дио добро осмишљене аустроугарске 

пропаганде усмјерене против Краљевине Србије: „Та кривица већ је донекле и 

кажњена, јер онај кикот, који се у дипломатији целог света разлеже сада на 

његов рачун, гора је казна, но ма шта другоˮ.
43

 Политика наводи како је вијест 

о могућем нападу на аустроугарско посланство и покољу аустроугарских пода-

ника произашла из самог посланства, те је међу тамошњим особљем изазвала 

паничан бијег у Земун. У интервјуу бечким новинама Гизл је изјавио како је у 

Београд стигла група руских анархиста са циљем да посланство дигну у ваздух, 

а да су у ту сврху допремљене бомбе из Крагујевца. Наводни напад на послан-

ство требао се десити на дан сахране Николаја Хартвига.
44

 Политика је 4. јула 

пренијела изјаву Иштвана Тисе дату бечком Цајту, који је сматрао да „гласови 

о нападу на посланство нису имали никакве стварне подлоге и да целокупно 

држање београдског становништва није давало никаквог доказа о некаквим 

намераваним демонстрацијамаˮ.
45

 Гизлове намјере да међу аустроугарским 

поданицима у Београду створи атмосферу страха и обмане европску јавност, 

биле су повод циркуларној ноти којом је предсједник владе Никола Пашић упо-

зорио српска дипломатска представништва како у Београду влада мир и да 

аустроугарски посланик и његови сарадници имају апсолутну слободу кретања, 

без икаквог узнемиравања. „Све те неистините вијести нарочито се растурају 

да јавно мнење у Аустроугарској узнемире и озлоједе против Србијеˮ, навео је 

Пашић.  

Већ почетком јула постало је сасвим јасно да ће Аустроугарска поводом 

атентата у Сарајеву упутити Србији неку врсту дипломатске представке, али се 

о њеном садржају у том тренутку могло само нагађати. Претпостављало се да 

ће се од Београда захтијевати истрага у вези са евентуалним сукривцима за 

убиство Франца Фердинанда и гушење „великосрпске пропагандеˮ у једној 

ноти која ће бити тако формулисана да се неће косити са самосталношћу Кра-

љевине Србије.
46

 Вјеровало се да ће аустроугарска влада својом представком 

покушати да докаже како су власти у Београду потпомагале ширење велико-

српских идеја међу Србима у Аустроугарској. Како би се наведено доказало, 

Беч ће упозорити српску владу на рад појединих националних и патриотских 

друштава и садржај школских уџбеника у којима се дијелови Аустроугарске 
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називају српским земљама.
47

 Сумњало се да ће рок дат Србији за одговор на 

аустроугарску ноту бити веома кратак, што се касније испоставило као тачно.
48

 

Политика је истовремено извјештавала о појачаним мјерама безбједно-

сти које су аустроугарске власти предузимале на граници између Босне и Хер-

цеговине и Србије.
49

 Пристигле су нове информације о скрнављењу православ-

не цркве у Љубушком, коју су демонстранти темељно опљачкали и демолира-

ли, тако да „црква, школа и парохијски стан изгледају данас као какве развали-

не из средњег вијекаˮ. Даље се наводи да су „упадачи својом погани оскрнави-

ли свети олтар и храм Божији и да се зато пошто је све полупано, обешчашћено 

и оскрнављено, не може више употријебити за свето богослужењеˮ.
50

 Дан уочи 

предаје аустроугарског ултиматума Србији, Политика је извјештавала о преме-

тачинама које су власти предузеле у српским соколским друштвима у Новом 

Саду, Митровици, Осијеку и Сремским Карловцима. У краћој вијести Спремају 

се вјешала пренијето је писање чешке штампе по којем је познати бечки џелат 

Јозеф Ланг добио наређење да одмах прекине са одмором у Карлсбаду и са сво-

ја два помоћника отпутује у Сарајево.
51

  

Вијест о аустроугарском ултиматуму Србији објављена је на страницама 

Политике у петак 11. јула 1914. године.
52

 Аутор ултиматума био је гроф Алек-

сандар фон Мусулин, који је на документу радио дуго и напорно.
53

 Од српске 

владе је затражено да у року од 48 часова одговори на захтјеве из аустроугар-

ске ноте. Детаљан текст ултиматума објављен је у издању од 12. јула, када су 

читаоци уједно били обавијештени о гомилању аустроугарске војске на грани-

ци са Србијом.
54

 Регент Александар Карађорђевић је одмах потом упутио 

писмо руском цару Николају II, у коме га обавјештава о аустроугарском улти-

матуму, наводећи да ова нота „понижава сасвим излишно Србију и не слаже се 

са њеним достојанством независне државеˮ.
55

 Предсједник владе Никола 

Пашић упутио је телеграм посланику на Цетиње да испита какав ће став заузе-

ти Црна Гора у случају рата између Ауустроугарске и Србије.
56

 Српска влада 

објавила је проглас народу, позивајући га на одбрану отаџбине те наводећи 

како је изашла у сусрет аустроугарским захтјевима до крајњих граница попу-

стљивости „преко којих не може ићи ниједна независна државаˮ.
57
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У тексту Пред ратом, објављеном 13. јула 1914. године, Политика је 

описала одговор српске владе, који је аустроугарском посланику Гизлу предао 

Никола Пашић, а саставили су га Пашић и Стојан Протић.
58

 Предсједник срп-

ске владе је о предаји одговора одмах обавијестио сва српска дипломатска 

представништва, наводећи како се том приликом ишло до крајњих граница 

попустљивости.
59

 Сазнавши за одговор, Гизл је изјавио да га сматра незадово-

љавајућим и да су од тог тренутка прекинути дипломатски односи двије држа-

ве. Гизл је пола сата по предаји српског одговора заједно са породицом и осо-

бљем посланства напустио Србију и прешао у Земун.
60

 Српска влада је одмах 

потом пренијела своје сједиште у Ниш и наредила евакуацију Београда.
61

 

Вијест да је Аустроугарска упутила ултиматум Србији по Сарајеву се проши-

рила тек дан касније. Код муслимана и Хрвата изазвала је велико узбуђење, док 

локални Срби у почетку ултиматум нису схватали озбиљно, гледајући у њему 

само нове пријетње Србији. Према забиљешкама генерала Оскара Поћорека, 

наредба о мобилизацији код властима наклоњених муслимана и Хрвата поздра-

вљена је са великом радошћу.
62

  

      Политика је пажљиво пратила извјештавање иностране штампе о преки-

ду дипломатских односа између Србије и Аустроугарске. Генерални утисак 

француске штампе био је да је аустроугарска нота изузетно оштра и намјерно 

срочена тако да што више понизи српски народ. Ултиматум из Беча назван је 

„дипломатском провокацијомˮ. Објава рата Србији могла је, према писању 

француских нована, значити почетак страховите европске катастрофе.
63

 Вијест 

да је Србија одбацила дио аустроугарских захтјева изазвала је у Бечу велико 

узбуђење, а масе људи окупиле су се пред Министарством спољних послова 

ишчекујући новости.
64

 У међувремену је из Петрограда стигао одговор руског 

цара регенту Александру да Русија ни у ком случају неће остати равнодушна 

према судбини Србије.
65

 

      Аустроугарски телеграм објаве рата упућен је из Беча 15. јула у 11.10, а 

примљен у Нишу истога дана у 12.30.
66

 Насловница Политикиног издања од 15. 

јула 1914. године доноси писмо престолонасљедника Александра Карађорђеви-

ћа упућено црногорском краљу Николи Петровићу и његов одговор. „Уверен 

да мој драги деда још јаче може да цени колико је био неправедан захтев 
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Аустро-Угарске, који је смишљен био да зада смртни удар сјајној будућности 

Српског Народа, испуњен сам великом радошћу кад сам сазнао, иако у то сум-

њао нисам, да се је и Црна Гора солидарисала са Србијом у одбрани Српског 

Народаˮ, навео је престолонасљедник Александар.
67

 Са Цетиња је стигао одго-

вор у којем се, између осталог, каже: „У име Божије, а уз помоћ наше вековне 

заштитнице Русије и симпатичних нам цивилизованих народа, Српски Народ 

ће из овог великог наметнутог му искушења изаћи, победити и обезбедити сво-

ју сјајну будућност. Моји Црногорци већ су спремни на граници да гину у 

одбрану наше заједничке независностиˮ.
68

 У тренутку када су прве непријатељ-

ске гранате већ засипале Београд, Политика је објавила Манифест цара Нико-

лаја II, у којем руски владар наводи да Русији данас предстоји „не само зашти-

тити братске земље, неправедно увређене, већ очувати част, достојанство, 

интегритет и место Русије међу великим силамаˮ.
69

  

      Историјска Ратна прокламација престолонасљедника Александра обја-

вљена је у Политици 25. јула 1914. Врховни командант српске војске упозорио 

је како на свијету нема „светије дужности него што је одбрана своје државе, 

своје нације и вјере, од одбране свога огњишта, својих старих и нејакихˮ.
70

 У 

заједничкој Прокламацији регента и српске владе поводом аустроугарске обја-

ве рата Србији наводи се како је аустроугарска окупација, а потом и анексија 

Босне и Херцеговине, створила дубоко незадовољство у народу, „нарочито у 

бујне и неразмишљене омладинеˮ, што је на концу довело до атентата у Сараје-

ву. Иако је Србија осудила убиство Франца Фердинанда и његове супруге „са 

запрепашћењем је видела да Аустријанци за њ бацају одговорност не на своју 

рђаву управу или на поједине кривце самог дела, него на Краљевину Србијуˮ.
71

 

Политика је 27. јула објавила и Ратну прокламацију црногорског краља Нико-

ле Петровића.
72
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Borivoje Milošević  

 

SARAJEVO ASSASSINATION AND JULY CRISIS IN NEWSPAPER POLITIKA 

 

Reporting of the newspaper Politika about the assassination of Franz Ferdinand in Sarajevo 

and the july crisis is an important historical testimony as it is the oldest daily newspaper in this part of 

Europe, whose first issue appeared before audience on January 12, 1904. In a history longer more than 

a century, Politika has become a kind Serbian national institution and witness of many historical 

epochs. Politika tried to maintain calm and objectivity in reporting, but also the necessary patriotic 

spirit in Serbian society during 1914. The events in Bosnia and Herzegovina regarding the assassina-

tion of Crown Prince Franz Ferdinand, later investigations and the complex relations between the gre-

at powers on the eve of the war took up a lot of newspaper space during the summer of 1914. 

 

Key words: Politika, assassination in Sarajevo, july crisis, Serbia, Bosnia and Herzegovina, 

Austro-Hungary, First world war.  
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ДЕМОЛИРАЊЕ ЗГРАДА У АНТИСРПСКИМ 

ДЕМОНСТРАЦИЈАМА У САРАЈЕВУ  

НАКОН АТЕНТАТА 28. ЈУНА 1914. 
 

 
Апстракт: Атентат на престолонасљедника Франца Фердинанда и његову супругу 

Софију произвео је антисрпске демонстрације у Сарајеву 28. јуна 1914. навече и цијелог 

наредног дана. Ширина и интензитет насиља, без преседана у историји града, окарактерисана је 

у новинским извјештајима као погром над цијелим народом. У тим нередима готово све српске 

трговине, куће и палате, школе, банке, српско културно друштво ,,Просвјетаˮ, редакција и 

штампарија ,,Српске ријечиˮ девастирани су, опљачкани и уништени од бројних група насил-

ника. Чак је демолирана и зграда Митрополије. Главна мета су биле угледне и богате српске 

породице, а посебно велетрговац Глигорије Јефтановић и његов хотел „Европаˮ. Неефикасност 

војске и полиције, који ова масовна насиља нису спријечили, створиле су сумњу да је власт, на 

челу са гувернером Босне и Херцеговине Оскаром Потјореком, ове рушилачке нереде органи-

зовала и подстицала. 

 

Кључне ријечи: антисрпске демонстрације, Сарајево, новински извјештаји, 

демолирања, девастације, пљачка. 

 

 

УВОД 

Након извршеног атентата, у којем су у недјељу 28. јуна 1914. у Сара-

јеву у 11 часова убијени престолонасљедник Франц Фердинанд и његова суп-

руга Софија, истога дана поподне и цио наредни дан сарајевски Срби били су 

изложени необузданим рушилачким нападима својих суграђана. Јавни, прив-

редни, школски и културни објекти, куће и станови су демолирани, девасти-

рани, имовина пљачкана и масовно уништавана, а било је и насртаја на живот. 

Ове „спонтанеˮ демонстрације су многи извјештачи и угледни историчари 

окарактерисали као погром над Србима.
1
  

О атмосфери линча и страшним сликама на сарајевским улицама након 

демонстрација, своја свједочења оставили су извјештачи бројних дневних и 

периодичних листова у Босни и Херцеговини, Хрватској, Краљевини Србији, 

Аустроугарској, Њемачкој, САД и шире. На овом важном дијелу архивске 

грађе се заснива овај истраживачки рад. чији је циљ да у временском слиједу и 

                                                 
1
 Милорад Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914., Српска књижевна задруга, Београд 1973, 165. 
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просторном размјештају, реконструише посљедице напада у којима је исказана 

застрашујућа мржња према српском народу у Сарајеву, али и у многим другим 

градовима Босне и Херцеговине, као и у сусједној Хрватској.
2
  

Иако о Сарајевском атентату, његовим узроцима, актерима и посљеди-

цама постоји богата и вриједна литература, цјеловити прикази драматичне екс-

плозије етнички мотивисаног рушилачког насиља над имовином сарајевских 

Срба до сада су изостали. Утврђивање објективне историјске истине о овим 

сарајевским данима прилог је очувању колективног памћења. 

 

1. АНТИСРПСКЕ ДЕМОНСТРАЦИЈЕ: ХРОНОЛОГИЈА И ПРОСТОРНИ 

ОБУХВАТ  

  

Након извршеног атентата 28. јуна 1914, сарајевско Градско поглавар-

ство је одмах поподне објавило Проглас, који је исти дан штампан у ванредном 

издању службеног Сарајевског листа и плакатиран по граду. Уз изражавање 

жалости и саучешћа „кабинетској канцеларији Његовог Величанстваˮ наведено 

је и ово: „Са највећим гнушањем осуђујемо почињени паклени чин и унесре-

ћени смо особито што се он догодио у Сарајеву, па позивамо цјелокупно сара-

јевско грађанство, које се је увијек вјерним и лојалним показивало, да овакове 

и сличне измете људскога рода из своје средине истријебиˮ и да „сложноˮ ради 

на томе „да се прочисти сарајевско становништво.ˮ
 3

 

Лист Политика је овај „перфидан прогласˮ оцијенио као „први знак за 

јуриш на Србе и на све што је српскоˮ.
4
 И савременик ових догађаја, угледни 

историчар Владимир Ћоровић, позивајући се на један објављен интервју,
5
 

наводи да су демонстрације инициране „једним прогласом градског заступства 

састављеном, према изричном признању једног од потписника, градског 

подначелника Јосифа Ванцаша, од владиног комесара за град Сарајево у 

споразуму са другим вишим функционерима владе, међу којима је био и шеф 

пресидијала барон Коласˮ.
6
 То потврђује и запис тадашњег аустроугарског 

заједничког министра финансија Леона Билинског,
7
 да је гувернер Босне и 

Херцеговине генерал Оскар Потјорек отворено изражавао жељу за осветом над 

цијелим српским народом. Како су Градско заступство и Сабор БиХ били под 

                                                 
2
 О догађајима у Хрватској упућујем на рад: Željko Karaula, Sarajevski atentat – reakcije Hrvata i 

Srba u Kraljevini Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji, Radovi – Zavod za hrvatsku povijest, vol. 43, 

Zagreb 2011, 255–292. 
3
 Проглас бр. 17807/1914. датиран у Сарајеву 15. (28) јуна 1914. потписали су градоначелник 

Фехим еф. Ћурчић и подначелници Ристо Хаџи Дамјановић и Јосип пл. Ванцаш.  
4
 Јуриш на Србе, Политика, бр. 3744, Београд, 17. јуна 1914, 2. 

5
 Југославија, бр. 129, 1919. 

6
 Владимир Ћоровић, Црна књига. Патње Срба Босне и Херцеговине за време Светског рата 

1914–1918., Прометеј, Нови Сад 2014, 38.  

7 Leon Biliński, Bosna i Hercegovina u Uspomenama Leona Bilinskog, Institut za istoriju, Sarajevo 

2004, 98. 
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сталним надзором и несумњивим утицајем аустроугарске власти, којој су 

морали бити безрезервно лојални, сасвим је извјесно да Проглас није био израз 

аутономне воље ни свих градских вијећника ни потписника. Све то оставља 

простор за реалну претпоставку да су насилне демонстрације организоване и 

управљане од аустроугарске власти. 

Демонстрације су се убрзо претвориле у „невиђено рушење и харањеˮ 

свега што је српско.
8
 На Србе је приређена масовна „хајка, при којој се врше 

ствари, за какве се до сада никада није чулоˮ.
9
 Како се у више извјештаја 

наводи, „у просвједу грозног злочинаˮ
10

 против Срба учешће је узело неколико 

хиљада људи. Према неким новинским извјештајима, „били су то у јединству 

редови католика, муслимана и јевреја. Демонстранти су били из свих сталежа и 

звањаˮ,
11

 док је, по другима, маса била састављена од „муслиманских про-

палица и хрватских потркушаˮ.
12

 Подијељени у групе, носећи цареву слику и 

пјевајући „царевкуˮ, уз извикивање најгорих погрда својим суграђанима Срби-

ма, систематски су два дана рушили и пљачкали српску имовину, уз спорадич-

ну и закашњелу, а тиме и неадекватну интервенцију војске и полиције, све до 

увођења пријеког суда за град Сарајево, 29. јуна у 17 сати. Међутим, изгреди су 

настављени и након тога. Од 30. јуна услиједила су хапшења демонстраната, 

али још више Срба који су се бранили од разјарене градске руље, као и великог 

броја осумњичених за подршку атентату.
13

 

 

1.1. Први дан демонстрација, 28. јуна 1914. 

 

Касно поподне на Видовдан почео је први рушилачки поход демонстра-

ната, што је био само увод за прави погром који је услиједио наредног дана. 

Преносећи извјештавање сарајевског листа Bosnischer Post, београдски 

Пијемонт наводи да је група од стотињак демонстраната најприје кренула 

улицом Фрање Јосипа, једном од главних градских улица.
14

 Носећи цареву 

                                                 
8
 Срби изван закона. Босна под опсадом, Пијемонт, бр. 167, Београд, 20. јуни 1914, 2. 

9
 После атентата, Политика, бр. 3745, 18. јуна 1914, 2.  

10
 Velike demonstracije i prieki sud u Sarajevu, Naša sloga, br. 25, Pula, 2. julija 1914, 1. О 

учесницима извјештач листа наводи „дигоше се Хрвати и муслимани Сарајеваˮ. 
11

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 3. 
12

 После атентата, Политика, бр. 3745, 18. јуна 1914, 2. 
13

 Posljedice sarajevskog atentata. Najnovije brzojavne i telefonske vijesti primljene u noći 1. VII. 

1914. Детаљније у књизи: Leon Biliński, Bosna i Hercegovina u Uspomenama Leona Bilinskog, 

Institut za istoriju, Sarajevo 2004. 
14

 Фрање Јосипа улица простирала се од Башчаршије на источном до Мариндвора на западном 

дијелу лонгитудинално развијеног плана града. Данас је подијељена у улице Зелених беретки и 

Бранилаца Сарајева. Сјеверно је, њој паралелна, друга главна градска улица – Ћемалуша, данас 

такође подијељена на Мула Мустафе Башескије и Маршала Тита. 

http://dnc.nsk.hr/newspapers/Search.aspx
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слику, пјевајући химну и родољубиве пјесме, гомила је узвикивала: „Доле са 

Србима!, Напоље из земље, Они нам нису потребни!ˮ
15

  

Како извјештава Политика, „били су то 28. увече хрватски ђациˮ,
16

 који 

су застали пред хотелом „Централˮ, на раскршћу улица Рудолфове, Фрање 

Јосипа и Ћумурије,
17

 гдје је „један младић одржао говор у којем је oкривио 

Србе, а онда су сви клекнули и очитали Оченаш за покој душе убијених. Потом 

су кренули на хотел Европаˮ,
18

 удаљен пар десетина метара.
19

 Овај највећи, 

најлуксузнији, први и најмодернији сарајевски хотел, власништво најбогатијег 

и најугледнијег Србина Глигорија Јефтановића, одабран је као прва мета 

напада и стога јер је био мјесто окупљања српске културне, економске и 

политичке елите од његовог отворења, 1. децембра 1882. О значају изградње 

овог хотела за град, говори и чињеница да је одлуком Градског заступства 

улица Мала Ферхадија поред хотела 1884. добила назив Улица Глише М. 

Јефтановића.
20

 Након осуде дугогодишњег српског првака Јефтановића на 

једногодишњи затвор, децембра 1915, назив улице је промијењен
21

 и више 

никада није враћен. 

Неоренесансна зграда хотела је најприје била двоспратница са 80 „свим 

удобностима намјештених собаˮ, кафаном и дућанима приземљу. Хотел је 

1907. (арх. Јосип Ванцаш) дограђен и проширен за још десет соба, а у 

приземљу је уређена „сјајна пространа дворана за концерте, забаве, банкете, 

сијела и свадбеˮ
22

 и зимска башта. Тако је овај и данас најпознатији сарајевски 

хотел постао важно средиште културног и забавног живота града. Јефтановић 

је хотел 1913. потпуно обновио и осавременио.
23

 

Извјештач загребачког листа Novosti даје опис тока овог напада на хотел 

„Европаˮ, наводећи да је у осам часова увече Јефтановић за помоћ замолио 

„редарствену заштиту, а у пол 9 отпочело је наваљивање камењем на 

свратиште, а да то полиција ничим није настојала запријечити. Изгредници су 

два цијела сата ударали по жељезним вратима не могавши их пробити, а 

редарство ипак није уредовало, мада се његова постаја налази у удаљености од 

неколико часака. Јефтановића су из тог здвојног положаја спасили неки 

                                                 
15

 Срби изван закона, Сарајевске демонстрације, Пијемонт, бр. 168, Београд, 21. јула 1914, 2. 
16

 Демонстрације против Срба, Политика, бр. 3744, Београд, 17. јуна 1914, 2. 
17

 Данас улице Штросмјерова, Зелених беретки и Ћумурија. 
18

 Јуриш на Србе, Политика, бр. 3744, Београд, 17. јуна 1914, 2. 
19

 Адреса хотела „Европаˮ тада је била Фрање Јосипа 40 (Bosnischer Bote, Сарајево 1904, 305), 

гдје је био главни улаз, док је данашња адреса Владислава Скарића 5 (тада Јефтановићева 

улица). 
20

 Мали вјесник, Сарајевски лист, бр. 5, Сарајево, 15. јануар 1884, 3. 
21

 Улица је добила име аустријског генерала Kövessa. (Promjena imena ulica u Sarajevu, Jutarnji 

list, br. 1355, Zagreb, 29. prosinca 1915, 5) 
22

 Рекламни огласи објављивани у Bosnischer Bote и Српској Ријечи. 
23

 Хисторијски архив Сарајево, Фонд Милоша Миладиновића, O-MM-383, кут. IV 
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одважни пријатељи Хрватиˮ.
24

 Био је то почетак напада, који су се наставили 

сутрадан, све док хотел није био посве демолиран. (Сл. 1) 

Слика 1. Хотел „Европаˮ Глигорија Јефтановића, први изложен демолирању 

које су демонстранти у два наврата наставили и наредног дана 

 
 

1.2. Други дан демонстрација, 29. јуна 1914. 

 
Рушилачки изливи бијеса на имовину српских грађана ескалирали су у 

понедјељак, 29. јуна. Већ од осам ујутро
25

 „хрватска и муслиманска омладина 

праћена великом масом свијета кренула је кроз главне улице носећи цареву 

слику и пјевајући царску химну уз анти-српске узвикеˮ.
26

 Лист Naša sloga из 

Пуле извијестио је да је „велико мноштво народа од више тисућа прошло 

градом уз поклике цару, Аустрији, умореном надвојводи и војводкињиˮ.
27

 

Бројни листови су објављивали извјештаје са лица мјеста, осуђујући зачуђујућу 

силину напада неколико хиљада упорних демонстраната који су, подијељени у 

синхронизоване групе, цијели дан демолирали и пљачкали српске националне 

установе, трговине, угоститељске објекте, станове и куће. Тако загребачки 

Jutarnji list у чланку свог дописника из Сарајева наводи да су демонстранти „у 

многобројним скупинама пролазили кроз градске улице, посвуда демолирајући 

србске куће. Напосе је у чаршији дјело разарања преотело мах. Ондје су 

демолирани многобројни дућани и станови, што припадају Србима; покућство 

и роба бачена је на улицу (...) Опустошене су све каване, трговине, куће и 

станови око 200, што припадају Србима. Мноштво је било као махнитоˮ.
28

 У 

                                                 
24

 Utisci iz Bosne. Napadај na Jeftanovića, Novosti, br. 186, Zagreb, 12. srpnja 1914, 2.  
25

 После атентата, Политика, бр. 3745, 18. јуна 1914, 2. 
26

 Демонстрације против Срба, Политика, бр. 3744, Београд, 17. јуна 1914, 2; После убиства 

Фрање Фединанда, Правда, бр. 164, Београд, 17. јуни 1914, 2. 
27

 Velike demonstracije i prieki sud u Sarajevu, Naša sloga, br. 25, Pula, 2. jula 1914, 1.  
28

 Protusrbske demonstracije u Sarajevu, Jutarnji list, br. 702, Zagreb, 1. srpnja 1914, 4. 
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најкраћем, демонстранти су „порушили и похарали све што је србскога у 

Сарајеву”.
29

 (Сл. 2 и 3) 

Слика 2. Опустошене и демолиране српске трговине 

 
 

При томе, „руља је из многих приватних станова однела, покрала 

ађидаре и друге ствари од вредностиˮ.
30

 

Слика 3. Избачене уништене ствари из једне српске куће 

 
 

Највише су настрадали српски објекти у најужем градском центру, који 

је плански изграђиван по тада савременим европским архитектонско-урбанис-

                                                 
29

 Velike demonstracije i prieki sud u Sarajevu, Naša sloga, br. 25, Pula, 2. jula 1914, 1.  
30

 Шта пише „Мађарорсагˮ, Трговински гласник, бр. 133, Београд, 20. јуна 1914, 2. 
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тичким обрасцима на простору страдалом у катастрофалном пожару августа 

1879. Реконструкција града реализована је најприје према Грађевинском реду 

из 1880, а пуни замах изградње данашњег европског Сарајева услиједио је 

након доношења Грађевинског реда за земаљски главни град (1893),
31

 којим је 

повећана дозвољена спратност објеката. Од тада се убрзано граде јавне и 

стамбено-пословне репрезентативне палате, великим дијелом у власништву 

Срба. 

Отварање српских трговина и дућана са одушевљењем је пратио 

Сарајевски лист, као и Босанска вила:  

„Оно што смо изгубили прије двадесет и осам година, било ужасним 

пожаром, било туђинском навалом и конкуренцијом, то нам се сад повраћа (...) 

Некадашњи стари Ташлихан, то језгро српске трговине, а садашња Франц 

Јосифова улица добива све љепши изглед, јер се ту отвара једна по једна српска 

трговачка радња. Поред најстарије мануфактурне трговачке радње г. Димитрија 

Д. Кочовића,
32

 засијала је г. Максима Прњатовића,
33

 па стакларска радња 

Станишића и друга,
34

 па трговачка радња мушког одијела Јове Пешута и 

друга,
35

 а у најновије доба отворише се овдје још двије српске радње. Прва је 

модерно уређена кројачка радња младога, а вриједног Србина г. Петра А. 

                                                 
31

 Грађевински ред за земаљски главни град Сарајево, одобрен је 23. јула 1893. (Гласник закона 

и наредаба за Босну и Херцеговину, Сарајево 1893, 543–581) 
32

 Мануфактурна радња Димитрија М. Кочовића била је регистрована од 1884. (Bosnischer Bote, 

Sarajevo 1904, 174), ова нову радњу отворио је у Фрање Јосипа бр. 40 (Dany Brodnik, Sarajevoer 

Adressbuch 1914 mit Fremdenführer und Situationsplan, Leon A. Finzi Buchhandlung, Sarajevo 

1914, у даљњем тексту: Sarajevoer Adressbuch 1914.). Димитрије Кочовић био је и потпред-

сједник Управног одбора Српске штедионице у Сарајеву, чији је предсједник био Глигорије 

Јефтановић. (Српска штедионица у Сарајеву, Босанска вила, год 20, бр 2, Сарајево, 31. јануара 

1905, 29) 
33

 Максим Прњатовић (1879–1914) је у Фрање Јосипа улици имао двије радње: „Помодну и 

мануфактурну радњуˮ на бр. 37, преко пута хотела „Европаˮ, регистровану 1884. (Bosnischer 

Bote, Sarajevo 1904; Рекламни оглас, Српска ријеч, год. I, бр. 2, Сарајево, 4. (17) јануар 1905, 6) 

и одмах уз њу, 1904. отворену, нову „радњу готовог одијела мушког и женскогˮ. (Нове српске 

трговине у Сарајеву, Босанска вила год XX, бр. 19 и 20, Сарајево, 30. октобар 1905, 318; 

Bosnischer Bote, Sarajevo 1904, 179) Прњатовић је био члан Управног одбора 1904. формиране 

Српске дионичарске штампарије, чији је предсједник био Глигорије Јефтановић. (Српска дио-

ничарска штампарија у Сарајеву, Босанска вила, год. XIX, бр. 13 и 14, Сарајево, 31. јула 1904, 

266). Сахрањен је у сарајевском гробљу Баре (поље А 5, ред 11, бр. 18) 
34

 Стакларска радња „Станишић Перо и другˮ, у Фрање Јосипа 17, регистрована је 1898. као 

трговина стаклом Пере Станишића и Михајла Трехића у Сарајеву (Bosnischer Bote, Sarajevo 

1900, 180). Кућна адреса Пере Станишића 1913. је била Ул. Фрање Јосипа 2 (Sarajevoer 

Adressbuch 1914.) 
35

 Конфекцијске радња и стовариште мушке и дјечије конфекцијске робе – одијела, одјећа, 

шешири, ципеле, кишобрани итд. „од првих бечких кућа“. (Рекламни оглас, Српска Ријеч, бр. 1, 

1. (14) јануар 1905, 8) 
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Хрисафовића, грађанског апсолвираног кројача. Друга је мануфактура младог, 

искусног Србина Душана Сршкића под фирмом: 'Јовановић и Сршкић'.ˮ
36

 

У овој улици на бр. 15 је била 1876. основана кројачка радња Тодора 

Хрисафовића, „бечког испитаног и двапут дипломираног кројачаˮ који је „свр-

шио 1904. најновији и најсавршенији кројачки курс у цијелој Европиˮ, као 

„једини у Босни и Херцеговиниˮ.
37

 Такође у Фрање Јосипа улици, на бр. 7, била 

је књижара и папирница Михајла Милановића са великим складиштем „школ-

ских књига за српске народне основне школе у Босни и Херцеговини – све по 

наставном плану Великог Управ. и Просвј. Савјета, свеске, вјежбанке, забавне 

књиге, као и све остале школске књиге за Више дјевојачке школе и гимна-

зијеˮ.
38

 Главно складиште, како се у овом огласу такође наводи, било је у 

његовој „властитој кући у Деспићевој 8, према друштву „Просвјетаˮ, док је 

1913. као његова кућна адреса наведена Фрање Јосипа 7.
39

 

У свом рушилачком и пљачкашком походу, необуздана и наоружана 

тољагама, сјекирама и сл. демонстрирала је пословним центром у више навра-

та. Зграде су каменоване, обијане заштитне металне ролетне, разбијана и 

изваљивана врата и прозори трговина које су све тај дан биле затворене, а када 

су успјели провалити, пљачкали су робу, ломили и избацивали намјештај, 

уништавали покућство и инвентар. Потом су то све избацивали на улицу, 

остављајући страшну слику, на запрепаштење великог броја новинских извјеш-

тача и страних гостију.  

Према извјештају сарајевског Hrvatskog Dnevnika, који је потом пренио 

београдски Пијемонт, „војска је затворила Рудолфову
40

 улицу испред Цркве-

ног Трга до Хотел Централа, а полиција је затворила Фрање Јосифа улицу
41

 до 

нове српске цркве (...) Демонстранти су се разишли споредним улицамаˮ.
42

 

Једна група од „више стотина људиˮ, еуфорично извикујући против Срба, 

кренула је „понајприје пред свратиште Европаˮ,
43

 гдје су камењем поразбијали 

све прозоре.
44

 

                                                 
36

 Сарајево напредује, Босанска вила, год. XIX, бр. 17. i 18, Сарајево, 30. септембар 1904, 334. 
37

 Званични огласи, Источник, год XXIII, бр. 6, Сарајево, 31. марта 1909, 19. 
38

 Званични огласи, Источник, год XXIII, бр. 6, Сарајево, 31. марта 1909, 19. 
39

 Sarajevoer Adressbuch 1914. 
40

 Данас Штросмајерова улица, регулисана је 1885. у осовини Катедрале по регулационом пла-

ну из 1880, израђенoм на основу исте године донесеног Грађевинског реда (Bauordnung für 

Sarajevo von 14. Mai 1880., Gesetz-Sammlung I, Wien, 1881., 249–271). 
41

 Овај дио тадашње Фрање Јосипа данас је улица Зелених беретки. 
42

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 2. 
43

 Адреса хотела „Европаˮ тада је била Фрање Јосипа 40 (Попис хотела и Рекламни оглас у 

Bosnischer Bote, Сарајево 1914). 
44

 Демонстрације против Срба, Политика, бр. 3744, Београд, 17. јуни 1914, 2; После убиства 

Фрање Фердинанда, Правда, бр. 164, Београд, 17. јуни 1914, 2; Срби изван закона, Сарајевске 

демонстрације, Пијемонт, бр. 168, Београд, 21. јул 1914, 2. 
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Тек након тога „редарство је потиснуло манифестанте, који су на то 

кренули Котуровом улицом на кеј,
45

 одакле су отворили бомбардемент на 

зграду србске 'Просвјете', као и на друге србске куће, што се ондје налазеˮ.
46

 

Извјесни Тошо Станчић из Дворова код Бијељине у једном писму упућеном 

неком мајору, након своје посјете Сарајеву, наводи да је лично видио да је на 

зграду „Просвјетеˮ и пуцано из револвера „на два мјеста на зидуˮ.
47

 Према 

чланку објављеном у будимпештанском листу Pester Lloyd, који је пренијела 

Застава, „на Апеловом кеју порушени су сви српски дућани и све српске 

кућеˮ.
48

 Према до сада познатим и новим подацима, ту су биле једноспратница 

богатог и угледног трговца Хаџи Максе Деспића, прва европски конципирана 

зграда у Сарајеву, изграђена 1882,
49

 као и 1913. саграђене репрезентативне 

стамбено-пословне зграде апотекара Ђорђа М. Бесаровића (Апелов кеј 27) и 

Кристине Краљевић
50

 (Апелов кеј 14, пројектант Милош Миладиновић).  

Једна велика маса се окупила испред палате митрополита у Фрање 

Јосипа 14 (данас Зелених беретки 3) уз Саборну цркву, коју „бомбардираше 

камењем и поразбијаше прозоре уз живио поклике Хрватима и муслиманима и 

поклике доље Срби, доље злочинци, истриебите из Босне безсрамну банду 

итд.ˮ
51

 Политика је извијестила да су „за време бомбардовања камењем“ зграде 

Митрополије, демонстранти викали 'живела Аустрија, Босна, Хрватска, Цар, 

Муслимани и Јевреји, и: доле Срби!'ˮ
52

 Тако је демолирана палата чија је 

изградња са одушевљењем поздрављена у званичном Сарајевском листу као 

                                                 
45

 Данас улица Симе Милутиновића Сарајлије, а „кејˮ је Апелов кеј на десној обали Миљацке 

(данас Обала Кулина бана). 
46

 Protusrbske demonstracije u Sarajevu, Jutarnji list, br. 702, Zagreb, 1. srpnja 1914, 4. 

Зграда СПКД „Просвјетаˮ на Апеловом кеју (данас угао Симе Милутиновића Сарајлије 1 и 

Обале Кулина бана), саграђена је на земљишту које је легат породице Бесаровић (Нико и 

синови Перо и Константин). Вриједност поклоњеног земљишта била је 40.000 К у злату.  

http://www.prosvjeta.com.ba/prosvjeta/bosanski/o_nama/legatori.html>  
47

 Писмо пронађено у касарни пограничног официра у Лозници. (Leo Pfeffer, Istraga u Sarajev-

skom atentatu, Nova Evropa, Zagreb 1938, 101–103) 
48

 После атентата у Сарајеву, Застава, бр. 131, Нови Сад, 17. (30) јунија 1914, 1. (Према писању 

будимпештанског дневног листа Pester Lloyd) 
49

 Грађевине по Сарајеву, Босанско-херцеговачке новине, бр. 56, Сарајево, 14. јула 1881. Ову 

породичну кућу (Деспића 2) су насљедници крајем 1960-их поклонили граду као дио Музеја 

Сарајева. 
50

 Кристина рођ. Бесаревић и њен супруг Васо С. Краљевић, трговац крмом (Рудолфова 2, 

регистрована 1887, Bosnischer Bote, Sarajevo 1902, 251), који је био потпредсједник СПД 

„Слогаˮ (Bosanska vila, br. 4, 29. februar 1896, 65) и члан Градског заступства (Објава, Српска 

Ријеч, бр. 275, Сарајево 16. децембар 1910, 3), легатори су СПКД „Просвјетаˮ са дарованом 

кућом у Краља Петра улици (раније Ћемалуша, а од 1945. Маршала Тита) у вриједности од 

1,500.000 дин.  

http://www.prosvjeta.com.ba/prosvjeta/bosanski/o_nama/legatori.html> 
51

 Velike demonstracije i prieki sud u Sarajevu, Naša sloga, br. 25, Pula, 2. jula 1914, 1. 
52

 Демонстрације у Сарајеву, Правда, бр. 165, Београд, 18. јуни 1914, 2. 
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„украс за само средиште напреднога Сарајеваˮ.
53

 У приземљу ове маркантне 

угловнице у српско-византијском стилу
54

 и онда су били дућани за изнајмљи-

вање. Репрезентативне просторије и канцеларија Митрополита су на првом 

спрату, на другом приватне просторије митрополита и писарница Конзисто-

рије. У згради је те, 1914. била и редакција Босанско-херцеговачког источни-

ка.
55

 Демонстрирајући „и проти метрополиту Летици, баш када се спремао у 

конак кондолирати
56

 ...„под френетичним аплаузом публике (...) муслимани и 

Јевреји бацали су комаде асвалта у прозоре митрополије који су готово сви 

поломљениˮ.
57

 У овом нападу, митрополит Летица, који је у више наврата 

претходно позивао на мир и разум, „лако је повређенˮ.
58

  

Демонстранти су тек онда „потиснутиˮ у Рудолфову улицу, иза Саборне 

цркве, гдје су напали зграду Српске народне банке,
59

 чији је предсједник био 

Глигорије Јефтановић. На згради су полупали прозоре и порушили „све што су 

могли. Тек после тога се појавила војскаˮ.
60

  

„Кад је све лепо било поразбијано, полиција је 'сузбила' пљачкаше пред 

српску школуˮ.
61

 Двије групе испред катедрале су кренуле „пред зграду србске 

школе код црквеног трга, те на њу сасули кишу камењаˮ.
62

 Како је забиљежено, 

„било их је на хиљаде и сви су јуришали на српску школуˮ.
63

 Овај „бомбар-

демент је потрајао неколико часоваˮ.
64

 У безумном изливу рушилачког бијеса 

                                                 
53

 Нова Митрополија, Сарајевски лист, бр. 122, Сарајево, 15. октобар 1899, 3 
54

 Аутор пројекта је арх. Rudolf Tönnies, један од најзначајнијих градитеља Сарајева. Темељи 

палате су освећени 21. септембра 1898. (Освећење темеља, Сарајевски лист, бр. 111, Сарајево, 

17. септембар 1898), а завршена је и свечано освећена 3. октобра 1899. (Нова зграда српско-

православне црквено школске општине сарајевске, Босанско-херцеговачки источник, год. 13, 

бр. 19, Сарајево, 15. октобра 1899, 302). О томе званични Сарајевски лист с одушевљењем 

извјештава: „Нова је митрополија као грађевина најновији украс за само средиште напреднога 

Сарајева.ˮ (Нова Митрополија, Сарајевски лист, бр. 122, Сарајево, 15. октобар 1899, 3) 
55

 Sarajevoer Adressbuch 1914. 
56

 a. Jučerašnje demonstracije, Obzor, br. 179, Zagreb, 1. srpnja 1914, 1. 
57

 Срби изван закона. Сарајевске демонстрације, Пијемонт, бр. 168, Београд, 21. јули 1914, 2. 

(Пренесени извјештај сарајевског дневног листа Bosnische Post) 
58

 Вандалска разорења у Босни и Херцеговини. Сарајево 18. јуна, Трговински гласник, бр. 133, 

Београд, 20. јуна 1914, 3. 
59

 Банка се 1914. спојила са Српском централном банком. (Стапање српских новчаних завода у 

Босни, Застава, бр, 89, Нови Сад, 24. априла (7. маја) 1914, 3–4)  
60

 После атентата у Сарајеву, Застава, бр. 131, Нови Сад, 17. (30) јунија 1914, 1. (Према писању 

будимпештанског дневног листа „Pester Lloydˮ)  
61

 После атентата, Политика, бр. 3745, 18. јуна 1914, 2.  
62

 Protusrbske demonstracije u Sarajevu, Jutarnji list, br. 702, Zagreb, 1. srpnja 1914, 4. 

За градњу и опремање је сарајевска Црквено-школска општина затражила од Земаљске владе 

бескаматни зајам у износу 120.000 форинти са роком отплате од 24 године. (Освећење темеља 

за нову школу, Сарајевски лист, бр. 118, Сарајево, 6. октобар 1897, 3) 
63

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 2. 
64

 y. Velike protusrpske demonstracije u Sarajevu (29. lipnja), Novosti, br. 174, Zagreb, 30. lipnja 

1914, 2. 
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„хиљаде камења сасуло се на ту кућу, а од 800 прозора, што их има та велика 

зграда, није остао цео ниједанˮ.
65

 (Сл. 4)  

Зграда Мушке и женске основне и више дјевојачке школе (Ферхадија 

43) саграђена је на црквеном земљишту, сјеверно од Саборне цркве. Камен 

темељац јој је освећен 4. октобра 1897,
66

 а освећење и свечано отворење „ове 

величанствене зграде за српско-православни подмладакˮ
67

 било је 20. новембра 

1898.
68

 Аутор пројекта израђеног у Грађевинском одјељењу Земаљске владе је 

Карло Паржик (Pařik), један од најзначајнијих архитеката аустроугарског 

периода у БиХ. Ова монументална неоренесансна двоспратна палата је, ради 

својих импозантних габарита и функционалности, имала три улаза. Главни је 

био из улице Ферхадија, смјештен између пословних простора, а водио је до 

централног атријума и даље, до вишенамјенске репрезентативне простране 

дворане са галеријом, која је имала и властити улаз из дворишта Саборне 

цркве. Улаз за ученике био је на западном прочељу, уз које је касније 

прислоњена новоградња данашњег Економског факултета.
 
На првом спрату, до 

којег води монументално степениште, осим библиотеке и простора за наставу, 

који је запремао и цијели други спрат, биле су и канцеларије сарајевске 

Црквено-школске општине.
69

 „Кад је надошло редарство, те војништво, демон-

странти су стали пјевати царевку. Кад се је редарство опет удаљило, отворена 

је нова тучњава камењем на српску школу.ˮ
70

 Међутим, необуздани „демон-

странти се нису ни тиме задовољили, већ су ушли у зграду, побацали из ње све 

књиге, писанке, слике, записнике, врата, прозоре и т. д.”
71

 Поломљени намје-

штај и сав инвентар на улици је „дочекивала свјетина и бијесно разбијалаˮ.
72

 С 

обзиром на бројност ове рушилачке групе, „кућа је за час била пуста, а пред 

њом се направила права громада избачених и полупаних ствариˮ.
73

 Колики је 

био степен етничке нетрпељивости и неразумне мржње, говори и извјештај да 

су из демолиране школске зграде на крају изнијели и „српски барјак, којега је 

                                                 
65

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 2. 
66

 Освећење темеља за нову школу, Сарајевски лист, бр. 118, Сарајево, 6. октобар 1897, 3 
67

 Освећење нове зграде српско-православне школе, Сарајевски лист, бр. 141, Сарајево, 27. 

новембар 1898, 3. 
68

 Прослава превишње педесетодишњице царске и освећење нове српско-православне школске 

зграде, Босанско-херцеговачки источник, год. 12, бр. 22, Сарајево, 30. новембра 1898, 350; 

Освећење нове зграде српско-православне школе, Сарајевски лист, бр. 141, Сарајево, 27. 

новембар 1898, 3 
69

 Сарајевска Српска ЦШО је до тада била у тзв. „Савићевој кућиˮ, која је срушена августа 

1898. и на њеном мјесту изграђена палата Митрополије. (Нова Митрополија, Сарајевски лист, 

бр. 99, Сарајево, 21. август. 1898, 3) 
70

 y. Velike protusrpske demonstracije u Sarajevu (29. lipnja), Novosti, br. 174, Zagreb, 30. lipnja 

1914, 2. 
71

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 2. 
72

 y. Velike proptusrpske demonstracije u Sarajevu (29. lipnja), Novosti, br. 174, Zagreb, 30. lipnja 

1914, 2. 
73

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 2. 
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мноштво хтјело спалити, а пошто то није успјело, растргало га је на ситне 

комадиће уз силно одобравање народа који је тај призор гледао са црквеног 

трга. На то је дошло војништво те је уз истакнуте бодове запосјело све улазе 

око Фрање Јосипа улице. Међутим је из школе изнешена царева слика уз бурне 

поклике демонстраната, који су поздрављали војску са 'Живила војска!'ˮ
74

  

У овом нападу и „једна кафана у приземљу те зграде, чији је газда 

такође Србин, сва је уништена (...) Преко пута школе ресторација Авакума 

Перића такође је сва разбијена.ˮ
75

 

Слика 4. Демолирана зграда Српско-православне мушке  

и женске основне и Више дјевојачке школе 

 

„Пошто је било већ подне, то је изведена једна чета пешадије и онда су 

се пљачкаши разишли кућама да ручају, да би после подне наставили свој 

посао са још много више енергије и разумевања.ˮ
76

 

Тог поподнева демонстранти су се подијелили у више група које су, 

истовремено дјелујући, обухватиле велики дио градских улица и насеља. 

„Највеће је била она, која је отишла у Ферхадију, а друге су пошле споредним 

улицама: Петракином у Чекалушу, Ћемалушом у Варош, према Башчаршији, 

Фрање Јосипа према Хисетама, преко Ћумурије ћуприје у Терезију улицу и т. 

д.ˮ
77

 

                                                 
74

 y. Velike protusrpske demonstracije u Sarajevu (29. lipnja), Novosti, br. 174, Zagreb, 30. lipnja 

1914, 2.  
75

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 2. 
76

 После атентата, Политика, бр. 3745, Београд, 18. јуни 1914, 2.  
77

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 2. 

Данас су то ови улични потези: Петракина према Чекалуши, Мула Мустафе Башескије до 

Башчаршије, Зелених беретки и Бранилаца Сарајева према Хисетама, преко моста Ћумурија у 

улицу Хамдије Крешевљаковића итд. 
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У Горњој Ћемалуши
78

 уништене су све српске културне установе. 

„Велики је број демонстраната пошао од српске школе крај Тржнице на угао 

Ћемалуше и Мустафа Џенетић улице.
79

 Ту се налази у Саломовој кући Српски 

клуб,
80

 гдје је исто тако све разорено.ˮ
81

 Трговински гласник извјештава да је 

„Велики Управни Просветни Савет сав уништен, тако исто и раскошне 

просторије 'Српског Клуба',
82

 који 'се недавно основао.'ˮ
83

 Демонстранти су 

овдје „најприје поразбијали прозоре, а онда зашли у саме просторијеˮ.
84

 Након 

што су провалили у просторије, „руља је уништила и сав намештај у српском 

клубу, а тај намештај је набављен тек прошлог месеца за двадесет хиљада 

круна. Намештај је сав искрхан и побацан на улицу.ˮ
85

 Све што се налазило у 

просторијама Клуба, „избачено је и поразбијано: фотеље, столови, столице, 

слике, новине, па чак је и билијар бачен с другог спрата на улицу. Врата и 

оквири прозора такођер су бачени.ˮ Потом су „даље уз пут демонстранти раз-

били крај тржнице сав намештај гостионе Николе Новаковића.ˮ
86

 Месарску 

радњу Шпире Новаковића
87

 у Ћемалуши, недалеко од Српског клуба, демон-

странти су „сву уништили, много чистог свињског меса изнели на улицу, а исто 

тако и шунке и кобасице и т. д. Сав је простор пред радњом био пун месаˮ.
88

 И 

у оближњој кафани Јове Паликуће
89

 све је „разбијено, бачве пробијене, пиће 

истекло, те се све излило на улицу. Столице, столови, бурад, чаше, флаше, пећи 

– све је било избачено. Ту је преко пута, у Ћемалуши бр. 64. књижара Трифко-

вићева.
90

 И њу су демонстранти сву разорили, а сав инвентар избацили, те се у 

                                                 
78

 Данас дио улице М. М. Башескије од улице Каптол и „Вјечне ватреˮ до Катедрале. 
79

 Угао данашњих улица М. М. Башескије и Ниже бање 2. 
80

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 2. 

Најамна стамбено-пословна зграда у необарокном стилу саграђена је 1896. за Даниела А. 

Салома, по пројекту арх. Јосипа Ванцаша. Улаз јој је из главне улице (Ћемалуша 108), тачно 

насупрот сјеверног улаза у градску тржницу Маркале (М. М. Башескије 4а). Ово главно 

прочеље је посебно репрезентативно, са централно постављеним еркером кроз двије етаже, на 

којима су била по два четворособна стана, орјентисана на главну улицу. (Zinhaus des Herrn 

Daniel A. Salom in Sarajevo, Der Bautechniker, Nr 46/1897.) 
81

 Protusrbske demonstracije u Sarajevu, Jutarnji list, br. 702, Zagreb, 1. srpnja 1914, 4. 
82

 Страховити дани у Сарајеву (Сарајево, 17. јуна), Трговински гласник, бр. 135, Београд, 22. 

јуни 1914, 5. 
83

 Српски клуб је основан 1910. године. (Ђорђе Пејановић, Културно-просветна хумана и 

социјална друштва у Босни и Херцеговини за време аустријске владавине, Сарајево 1930, 86) 
84

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 2. 
85

 Шта пише „Мађарорсагˮ, Трговински гласник, бр. 133, Београд, 20. јуни 1914, 2. 
86

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 2. 

Гостиона је била у Ћемалуша улици бр. 99 (Sarajevoer Adressbuch 1914.) 
87

 Регистрована од 1911. (Bosnischer Bote, Sarajevo 1917, 167) 
88

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 2. 
89

 Ћемалуша 119 (Sarajevoer Adressbuch 1914.) 
90

 Књижара Јове Трифковића, коју је најприје (1884.) отворио у Великом Ћурчилуку 39, а онда 

се преселио Фрање Јосипа 64, гдје је до тада била трговина „Милановић и Рајковић“. 

(Bosnischer Bote, Sarajevo 1900, 247)  
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овом простору од преко 150 метара ишло по самим књигама и другим харти-

јама.ˮ
91

 И хотел „Сарајевоˮ, у истој улици „иза катедрале је такођер демолиран 

тако, да су остали сада само голи зидови. Овдје су већ судјеловале и жене.ˮ
92

 

У улици Фрање Јосипа „су уништене све српске радње крај којих се 

прошло, разбијени су прозори на Краљевићкиној кући, а од свих је – на овом 

путу – највише страдала кројачка радња Бесаровића
93

 крај војничке касине. 

Управо невероватна количина штофова и свиле налазила се у тој продавници. 

Све је то изнешено на улицу, погажено и подерано. Штета се ту цени на много 

хиљада круна. Наравно, и кућа и прозори, све је полупано и оштећено.ˮ
94

 (Сл. 

5) Дописник будимпештанског Magyarország-а, који је посјетио Душана Беса-

ровића, свједочи да је и у стану „руља уништила све, да ни стварчица није 

остала читава. Штета се цени на 80 хиљада крунаˮ
95

 и „некада имућан човек 

данас је просјакˮ.
96

  

Слика 5. Девастирана кројачка радња Душана Бесаровића. 

Трг испред продавнице и Официрске касине је прекривен  

избаченим уништеним стварима 

 
 

Даље на запад, такође у улици Фрање Јосипа, демолирали су кафану и 

трговину мљевеном кафом Васе Чабриновића,
97

 оца атентатора Недељка. (Сл. 

6) „И на његовој је кући све полупано.ˮ
98

  

                                                 
91

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 2. 
92

 y. Ostala pustošenja (Sarajevo 29. lipnja), Novosti, br. 174, Zagreb, 30. lipnja 1914. 
93

 Објекат у Зелених беретки 6. 
94

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд 25. јуни 1914, 2. 

(према извјештају сарајевског Hrvatskog Dnevnika) 
95

 Шта пише „Мађарорсагˮ, Трговински гласник, бр. 133, Београд, 20. јуни 1914, 2. 
96

 Страховити дани у Сарајеву, Трговински гласник, бр. 135, Београд, 22 јуни 1914, 5. 
97

 Leo Pfeffer, истражни судија у сарајевском атентату, наводи да је Васо Чабриновић био 

кућепосједник, те да је имао слугу и служавку, који су такође испитивани о Недељку. (Leo 

Pfeffer, Istraga u Sarajevskom atentatu, Nova Evropa, Zagreb 1938, 45) 
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Слика 6. Демолирана кафана Васе Чабриновића 

 
 

„На путу су разбили сав намештај и прозоре 'Кафане Парк' (својина 

једне удовице Српкиње) и столарску радњу Станишићеву.ˮ
99

 Такође, „у Фрање 

Јосипа се је налазила једна стаклана. И ова је потпуно демолирана. Све стакло 

те готова роба или је поразбијано или је изнешено на улицуˮ.
100

 Потом су 

демолирали оближњу кућу и „велику трговину покућства Браће Векићˮ,
101

 тако 

да „од силног и скупоценог покућства није остао цео ама баш ни један сто. Све 

је уништено, поразбијано и избачено на улицу. Веле да ту има штете око 20.000 

круна.ˮ
102

 Сачуване фотографије свједоче да је и сусједна продавница погребне 

опреме „Pietätˮ Катарине Векић
103

 такође потпуно демолирана, погребна опре-

                                                                                                                                          
98

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд 25. јуни 1914, 2. 

Кућа је била недалеко од трговине Петра Векића.  
99

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд 25. јуни 1914, 2. 
100

 y. Ostala pustošenja (Sarajevo 29. lipnja), Novosti, br. 174, Zagreb, 30. lipnja 1914. 

Стакларска радња у Фрање Јосипа 17 „Станишић Перо и другˮ, регистрована 1898, чији је 

сувласник био Михајло Трехић. Кућна адреса: Перо Станишић, трговац стакларијом, Фрање 

Јосипа 2. (Sarajevoer Adressbuch 1914.) 
101

 Фабрика намјештаја „Браћа Векић“ („Brüter Vekićˮ) регистрована је 1897. у Фрање Јосипа 

122, а имала је филијалу у Бањој Луци. Дјелатност је била производња и продаја кућног и 

намјештаја за хотеле, канцеларије, касарне итд. (Рекламни оглас у Bosnischer Bote, Sarajevo 

1904, XXVII). Петар Векић, фабрикант, трговац и посједник, био је члан Управног одбора 

Српске штедионице у Сарајеву (Српска штедионица у Сарајеву, Босанска вила, год. XX, бр. 2, 

Сарајево, 31. јануара 1905, 29) и вијећник у Градском заступству (Bosnischer Bote, Sarajevo 

1904, 292; Kalendar Bošnjak, Sarajevo 1907, 91; Објава, Српска Ријеч, бр. 275, Сарајево, 16. 

децембар 1910, 3). Кућна адреса Петра Векића била је Фрање Јосипа 112, а продавница 

намјештаја у сусједној згради, Фрање Јосипа 110, данас Бранилаца Сарајева бр. 1. (Sarajevoer 

Adressbuch 1914)  
102

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 2. 
103

 Продавница је регистрована 1910. (Bosnischer Bote, Sarajevo 1917, 168) 
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ма и ковчези уништени и избачени на улицу, што је био додатно застрашујући 

призор. (Сл. 7) 

Слика 7. Демолирање продавница Петра и Катарине Векић (горе),  

разлупани намјештај и ковчези избачени на улицу (доље) 

 

 
 

  Од Векића трговина, демонстранти су кренули преко улице, гдје су 

најприје демолирали зграду Завода Мис Ирби
 
и Задруге Српкиња,

104
 у којој се у 

                                                 
104

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд 25. јуни 1914, 2.  
Ова елегантна зграда прочишћене сецесијске архитектуре с почетка 20. вијека налази се у 

Радићевој 6, на углу са улицом Бранилаца Сарајева.  

Мис Ирби (Adeline Paulina Irby, Boyland Hall, Norfolk, England, 19. 12. 1831. – Сарајево, 15. 9. 

1911.), велика хуманисткиња и добротворка српскког народа у Босни и Херцеговини и Далма-

цији је од 1866. живјела у Сарајеву, гдје је отворила своју школу, касније Завод Мис Ирби. 

Новосаграђену зграду тестаментом је поклонила „Задрузи Српкињаˮ. Након национализације, у 



ЈЕЛЕНА БОЖИЋ, Демолирање зграда у антисрпским демонстрацијама у Сарајеву...  

147 

 

том тренутку налазило „двадесетак ситне деце од 3–10 годинаˮ.
105

 Потом су се 

устремили на само „педесетак корачаја удаљен Пешутов хотелˮ.
106

 (Сл. 8)  

„...Раскошно уређен Хотел Империјал, који држи удова Максима Прњато-

вићаˮ,
107

 је „сав уништенˮ, како се наводи у извјештају једног посјетиоца Сара-

јеву након демонстрација.
108

  

Хотел је био власништво трговца и посједника Јове Пешута,
109

 који је у 

Фрање Јосипа улици имао и велику конфекцијску радњу са стовариштем „Јово 

Пешут и Дрˮ (одијела, одјећа, шешири, ципеле, кишобрани „од првих бечких 

кућаˮ.
110

 Активан је био у друштвеном, културном и политичком животу: члан 

одбора Српског пјевачког друштва „Слогаˮ,
111

 члан сарајевског Градског зас-

тупства од 1910,
112

 члан Централног одбора Српске дионичарске штампарије, 

члан-замјеник управног одбора Српске штедионице у Сарајеву,
113

 а на избо-

рима 11. децембра 1913. је изабран за посланика Босанскохерцеговачког сабо-

ра.
114

 Дакле, у вријеме демолирања његовог хотела, Пешут је, уз остало, био 

градски заступник и саборски посланик, што је, како се то потврдило и у 

случају српског првака Глигорија Јефтановића и других угледних грађана, 

                                                                                                                                          
овој згради је дуго био студентски дом „Др Младен Стојановић“. Године 2004. Влада Федера-

ције Босне и Херцеговине зграду је дала на привремено кориштење Кантону Сарајево за 

смјештај Кантоналног тужилаштва. (Одлука број 366/04, од 29. 07. 2004. године, Службене 

новине Федерације БиХ, бр. 42/04) Племениту Мис Ирби памтимо и као великог легатора 

СПКД „Просвјетаˮ са 450.000 динара у реалитетима. Сахрањена је на старом српско-право-

славном гробљу Свети архангели у Сарајеву (Поље П3, ред 7, бр. 1). Њено име и данас носи 

позната сарајевска улица формирана 30-их година 20. вијека западно од зграде њеног Завода. 

Удружење „Задруга Српкињаˮ је у Монархији развило значајну културну и просвјетну дјелат-

ност, а дјеловало је и путем свог мјесечника Женски Свет, који је излазио у Новом Саду од 

1886. до 1914. 
105

 Срби изван закона. Босна под опсадом, Пијемонт, бр. 167, Београд, 20. јуни 1914, 2. 
106

 Срби изван закона. Босна под опсадом, Пијемонт, бр. 167, Београд, 20. јуни 1914, 2. Сада је 

у овој згради Земљишно-књижно одјељење Општинског суда у Сарајеву (Бранилаца Сарајева 

4).  
107

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 2.  

Хотел је од отворења 11. маја 1913. био под управом Максима Прњатовића (Нови хотел у 

Сарајеву, Сарајевски лист, бр. 99, Сарајево, 13. маја 1913. 4), а онда његове удовице Марије. 

(Bosnischer Bote, Sarajevo 1917, 369) 
108

 Писмо пронађено у касарни пограничног официра у Лозници. (Leo Pfeffer, Istraga u 

Sarajevskom atentatu, Nova Evropa, Zagreb 1938, 101–103) 
109

 Кућна адреса Јове Пешута (1872–1948) била је Фрање Јосипа 44. Сахрањен је на сарајевском 

гробљу Свети архангели (поље П2, ред 7, број 10), поред јужног зида Капеле видовданских 

хероја. 
110

 Рекламни оглас, Српска Ријеч, бр. 1, 1. (14) јануар 1905, 8; Сарајево напредује, Босанска 

вила, год. XIX, бр. 17. i 18, Сарајево, 30. септембра 1904, 334. 
111

 Десета главна скупштина „Слогеˮ, Босанска вила, бр. 5–6, Сарајево, 15. и 30. марта 1899, 76. 
112

 Објава, Српска Ријеч, бр. 275, Сарајево, 16. децембра 1910, 3. 
113

 Српска штедионица у Сарајеву, Босанска вила, год. XX, бр. 2, Сарајево, 31. јануара 1905, 29. 

Основана је 1905, а 1910. је прерасла у Српску народну банку. 
114

 Naknadni saborski izbori u Bosni, Jutarnji list, br. 538, Zagreb, 12. prosinca 1913, 2. 
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додатно мотивисало демонстранте и њихове налогодавце да им начине што 

већу материјалну штету.  

Овај популарни хотел, који је једини у граду точио „само гласовито 

пиво плзенске грађанске пивовареˮ,
115

 отворен је „у преуређеној великој кући 

Јове Пешута у Фрање Јосипа 59, нa ћошку земљишта за зидање правосудне 

палатеˮ.
116

 Радови су започели маја 1912. и након годину дана отворен је хотел 

„Империал-Пешутˮ са „30 најмодерније уређених соба, електричним освјетље-

њем, централним гријањем и кућном бањомˮ.
117

 У приземљу ове изузетно скла-

дне неоренесансне палате, с наглашено репрезентативном зоном првог спрата 

богато раствореног пластично обликованим бифорама, биле су гостионица и 

кафана, које су имале „велику и лијепу башу засађену разним дрвећем и цвије-

ћем, а из те баште непосредан излаз и на Апелову обалу и на Фрање Јосипа 

Улицуˮ.
118

  

Слика 8. Демолиран Хотел „Империал“ Јове Пешута 

 
 

Јовин отац Петар (1829–1899) био је угледни сарајевски трговац кожом 

и оријенталном робом, са кућом и трговином у улици Фрање Јосипа бр. 8.
119

 

Ниже, на углу улица Фрање Јосипа 20 и Ћумурије, насупрот угловници 

Митрополије и Хотела „Централˮ, саградио је репрезентативну троетажну 

стамбено-пословну палату (арх. Јосип Поспишил, 1900, данас Ћумурија 5) 

наглашено богатог архитектонског обликовања. Тространи еркер и кула са 

                                                 
115

 Нови хотел у Сарајеву, Сарајевски лист, бр. 99, Сарајево, 13. маја 1913, 4. 
116

 Нови хотел, Сарајевски лист, бр. 104, Сарајево, 10. маја 1912, 4.  
117

 Нови хотел у Сарајеву, Сарајевски лист, бр. 99, Сарајево, 13. маја 1913, 4. 
118

 Нови хотел у Сарајеву, Сарајевски лист, бр. 99, Сарајево, 13. маја 1913, 4. 
119

 Хисторијски архив Сарајево, Градско поглаварство, кут. 17, бр. 3876/1880 и кут. 19 бр. 

5029/1880. 
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шаторастим кровом и лантерном, овој класично обликованој историцистичкој 

згради дају значај урбаног акцента и визуелног оријентира. И Петар Пешут је 

био активан у културном животу Срба, а тестаментом се „сјетио више српских 

задужбина па и српског пјевачког друштва у Сарајеву, коме је као добротвор 

оставио 300 фор.ˮ.
120

 

У рушилачким су походима „до пола три сата послије подне демолирани 

мало не сви срспки дућани“,
121

 у којима су уништене и трговачке књиге.
122

 

Улице су биле покривене „еспапом који је избачен из трговинаˮ.
123

 

Слика 9. Улица Велики ћурчилук,  

прекривена робом из девастираних српских дућана 

 
 

„За време док је главна поворка демонстрирала главним улицама, мус-

лимани нижих класа ишли су кроз чаршију и рушили српске трговине. Гомила 

је пљачкала и бацала робу на улицу. Чурчилук, у коме се налазила трговина 

Симе Прњатовића
124

 била је прекривена теписима, штофовима и другим пред-

метимаˮ.
125

 И по другом извјештачу, „свјетина је то дочекивала то тргала, по 

томе газила и сада је пола улице покривено крпама из тог дућанаˮ.
126

 (Сл. 9) 

                                                 
120

 Читуље. Петар Пешут, Босанска вила, год. XIV, бр. 7, Сарајево, 15. априла 1899, 96. 
121

 y. Velike proptusrpske demonstracije u Sarajevu (29. lipnja), Novosti, br. 174, Zagreb, 30. lipnja 

1914, 2.  
122

 После сарајевског атентата (Пренесен извјештај дописника „Аз Ујшагаˮ), Застава, бр. 135, 

Нови Сад, 21. јунија (4. јулија) 1914, 1.  
123

 Срби изван закона. Сарајевске демонстрације, Пијемонт, бр. 168, Београд, 21. јуни 1914, 2. 
124

 Адреса: Велики Ћучилук 24 
125

 Срби изван закона. Сарајевске демонстрације, Пијемонт, бр. 168, Beograd, 21. јуни 1914, 2. 

Симо Прњатовић, трговац индустријском робом je од 1884. је имао трговине чохе, штофова и 

ћилима у Великом Ћурчилуку бр. 3 и Ћемалуша улици бр. 23 (Bosnicher Bote, Sarajevo 1904, 
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Истога дана послије подне, демонстрације су настављене „још у већој 

мјери. Маса од више тисућа народа као да је полудила; што порушено, пораз-

бијано и разбацано на улицу имаде робе од преко 200 србских кућа и дућана 

(...) Тако дођоше демонстранти пред хотел Еуропу те поразбијаше све столове 

и стакла каване.ˮ
127

 Био је то трећи, завршни и најбруталнији рушилачки поход 

на овај хотел, који је претрпио огромну штету током овог дводневног варва-

ризма. 

Даље су демолирали Прву срспку штампарију Ристе Савића,
128

 кућу Сав-

ке Јефтановић,
129

 „која је лежала у кући тешко болесна заједно са такођер јој 

болесним сином Ацом.ˮ
130

 Потом је маса демолирала кућу подначелника Ристе 

Хаџи Дамјановића, који је, како је већ поменуто, био један од три потписника 

Прогласа Градског заступства објављеног на Видовдан.
131

 

У Ћемалуши демонстранти „провалише у многе србске дућане и поразба-

цаше сву робу на улицу и све разбише и растргашеˮ.
132

 Највећу је штету претр-

                                                                                                                                          
179). Био је члан Управног одбора Српске штедионице. (Српска штедионица у Сарајеву, Босан-

ска вила, год XX, бр 2, Сарајево, 31. јануара 1905, 29), члан Епархијског управног и просвјетног 

савјета и легатор СПКД „Просвјетаˮ са 20.000 дин. y готовом  

http://www.prosvjeta.com.ba/prosvjeta/bosanski/o_nama/legatori.html 
126

 у. Jedna trgovina ćilimima. (Sarajevo 29. lipnja), Novosti, br. 174, Zagreb, 30. lipnja 1914, 2. 
127

 Velike demonstracije i prieki sud u Sarajevu, Naša sloga, br. 25, Pula 2. jula 1914, 1.  
128

 „Прва српска штампарија Ристе Ј. Савићаˮ отворена је 1891. у Ферхадија ул. 22 (Bosnischer 

Bote, Sarajevo 1900, 247; Bosnischer Bote, Sarajevo 1917, 168) као прва домаћа штампарија у 

аустроугарско доба. Радила је до 1941. Штампарски занат Ристо Савић је изучио у првој 

приватној штампарији у аустроугарском времену у Сарајеву Шпиндлера и Лешнера. (Đorđe 

Pejanović, Štamparije u Bosni i Hercegovini 1529–1951, Svjetlost, Sarajevo 1952, 28; Todor 

Kruševac, Bosansko-hercegovački listovi u XIX veku, „Veseslin Maslešaˮ, Sarajevo 1978, 168). У њој 

је штампан и Босанско-херцеговачки источник. 
129

 Репрезентативна троетажна стамбено-пословна зграда (Фрање Јосипа 53, данас Зелених 

беретки 22) непосредно уз Хотел „Централˮ власништво Савке Јефтановић рођ. Деспић (1847–

1915), удовице Глигоријевог брата Димитрија Јефтановића (1826–1890), богатог и угледног 

српског трговца, значајног за културни, привредни и политички живот града, који је био и под-

начелник Сарајева (1883–1890). О свом трошку и на свом земљишту у центру града, у Латин-

луку, планирао је изградити модерно градско позориште са 450 мјеста, за које је пројекат ура-

дио арх. Јосип Ванцаш, а Земаљска влада дала сагласност. Међутим, како је Димитрије изнена-

да преминуо, а његови насљедници за ту велику инвестицију нису били заинтересовани, овај 

пројекат је остао нереализован.  
130

 Срби изван закона. Босна под опсадом, Пијемонт, бр. 167, Београд, 20. јуни 1914, 2. 

Александар Ацо Јефтановић, син Димитријe, брата Глигорија Јефтановића, рођен 1883, 

преминуо је те 1914. године. (Гробље Свети аргангели у Сарајеву, поље П 2, ред 2, бр. 15) Био 

је посједник и саборски посланик, изабран 11. децембра 1913. (Naknadni saborski izbori u Bosni, 

Jutarnji list, br. 538, Zagreb, 12. prosinca 1913, 2) Кућна адреса му је била Фрање Јосипа 21. 

(Sarajevoer Adressbuch 1914.) 
131

 Кућна aдреса му је била Велики Ћурчилук 45. (Sarajevoer Adressbuch 1914.) Био је и 

предсједник СПД „Слогаˮ, члан Великог управног и просвјетног савјета у Сарајеву (Kalendar 

Bošnjak, Sarajevo 1907, 91) 
132

 Velike demonstracije i prieki sud u Sarajevu, Naša sloga, br. 25, Pula, 2. jula 1914, 1. 
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пио хотел „Катићˮ.
133

 Овај, званично, „Црквени хотелˮ у Ћемалуши 21, код 

Старе српско-православне цркве Св. архангела, власник Стеван Катић Невеси-

њац је 1905. потпуно реновирао и осавременио.
134

 „Обили су му касу и украли 

7.200 К и све, па чак и гвоздене хотелске кревете су демолирали и упропас-

тили.ˮ
135

 Такође су уништили и „кафану Милана Кршића у Ћемалуши 94, 

гостионицу „Мостарцаˮ у згради на углу Ћемалуше и Пехливануше,
136

 у којој 

је страдала и кројачка радња Илије Р. Трифковића.
137

 Даље су разлупали и 

демолирали бријачницу Васе Ј. Петровића,
138

 кафану Вује Соколовића,
139

 гос-

тионицу Петра Ћука, бакалску и гостионичарску радњу Јове Самоуковића,
140

 

трговину мјешовите робе Милана Станића,
141

 хан и механу у Ћемалуши 26, 

Перину гостиону у Ћемалуши бр. 24, трговину гвожђем и разним бојама Свето-

зара Цвијића, 'Народну књижару' А. М. Прцовића и т.д.ˮ
142

 (Сл. 10)  

Сл 10. У првом плану је демолирана књижара А. М. Прцовића, пред којом дјеца купе 

избачене ствари. Лијево се виде проваљене жељезне ролетне трговине Светозара Цвијића 

 

                                                 
133

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд 25. јуни 1914, 2. 
134

 Рекламни оглас, Српска ријеч, год. I, бр. 1, Сарајево, 1./14. јануар 1905, 8. 
135

 Страховити дани у Сарајеву, Застава, бр. 135, Нови Сад, 20. јунија (3. јулија) 1914, 1. 
136

 Најамна стамбено-пословна псеудомаурска четвороспратница Евладијет Џенетић вакуфа 

(1898, арх. Јосип Ванцаш) се налази у најужем центру града, одмах иза катедрале (угао Мула 

Мустафе Башескије и Пехливануша 1). У истој згради је кројач Трифковић и становао. 

(Sarajevoer Adressbuch 1914.) 
137

 Пехливануша 1. (Sarajevoer Adressbuch 1914.) 
138

 Васо Јовин Петровић, адреса Ћемалуша 53 (Sarajevoer Adressbuch 1914.) 
139

 Куловића 12 (Sarajevoer Adressbuch 1914.) 
140

 Јово Самоуковић, бакал Ћемалуша 66 (Sarajevoer Adressbuch 1914.; Bosnischer Bote, Sarajevo 

1904, 252) 
141

 Милан Станић, ханџија и трафичар, Ћемалуша 62 (Sarajevoer Adressbuch 1914.) 
142

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд 25. јуни 1914, 2. 
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Трагичне посљедице демолирања вјерно свједочи и фотографија начи-

њена испред књижаре Миливоја Трифковића у Ферхадији,
143

 гдје већа група 

војника, као и обично, реагујући тек након учињених злодјела, стоји на дебе-

лом слоју избачених уништених књига, свесака и папира, чувајући мјесто зло-

чина. (Сл. 11) 

Слика 11. Војници пред разореном Трифковићевом књижаром у Ферхадији 

 
 

Ипак, „најстрашније беснило је било уперено на Глигорија Јефтановића, 

чија је ћерка удата за Мирослава Спалајковића
144

, српског посланика у 

Петроградуˮ. Иако је у млађим годинама био опозиција режиму, како дописник 

додаје, „искључено је да постоје икакве, ма и посредне везе између овог 

многоструког милијонара и убица. Али изгледа да су изгреди против својине 

Јефтановића потекла из убеђења да ће тиме погођена бити српска мисаоˮ.
145

 

Потпуно су уништени су његов Хотел „Европа“ и имовина у Ћемалуши – 

породична кућа, гаража за возила и штале за коње. 

„Множтво је јуришем ударило на кућу богатог Србина Јефтановића, 

уништило покућство и побацало на улицу.ˮ
146

 „Када је почео јуриш на његову 

кућу, старац се – Јефтановићу је сада око 70 година – налазио у својој канцела-

рији, у једној старој кући чији су зидови један метар дебели а врата гвоздена. 

Баш се био спремио да оде у посету шефу земаљске владе Потјореку ради 

                                                 
143

 Миливој Трифковић (1878–1942, гробље Баре, Сарајево, поље П 13, ред 7, бр. 27) је књи-

жару и стан имао у Ферхадији 13. (Sarajevoer Adressbuch 1914.) 
144

 Др Мирослав Спалајковић (18691951) био је супруг кћерке Драгице (1887–?). 
145

 Утисци из Босне. После атентата, II. (Пренесено из „Франкфуртер Цајтунгаˮ), Застава, бр. 

145, Нови Сад, 3. (16) јула 1914, 3. 
146

 Protusrbske demonstracije u Sarajevu, Jutarnji list, br. 702, Zagreb, 1. srpnja 1914, 4. 
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изјаве саучешћа, када је чуо прве ударце на гвоздена врата. Одмах је телефон-

ски известио зем. комесара др. Гердеа о нападају. Исто је учинио и његов зет 

др. Милан Сршкић
147

. Два дуга сата су лупали изгредници у гвоздена врата и 

нису их могли разбити, а полиција се није умешала, мада се полицајна станица 

налази само неколико минута подаље. Неколико одлучних пријатеља Хрвата су 

спасли Јефтановића из тог опасног положаја.ˮ
148

 

Јефтановићева породична палата саграђена је 1911. у Ћемалуши 43.
149

 

Ова пространа троетажна угловница са чак осам прозорских оси у Титовој и 

шест у Куловића улици, у приземљу има пословни простор са модерним, 

великим излозима, док су на спратовима станови. Архитектонско обликовање 

је посве у духу историцизма, са лучно завршеним великим отворима приземља 

и прозора на првом спрату, над којима су барокне картуше. Фасаде су верти-

кално подијељене кордон вијенцима, пластичнијим изнад рустикално обрађе-

ног приземља, а редукованим над првим спратом, гдје повезујући прозорске 

клупице одаје утисак веће висине првог спрата, на начин карактеристичан за 

ренесансни репрезентативни piano nobile. Цијела фасада је обрађена плитким 

хоризонталним ужљебинама, имитирајући тако зидање у камену. Хоризонтална 

усмјереност остварена уједначеним ритмом вертикала отвора, пиластера и 

угаоних ризалита, са подјелом спратним вијенцима даје овој палати квалитет 

изразите уравнотежености пропорција. 

Када су провалили у његов стан, потпуно су га похарали. „Покућство, 

кревети, постељина слике, јастуци су летили кроз прозоре на улицу, иза тога 

прозори, допрозорници, врата и уопће све што се је могло откинути а свјетина 

је то онда дочекивалаи и кидала на комаде млила у мливо. Све скупоцјено 

покућство, читави намјештај је управо до темеља уништен.ˮ
150

 (Сл. 12)  

„Велика множина разног покућства, око шест врста разних кочија, 

ћилима и још многе преразне ствари застрли су сав овај простор у Ћемалуши 

(…) Сви су миндерлуци и креветске ствари побацане да се данас у даљини од 

100 метара шећеш овом улицом по самој вуни, рекао би да су ту стада 

ушишана.ˮ
151

 

Како извјештач загребачких новина наводи, „највеће згражање побуђује 

уништење и оскврнуће одијела обитељских упокојеника. Ове Србима тако 

свете реликвије, растргане су и попљуване. Једној 300 година старој светачкој 

                                                 
147

 Др Милан Сршкић (18801937), супруг његове кћерке Круне Крунице (18831966), био је 

адвокат и један од првака босанскохерцеговачких радикала. 
148

 Утисци из Босне. После атентата, II. (Пренесено из „Франкфуртер Цајтунгаˮ), Застава, бр. 

145, Нови Сад, 3. (16) јула 1914, 3. 
149

 Sarajevoer Adressbuch 1914., данас угао улица Куловића 19 и М. Тита, што се види и на 

фотографијама након рушења. (На другој страни Куловића улице је зрада Анте Штамбука (арх. 

Јосип Ванцаш, 1905) 
150

 Privatni stan Gligorije Jeftanovića (29. lipnja), Novosti, br. 174, Zagreb, 30. lipnja 1914, 2.  
151

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 2. 
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слици изболи су очи. Драгоцјености, процијењене на више тисућа, нестале су. 

Изгредници оплијенише рушницу, преобукоше се на лицу мјеста оставивши 

ондје своје цуњеˮ.
152

 

Сл. 12. Разорена кола и ствари избачене испред породичне куће Глигорија Јефтановића 

  
 

Како наводи новосадски лист Застава, дописник „Аз Ештаˮ, који је био 

у кући Глише Јефтановића, „тврди да је извршено ужасно дивљаштво. Јефтано-

вић је спасао свој живот, јер се затворио у магазу, која има гвоздена врата. Он 

не мисли да склони трагове тог дивљаштва; нека остане све како је, а владини 

чиновници кад буду долазили к њему, гледаће то дивљаштво. Подерали су му и 

диплому, којом је добио орден
153

, а орден је један зликовац носио на грудима, 

док је пљачкао и рушио. Све те рушевине сместиће у капелу, коју ће подићи у 

дворишту, а на капелу ће метнути крст, који су скинули дивљаци са његове 

породичне гробницеˮ.
154

 

Затим су се демонстранти упутили преко пута, на другој страни Ћема-

луше,
155

 опустошили стаје за коње и гараже за фијакере, кола и омнибусе за 

превоз путника од жељезничке станице до Хотела „Европаˮ,
156

 „али то тако, да 

на мјесту не има ништа другога, до ли рушевинаˮ.
157

 (Сл. 13)  
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 Utisci iz Bosne. Napadај na Jeftanovića, Novosti, br. 186, Zagreb, 12. srpnja 1914, 2.  
153

 Орден витеза Фрање Јосипа првога реда додијељен му је 1888. (Предсједници пјевачких 

дружина, Босанска вила, год XI, бр. 10, Сарајево, 30. мај 1896, 154)  
154

 После сарајевског атентата, Застава (Вечерњи лист), бр. 136, Нови Сад, 23. јуна (6. јула) 

1914, 1.  
155

 На овом простору је 1932. изграђена монументална зграда Централне банке БиХ, Маршала 

Тита 25.  
156

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 2. 
157

 Ostala pustošenja. Sarajevo 29. lipnja. (Od našeg dopisnika), Novosti, br. 174, Zagreb, 30. lipnja 

1914, 3. 
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У једном детаљнијем опису догађаја наведено је да су „тешке и огромне 

капије биле страшно забарикадиране. Ну демонстранти су тако дуго тресли, 

дрмали, ударали, док оне огромне капије нису попустиле и отвориле се. И ако 

су та врата огромна и тешка, демонстранти су их извадили на сред Ћемалуше и 

разбили их. Зашло се тад унутра. До чега се дошло, износило се на сред 

Ћемалуше и разбијало (…) Два масивна омнибуса Глишина хотела Европе, 

прави колоси од кола, извежени су на улицу, изврнути и разбијени. Једне 

красне саонице затекла је судбина насред Ћемалуше. И њих као и два фијакера, 

демонстранти су извукли на сред улице и разбили.ˮ
158

 

Како је наведено у другом новинском извјештају, и у стаји су 

„изгредници једнако вандалски господарили. Хтјели су коњима жиле пререзати 

(...) Били су то већином прекрасни коњи о којима су углавном бринули 

Нијемци,ˮ
159

 али им се „овдје одупро киријаш, иначе неки Нијемац, који је уз 

то викао 'Живила Србија!'ˮ
160

 

Слика 13. Уништена кола у Јефтановићевим гаражама у Ћемалуши,  

преко пута његове стамбене палате (на слици горе десно) 

 
 

 Дио Ћемалуше, између куће и гаража, затрпан је избаченим уништеним 

стварима, што је блокирало трамвајски саобраћај. „Ћемалуши изгледа од силне 

                                                 
158

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 2. 
159

 Utisci iz Bosne. Namjeravana osveta na konjima, Novosti, br. 186, Zagreb, 12. srpnja 1914, 2.  
160

 Ostala pustošenja. Sarajevo 29. lipnja. (Od našeg dopisnika), Novosti, br. 174, Zagreb, 30. lipnja 

1914, 3. 
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масе ствари управо забарикадирана, те је и промет туда посве немогућ и ако је 

пут широк 30 метара. Сав овај крај наличи као згариште после тешког пожара 

или град после дугог бомбардовања (...) Демонстранти су ту спалили српску 

заставу.ˮ
161

 (Сл. 14) 

Слика 14. Уништена имовина из куће и гаража Глигорија Јефтановића  

   
 

Загребачки Obzor је објавио интервју дописника Zeita са Глигоријем 

Јефтановићем, који му је „пун огорчења и узрујаности“ рекао да је „претрпио 

штете од какових 502.000 круна. Највише га боли, што су му демонстранти 

отели одиела и драгоцјености његове супруге.
162

 Демонстрације, да су сличиле 

правоме погромуˮ.
163

 

Разарања није поштеђена ни новосаграђена репрезентативна палата 

Српског просвјетног и културног друштва „Просвјетаˮ,
164

 чија је имовина 

потпуно уништена „и ту износи штета око 100.000 крунаˮ.
165

 Друштво „је 

изгубило своје просторије, јер су ове до зидова уништенеˮ.
166

 

                                                 
161

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 2. 
162

 Супруга Јефталија (1857–1907), сестра богатог и угледног трговца Петре Т. Петраковића 

(члана првог градског заступства, градског подначелника (1890–1905) и предсједника сарајев-

ске ЦШО), којом се Глигорије оженио 1870. У овом браку је рођено петнаесторо дјеце. 
163

 zb, Interview sa Jeftanovićem. Obzor (Jutarnje izdanje), br. 181, Zagreb, 3. srpnja 1914, 1. 
164

 Савремена четвороетажна сецесијска угловница (Ул. Симе Милутиновића 1) наглашено 

богате архитектонске и скулптуралне декорације саграђена је 1911. по пројекту сарајевског 

српског градитеља Милоша Миладиновића (1876–1934). 
165

 Страховити дани у Сарајеву (Сарајево, 17. јуна), Трговински гласник, бр. 135, Београд, 22. 

јуни 1914, 5. 
166

 U. Demoliranje srpskih zavoda, Novosti, br. 174, Zagreb, 30. lipnja 1914, 2. 
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Исто тако, Српска Ријеч и њена штампарија
167

 потпуно су уништене. 

Демонстранти да покажу шта мисле о овом друштву, нису имали обзира ни 

жалили труда. (...) Машине су у штампарији оштећене, папир избачен, регали 

поразбијани, а слова избачена у двориште.ˮ
168

 Покућство и сва покретнина 

потпуно су уништени.
169

 „Све, ама све до најмање хартије и до пера, све је 

потпуно уништено и бачено на сокак. У уредништву остадоше само голи 

зидови, ниједне друге ствари нема сада тамо. Штета се цени на 100.000 круна. 

У просторијама уредништва и управе Спске Ријечи „није баш ништа остало, 

ама баш ништа. Све је на улици. Пуста се ћирилица повалила по цести, а кућа 

је сва из темеља разрушена. Тек остаци некадашње фирме, издерани и 

поломљени, остали су.ˮ
170

 Након што јој је све уништено, а уредник Стјепо 

Кобасица
171

 рањен „по главиˮ,
172

 Српска Ријеч више није могла излазити. И 

редакције српских листова Народ и Отаџбина такође су биле „разорене до 

темељаˮ.
173

 Штампарије су им уништене и опустошене, па су и ови листови 

престали излазити,
174

 што је убрзо постала и званична владина наредба, издата 

према Закону о штампи из 1907. Једини српски лист који је наставио излазити 

била је Истина, групе око адвоката Данила Димовића, која је званично сматра-

на лојалном власти. „Овај лист у опће није до сада тако рећи нитко ни гледао а 

камо ли куповао, а сад се, кад другог српског нема, продаје као халва, и ако је – 

како овдје подругљиво веле – подрепашкиˮ.
175

 

 И у згради Српског пјевачког друштва „Слога,ˮ најстаријег пјевачког 

друштва у Сарајеву,
176

 удаљеној од штампарије Српске Ријечи свега „50 степе-

ницаˮ, све је „сложно уништеноˮ.
177

 Такође, у оближњој „величанственој згра-

ди Великог управног и Просвјетног Савјета, све трговине Срба у приземљу су 

                                                 
167

 Штампарија је била у Ћемалуши 22.  
168

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 3. 
169

 U. Demoliranje srpskih zavoda, Novosti, br. 174, Zagreb, 30. lipnja 1914, 2. 
170

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 3. 

Штампарија је била у Ћемалуши 22. 
171

 Главни уредник С. Кобасица је убрзо и протјеран из земље. (Угушени српски листови у 

Босни и Херцеговини, Трговински гласник, бр. 133, Београд, 20. јуни 1914, 3) 
172

 Срби изван закона. Сарајевске демонстрације, Пијемонт, бр. 168, Београд, 21. јуни 1914, 2. 
173

 A. Razoreni privatni srpski stanovi i uredništva novina, Obzor, br. 178, Zagreb, 30. lipnja 1914, 2. 
174

 Угушени српски листови у Босни и Херцеговини, Трговински гласник, бр. 133, Београд, 20. 

јуни 1914, 3.  
175

 Sličice iz Sarajeva nakon atentatata, Novosti, br. 186, Zagreb, 12. srpnja 1914, 1. 
176

 „Слога“ је основана 1888. и кроз свој плодан рад, нарочито са дугогодишњим угледним 

диригентом и композитором Фрањом Маћејовским (1871–1938), битно доприносила развоју 

музичког живота у граду. 
177

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 3. 

Након што је 1946. забрањен рад „Слогеˮ, зграда (Мехмеда Спахе 20) је одузета (национализо-

вана) и до данас није враћена, тако да „Слогаˮ још увијек нема своје просторије. Низ година је 

у њеној згради било смјештено КУД „Слободан Принцип Сељоˮ, а данас је ту Академски 

културни центар Универзитета у Сарајеву (АКЦУС). 
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демолиране и роба уништена. Сав овај крај пружа тужну слику (...) све је 

поразбијано што је год на себи ћирилице имало.ˮ
178

 

Демонстрације су се то поподне наставиле „до 18 часова и управо 

темељито су проведена разарања српских дућана, имовина и приватних стано-

ва“
179

 на Бањском бријегу, Бјелавама, Кошеву, Чекалуши, Алипашиној и у 

Терезији улици,
180

 а онда се „јака група демонстраната” упутила на Хисете, гдје 

су уништили све српске радње, као и гостионицу градског заступника и 

саборског посланика Андрије Ружића.
181

 „И њу је задесила судбина осталих 

српских гостиона.ˮ
182

 „Демонстранти су посјетили и народне посланике др. 

Живка Њежића и дра Саву Љубибратића,
183

 који станује у Терезији улици код 

своје пунице Јеленке.ˮ
184

 И стан и кафана др Љубибратића у Терезији су 

демолирани. „До шта се дошлио, разбило се.ˮ
185

  

На Бјелавама
186

 „све је поразбијано што год је на себи ћирилице има-

ло“,
187

 па тако и велика трговина „Браћа Бајчетић“ на Бањском Бријегу
188

 и 

трговина мјешовите робе и деликатеса „Браћа Јовичић“. Трговац Јовичић је „са 

револвером у руци дочекао руљу, када је навалила у радњу му. Неки Крајна је 

погинуо, а два демонстранта су рањенаˮ.
189

 „Послије тога сви су се као рисови 

бацили на трговце и њихову имовину.ˮ
190

 Детаље овога случаја донијели су 

листови Novosti i Obzor. Демонстранти су у три наврата јуришали на 

шпецерајску радњу браће Спасоја, Татимира и Константина Јовичића, који су 

први напад одбили објаснивши да су достављачи за војску. Дошла је друга 

група демонстраната и скинула за закључаног дућана таблу са натписом радње. 

                                                 
178

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 3. 
179

 Razaranja po Sarajevu (29. lipnja), Novosti, br. 174, Zagreb, 30. lipnja 1914, 2.  
180

 Ово је и данашњи назив улице уз лијеву обалу Миљацке, западно (низводно) од моста 

Скендерија. 
181

 Регистрована је 1910. (Bosnischer Bote, Sarajevo 1917, 167) 
182

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 

2–3. Кућна адреса: Андрија Ружић, механџија, Колодворска 3. (Sarajevoer Adressbuch 1914.) 
183

 Др Саво Љубибратић (1876–1962), сарајевско православно гробље Свети архангели, поље 

П2 ред 17, бр. 15), докторирао је теологију на Богословском факултету у Атини. (Ар. Бркић, 

Нови доктор богословља, Време, бр. 6829, Београд, 29. јануар 1941, 8)  Био је запослен као 

референт Ширег епархијског управног и просвјетног савјета у Сарајеву (Календар Бошњак, 

Сарајево 1909, 73), а од 1910. је саборски посланик. 
184

 Јеленка удовица Саве Перовића (сарајевско православно гробље Свети Архангели, поље П2 

ред 17, бр. 13) 
185

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт,. 172, Београд, 25. јуни 1914, 3. 
186

 Насеље Бјелаве, у старом дијелу града, на сјеверним падинама града, датира из предтурскога 

доба. 
187

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 3. 
188

 Бањски Бријег, са истоименом улицом (данас Мехмед-паше Соколовића), којом габаритима 

доминира национални споменик Католички школски центар са црквом Краљице свете 

Крунице. 
189

 Шта пише „Мађарорсагˮ, Трговински гласник, бр. 133, Београд, 20. јуни 1914, 2. 
190

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 3. 
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„Тек трећа група почела је да разваљује дућан, чији су застори били спуштени. 

Татимир Јовичић опали један хитац из browninga и убије једног демон-

странта.ˮ
191

 На то је разјарена маса почели бацати камење на брата Косту, који 

је побјегао у кућу. Тешко повријеђен, спашен је „само на тај начин што га је 

закрилила старица мајка, која је при томе и сама рањенаˮ.
192

 Морао је бјежати 

даље, кроз прозор куће преко башчи у Кошево, до војноопскрбног средишта, 

одакле га је војна патрола аутомобилом одвезла у болницу, „где га чува јака 

стража, да се, кад му буде стање допуштало, преда у руке правдеˮ.
193

 И трећи 

брат Спасоје је „изубијан, пак се је и он једва спасиоˮ,
194

 пошто га је „публика 

отимала из руку полиције и тукла га на мртво имеˮ.
195

 Како је наведено, у овом 

сукобу код Јовичића трговине убијен је „Антон Крајина, 45 година стар, 

католичке вере, зидар. Два хитца из револвера погодила га у леву страну 

прсаˮ,
196

 док извјештач листа Obzor наводи да је 29. јуна убијен „радник 

Фрејнаˮ.
197

 О овом догађају извијестио је и дописник листа Neue Frei Presse, 

који је пренијела Политика: „Браћа су била у близини, кренули да их моле, али 

без успеха. Обили су им гвоздене ролетне и кад су полетели у дућан, Татомир 

потеже револвер и запуца на човека који је носио цареву слику на мотки. Овај 

са сликом погођен смртно паде заједно са сликом коју је држао.ˮ
198

 Исти лист 

даље наводи да је и пекару Ђорђу Живковићу опљачкана „најприје кућа, а онда 

су обили касу и узели 1000 К. Пиљару Јови Бугјану обили су чекмеџе и из њега 

отели 500 крунаˮ. 

И у Терезија улици су демолиране и опљачкане све српске радње, а 

нарочито је велика штета нанесена гостионичару и трговцу пића на велико 

Ристи Бандуковићу, „којем је све уништеноˮ.
199

 Из Терезије су демонстранти 

ушли у улицу Текија, гдје су демолирани стан породице Митричевић и 

однијели сву робу из златарске радње.
200

 „Пусто злато и сребро стаде се 

просипати. Дукати разних величина, што их носе наш женски свет, поче 

                                                 
191

 Дописник листа Novosti наводи да је тај демонстрант радник. (y. Krv u Ćemaluši ulici 

(Sarajevo 29. lipnja), Novosti, br. 174, Zagreb, 30. lipnja 1914, 3) 
192

 Krv u Ćemaluši ulici (Sarajevo 29. lipnja), Novosti, br. 174, Zagreb, 30. lipnja 1914, 3. 
193

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 3. 
194

 kb, Demonstracije u Sarajevu. (Brz „Obz.ˮ), Obzor (Рopodnevno izdanje), br. 178, Zagreb, 30. 

lipnja 1914, 2; y. Krv u Ćemaluši ulici (Sarajevo 29. lipnja), Novosti, br. 174, Zagreb, 30. lipnja 1914, 

3. 
195

 a. Jučerašnje demonstracije, Obzor, br. 179, Zagreb, 1. srpnja 1914, 1. 
196

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 3. 
197

 a. Jučerašnje demonstracije, Obzor, br. 179, Zagreb, 1. srpnja 1914, 1. 
198

 После атентата, Политика, бр. 3745, Београд, 18. јуни 1914, 2. 
199

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 2. 

Гостионица је регистрована 1910. (Bosnischer Bote, Sarajevo 1917, 164), адреса Терезија 1. 

(Sarajevoer Adressbuch 1914.) 
200

 После атентата, Политика, бр. 3745, Београд, 18. јуни 1914, 2. 
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звекетати.ˮ
201

 Као и код Јовичића, и овдје је дошло до физичког обрачуна 

власника са демонстрантима. „Како је у самоодбрани из куће пуцано из 

двоцјевке и револвера, при чему нико није рањен, оца и сина Митричевића
202

 

полиција је ухапсила.
203

 Никола Митричевић је пуштен на слободу, „јер се 

доказало да је само из пушке пуцао у ваздух (био је оптужен да је бацио бомбу) 

када је руља навалила да му опљачка златарницу.ˮ
204

  

На супротној, десној обали Миљацке, низводно од моста Скендерија, на 

Хисетама (Мариндвору са истоименом улицом), велика група демонстраната је 

систематски уништила све српске радње, међу којима и велике деликатесне 

радње „Шантић и Загорац“ и „Браћа Ружић и другˮ. „Трговачке књиге, списи и 

фактуре, све је то уништено. Трговина мјешовите робе и пића Митра Домазета 

такођер је љуто страдала (...) Велика трговина стакла Митра Ребића сва је 

разбијена. Видаковићева гостиона 'Славуј' у Алипашиној улици сва је 

разорена.
205

 Овако су исто уништене и све остале српске радње на 

Хисетама.ˮ
206

 

Слика 15. Просторни обухват рушилачких демонстрација. 

Маркирани су најважнији и највише оштећени објекти  

 

Како се из наведених бројних извјештаја може видјети, демонстранти су 

организовано, циљано и систематски уништавали и пљачкали српску имовину 

                                                 
201

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 2. 
202

 Златарска радња регистрована 1889. на име Јована Митричевића (Bosnischer Bote, Sarajevo 

1904, 178). Адреса Текија 10 (Bosnischer Bote, Sarajevo 1905, 254), који је 1908. изабран за град-

ског заступника (Bosnischer Bote, Sarajevo 1910, 167) 
203

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 2. 
204

 Шта пише „Мађарорсагˮ, Трговински гласник, бр. 133, Београд, 20. јуни 1914, 2. 
205

 Гостиона Ристе Видаковића у Алипашиној 4 (Sarajevoer Adressbuch 1914.), регистрована 

1904. (Bosnischer Bote, Sarajevo 1917, 168)  
206

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 3. 
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на подручју готово цијелог Сарајева. (Сл. 15) У том вандалском походу, 

„демолирано је око 1000 кућа и радњаˮ.
207

  

Како један новински извјештач наводи, „по читавом граду не има уопће 

важнијега српског дућана, који сада не би био разоренˮ, закључујући да је 

штета у граду од демонстрација „преогромна, а слика, што је пружа улица, 

грозна је и неописиваˮ.
208

 Дописник листа Пијемонт свједочи: „Све је једна 

рушевина, један плач, једна језовита слика, која се не може описати. Они који 

су се покушали бранити, ти су премлаћени! број рањених Срба рачуна се на 

стотине, само се не смеју пријавити.ˮ
209

 Утиске уз оштру осуду бруталности 

демонстраната објавио је и Трговински гласник:  

„Немогуће нам је описати она дивљаштва, која не чини ни неприја-

тељска војска, која освоји један град. Тако су пљачкали Хуни, Монголи и 

Турци. Нама се коса јежи, перо нам дрхће у руци, а сузе навиру на очи (...) 

Богате српске куће Јефтановића, Прњатовића,
,
 Деспића,

210
 чији кућни намештај 

вреди преко 100 хиљада круна све, све уништила, опљачкала и покрала раз-

бојничка банда. Са тешким гвозденим тољагама обијали су касе, отварали 

бурад, да пусте вино и пиво, опљачкали су подруме (...) Овде памет и перо стаје 

(...) Јаук, плач, лелек на све стране. Језива страхота сваког хвата.ˮ
211

  

У једном чланку лист Пијемонт наводи имена, занимања и старосну доб 

рањених другога дана демонстрација: Срби Коста Јовичић, трговац и Перо 

Пријевић, кафеџија (тешко рањен у лијево око), а од демонстраната: „Вејсил 

Кариман, 13 год., рањен је у Кошеви по десној руци, Грго Јанковић, 20 год. 

радник, рањен је у Доњим Хисетима од војничког бајонета. Абдулах Јусуф 

Беговичћ, 22 год, ашчија, у Фрање Јосипа ул. рањен је сабљом по левој руци и 

по глави, Хакија Атичић, 13 год. рањен је сабљом по глави. Лука Анушић, 42 

год. рањен је по глави. Албер Фишер, 24 год. убоден је бајонетом у прса и 

повређен по левој руци и на десном бедру. Ови су сви у болници, а има и 

                                                 
207

 Срби изван закона. Босна под опсадом, Пијемонт, бр. 167, Београд, 20. јуни 1914, 2. 
208

 y. Ostala pustošenja (Sarajevo 29. lipnja), Novosti, br. 174, Zagreb, 30. lipnja 1914. 
209

 Срби изван закона. Сарајевске демонстрације, Пијемонт, бр. 168, Београд, 21. јуни 1914, 2. 
210

 Деспићи, стара богата и угледна сарајевска занатлијска и трговачка породица. Као и 

Јефтановићи, имали су велики број кућа и дућана у Сарајеву. Најпознатији члан, Хаџи Максо 

Деспић звани Бабо (1836–1925), сарајевско гробље Свети архангели, П2, ред 09, бр. 09) био је, 

између осталог, вијећник у првом Градском заступству Сарајева. У својој кући („Деспића 

кућаˮ, данас депанданс Музеја Сарајева, Деспићева 2) приређивао је прве позоришне представе 

након окупације 1878. Значајним средствима је помогао изградњу Саборне цркве. Познат је 

његов тестамент од 29. марта 1921, којим је новац оставио градској сиротињи „без разлике 

вјереˮ. Његов син, трговац и индустријалац Алекса Ацо М. Деспић (1877–1925) са супругом и 

Максина кћер Даринка М. Деспић (1875–1958), легатори су „Просвјетеˮ, са поклоњених 

1,200.000 динара y реалитетима (двије куће у Београду) и 200.000 динара у готовом. 

http://www.prosvjeta.com.ba/prosvjeta/bosanski/o_nama/legatori.html> 
211

 Страховити дани у Сарајеву (Сарајево, 17. јуна), Трговински гласник, бр. 135, Београд, 22. 

јуни 1914, 5. 
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таквих рањеника, који код куће леже.“
212

 На основу наведених рањавања 

сабљама и бајонетима, може се закључути да је војска, ипак, реаговала, али је 

то с обзиром на просторни обухват и степен разарања српске имовине, било 

спорадично и свакако недовољно. 

 

2. УЧЕСНИЦИ 

 

Дописник загребачких Novosti напомиње да „уважити ваља да су у знак 

жалости над смрћу пријестолонасљеника надвојводе Фрање Фердинада и 

надвојвоткиње Софије Хохенберг затворени данас сви дућани и све трговине. 

Демонстранти су имали за то собом сјекире, алат и остало потребно, те су 

понајприје разбили врата или жељезне roleaux-e, док су могли доћи до 

нутарњости. Свака поворка је обично имала на челу цареву слику (...) 

војништво је стизавало на мјесто демонстрација обично касно, те би онда 

запосјели дотично мјесто и чувало ствари поразбацане по земљи.ˮ
213

 И док се 

рушилачки нереди нису спречавали, Србима није било дозвоњено да се бране 

нити да их бране. Тако, када се, према писању будимипештанског листа Ma-

gyarország, 1. јула по Сарајеву пронио глас да Срби спремају противде-

монстрације, „тада је заповедник војног кора позвао к себи неколицину углед-

них Срба и рекао им: „Господо, упозоравам вас, да су моји топови напуњени!ˮ, 

а наводи се и да је ухапшен „полицајац бр. 65 што је хтео да разгони руљу, када 

је нападала Србе.ˮ
214

 

Трговински гласник наводи да међу демонстрантима „апсолутно није 

било грађана ни школованих, ни уопште писмених људи (...) Разбојничка руља 

у чакширама, с ножевима (и то касапским) са тешким гвозденим моткама и 

коцима, оборужана револверима (...) жедна крви и пљачке, све је расла 

поткрепљена добро вином и ракијомˮ.
215

 Уз оштре осуде, загребачки Hrvatski 

narod наводи да је у Сарајеву „неука фукараˮ разарала „власништво мирних 

грађана Срба, ко да су Срби криви, кад се нађу непромишљена два човјека (...) 

Око 200 српских дућана, кафана и занатлијских радионица разорише бунџије: 

све је то радила муслиманска фукара из надничарских слојева људи.ˮ
216

 По 

свједочењу извјештача листа Neue Frei Presse, који је пренијела Политика, 

„пљачкаши су били регрутовани од мухамеданаца најниже друштвене 

класе.“
217

 

                                                 
212

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 3. 
213

 y. Ostala pustošenja (Sarajevo 29. lipnja), Novosti, br. 174, Zagreb, 30. lipnja 1914. 
214

 Шта пише „Мађарорсагˮ, Трговински гласник, бр. 133, Београд, 20. јуни 1914, 2. 
215

 Страховити дани у Сарајеву, Трговински гласник, бр. 135, Београд, 22. јуни 1914, 4–5. 
216

 Prijestolonasliednik Franjo Ferdinand i supruga mu vojvodkinja Sofija Hohenberg žrtve zločina!, 

Hrvatski narod, br. 27, Zagreb, 2. srpnja 1914, 1.  
217

 После атентата, Политика, бр. 3745, Београд, 18. јуни 1914, 2. 
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Ово невиђено насиље изазвало је ширу реакцију. Тако загребачке Novo-

sti преносе чланак угледног бечког листа Zeit о говору грофа Тисе
218

 у којем је 

најоштрије осудио пљачкања у Сарајеву, која су му „врло штетна и неумјеснаˮ. 

Поздрављајући такав његов став, лист закључује:  

„Ми би били неправедни не само напрама великој маси наших Срба, 

него и напрама самим себи, кад би ишли за тим, да све оне милијуне Срба, који 

дијелом већ стољећа живу с нама у једној државној заједници, стрпамо у једну 

торбу с оном малом шачицом атентатора.ˮ
219

  

Тисин говор подржао је и цар Фрањо Јосип: „Краљу се особито свиђа 

онај дио Tiszinog говора, у којем вели, да за непромишљене чинове појединаца 

не може бити осуђен цио народ.ˮ
220

 Информисан из „упућених круговаˮ, лист 

Zeit јавља и „да су се Његовог Величанства врло неугодно дојмиле вијести о 

изгредима, те се је врло прекорно (missbilligend) изразио гледе оних, који 

узимљу пијетет за излику, да праве политичке послове (Geschäfte).ˮ
221

 

Свједок ових догађаја, Боривоје Јевтић, изнио је у својој књизи
222

 

сјећања личне утиске и погледе на понашање, организацију и структуру 

демонстраната, који завређују шири извод:  

„Узбуђење које је настало по атентату немогуће је описати. До подне је 

изишло пет посебних издања разних новина у којима се до ситница описивао 

ток атентата (...) Али оно што се поподне видело било је нерасположење према 

Србима које је све више расло. Кад се сазнало да су атентатори Срби, изгледа 

да се ово нерасположење, видљиво и код Хрвата и код муслимана, почело пос-

тепено да организује, полагано каналише.ˮ
223

 Јевтић оцјењује да је томе „ишла 

на руку и сама власт која се компромитовала недовољном заштитом Ферди-

нанда, иако јој је био „стављен на расположење огроман детективски и поли-

цијски апарат.
224

 Он наводи да је у недјељу увече „одржан тајан састанак 

највиших функционера власти – код надбискупа Штадлера, или код Потјорека, 

то се поуздано не зна. Ту је закључено да се организују огромне демонстрације 

против Срба, и оне су, као израз „осветничке горљивостиˮ, у истину и 

образоване већ сутра дан (...) Доказано је да су ове демонстрације, које су 

носиле ноторан карактер барбаризма, вршене уз асистенцију власти. Цели 

кордони војника чували су руље при њиховом делу апсолутног уништавања 

                                                 
218

 Гроф István Tisza (1861–1918), угарски политичар и министар-предсједник владе Угарске 

1903, 1905. и 1913–1917. Novosti напомињу да лист Zeit своје „информације црпи из високих 

војничких круговаˮ. 
219

 Sud o govoru grofa Tisze, Novosti, br. 186, Zagreb, 12. srpnja 1914, 1–2. 
220

 IK, Kralj o Tiszinom odgovoru na interpelacije, Obzor, br. 193, Zagreb, 15. srpnja 1914, 3. 
221

 zk, Izjave Njegovog Veličanstva kralja, Obzor, br. 193, Zagreb, 15. srpnja 1914, 3. 
222

 Боривоје Јевтић, Сарајевски атентат (сећања и утисци), Штампа и издање Петра Н. 

Гаковића, Сарајево 1923, 41 (Даље: Боривоје Јевтић, Сарајевски атентат) 
223

 Боривоје Јевтић, Сарајевски атентат, 41. 
224

 Боривоје Јевтић, Сарајевски атентат, 42. 
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(...) Чудна је била физиономија ових руља. Међу њима је било католичких 

верника, муслимана, Јевреја, људи с најсупротнијим интересима (...) То су били 

типови с периферија, из ближих шумских индустрија, раднички и фабрички 

свет, мале занатлије, ситне професионисте, и тек где и где по који интелигенат. 

То је, уопште, био свет који се мало или никад виђао у Сарајеву, забринут за 

корицу насушног хлеба. Свет, мушки и женски подједнако, који се сручио у 

матицу града с надом на пљачку, и он је пустошио све чега се год дотакао. 

Сустезао се само тамо где му је истурен организованији отпор, као од 

чиновника „просветеˮ и горњег дела српске чаршије у Пируши (махала 

Вратник – нап. ЈБ). Али, по томе како је тај свет долазио из разних крајева 

вароши и ишао у разне правце, како је са системом уништавао српске установе 

и имања угледнијих Срба грађана. – по свему томе је било јасно да се овде ради 

о организованој планској акцији. Људи, жене, деца у групама по стотињак и 

две (...) ишли су по одређеним четвртима и сравњивали са земљом све српско 

што им је дошло под руке. Носили су црну заставу, слике Фердинада и Цара и 

„док су ишли, они су певали, и њихова песма требала је да личи на „царевку, 

аустријску химну. Али је она врло често узимала ритам какве одвратне веселе 

поскочке песме. Није ни чудо, та маса, груба и сирова, тешко да је икад и била 

чула напев химне. Све је изгледало у својој испремешаности вашарски. Али 

кад би ове смешно-ожалошћене гомиле дошле до каквог стана, оне су се пре-

тварале у хорде: ту је, сад, почињао рад руку, камење и пијуци би се размахали, 

и ускоро је иверје летело на све стране, столови, намештај, клавири, слике, или 

другде, деликатесни предмети, пиринач, кава, шећер, све то посуто петролеу-

мом, или испреваљена бурад, источено вино, ракија, раздерани штофови, расе-

чене чохе. Уништавало се све што се није могло понети. Просипало се оно што 

се није могло попити. А иза руље је ишла војска, у развијеним четним редо-

вима, полагано, корак по корак, како су се руље помицале, тобоже да 'заштите 

нападнуте', у ствари да служи као телесна стража нападачима. Велика, дивља 

свечаност (...) Никад се један велики, епохални догађај историјски није 

завршио комичније.ˮ
225

 

 

3. ПРОГЛАШЕЊЕ ПРИЈЕКОГ СУДА И КРАЈ ПОГРОМА 

 

„На концу, кад није било бунама крајаˮ,
226

 на захтјев саборског 

предсједништва, поглавар земље Оскар Потјорек је 29. јуна у 17 сати прогласио 

пријеки суд за подручје градске општине Сарајево и котара сарајевског.
227

 

                                                 
225

 Боривоје Јевтић, Сарајеваски атентат, 43–44. 
226

 Prijestolonasliednik Franjo Ferdinand i supruga mu vojvodkinja Sofija Hohenberg žrtve zločina!, 

Hrvatski narod, br. 27, Zagreb, 2. srpnja 1914, 1.  
227

 Prijestolonasliednik Franjo Ferdinand i supruga mu vojvodkinja Sofija Hohenberg žrtve zločina!, 

Hrvatski narod, br. 27, Zagreb, 2. srpnja 1914, 1; Prijeki sud u Sarajevu. Sarajevo 29. lipnja, Novosti, 

br. 174, Zagreb, 30. lipnja 1914, 3; Објава Земаљске владе за БиХ (бр. 5029 През.) од 29. јуна 
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Одмах након тога, „војне чете су запосјеле све улице, а по граду обилазе 

војничке опходње.ˮ
228

 Детаљнији запис даје извјештач Obzora који наводи да 

„на главним улицама изађоше војници са једним политичким чинов-

ником, и пошто су трубљачи затрубили и бубњари забубњали, прочитао је 

дотични политички чиновник, проглашење пријеког суда. У 7 сати већ је про-

глашење пријеког суда било и у штампаним огласима афиширано у свим ули-

цама и јавним локалима. У Сарајеву налазе се мало не све чете 15. ц. и кр. 

војног збора, осим тога дошле су у Сарајево бројне чете, које су судјеловале 

код војних вјежба, што су се обдржавале под крај прошлог тједна. Читаво Сара-

јево наличи једном великом табору. Заповједником града Сарајева именован је 

бригадир-пуковник Шмарда.ˮ
229

 

Лист даље наводи да је забрањено свако сакупљање на улици, а послије 

8 сати увече забрањен излазак особама млађим од 15 година и рад мањих 

кафана, док су ресторани и веће кафане морале бити затворене до 10 сати.  

„Сад је у граду опет мир; од пријекога се суда слабо што види ал редар-

ство још надзире пошту, телеграф и телефон.ˮ
230

 Међутим, други извјештачи су 

забиљежили да је и након тога „руља насред улице напала владиног посланика 

дра Васићаˮ, који се „спасао само тако, што је један школски надзорник успео 

да увери руљу, да је Васић – католикˮ.
231

 Напада је било чак и увријеме 

проласка градом посмртних остатака престолонасљедника Ф. Фердинанда и 

супруге Софије ка жељезничкој станици. 

„И док су се у ваздуху гуснули мутни звукови звона са свих цркава, док 

су ковчези с мртвацима немо пролазили кроз дуге и укрућене редове војске, по 

српским четвртима је тупо одјекивао пијук који је нервозно радио и долегали 

искидани одломци некакве поскочке песме, која је требала да буде 'царевка'.ˮ
232

 

Управо у то вријеме, „сат после проглашења преког судаˮ,
233

 „руља је 

напала кућу Србина Катића и тамо починила грдну пустош!ˮ
234

 Забиљежен је и 

један случај који се догодио иза 9 сати увече, када је група насилних демон-

                                                                                                                                          
1914, која је плакатирана по граду, штампана је истога дана и у посебном издању Сарајевског 

листа. За 12 наведених злочина – убиства, уморства, велеиздаје, буне, устанка, насртаја на 

војну силу, сметања јавног мира, јавно насиље, разбојништво, палеж, тешке тјелесне озљеде, и 

помоћи у овим злочинствима, била је предвиђена казна смрћу. 
228

 Prijeki sud u Sarajevu. Sarajevo 29. lipnja, Novosti, br. 174, Zagreb, 30. lipnja 1914, 3. 
229

 kb, Proglašenje prekog suda. Sarajevo 30. lipnja (Brz. „Obz.ˮ), Obzor (Popodnevno izdanje), br. 

178, Zagreb, 30 lipnja 1914, 2.  
230

 Mir u Sarajevu. Hrvatski narod, br. 31, Zagreb, 30. srpnja 1914, 3. 
231

 Шта пише „Мађарорсагˮ, Трговински гласник, бр. 133, Београд, 20. јуни 1914, 2. Сарајевски 

Васићи су Срби. 
232

 Боривоје Јевтић, Сарајевски атентат, 44. 
233

 Страховити дани у Сарајеву (Сарајево, 17. јуна), Трговински гласник, бр. 135, Београд, 22. 

јуни 1914, 5. 
234

 Шта пише „Мађарорсагˮ, Трговински гласник, бр. 133, Београд, 20. јуни 1914, 3. 
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страната провалила у стан Драгутина Цуковића. „Њега, жену му и дјецу истје-

рали су у рубенини из постеље на улицу.
235

  

Извјештач Политике јавио је да је у 22,10 у Сарајеву било потпуно 

мирно,
236

 а дописник Neue Frei Presse у свом извјештају из Сарајева, који је 

пренијела Политика, овако описује порушени град: 

„Кроз варош идући, газите само по срчи од полупаних прозора и полом-

љене стакларије из кућа, кроз остатке поломљеног покућства, кроз рубље, 

побацано из српских кућа. Идете улицама, па ћете наићи на читаве редове кућа 

од којих више ничег нема. Стоје само голи зидови“, а унутра „све порушено у 

парчад. Целокупна роба српских дућана лежи по улицама поломљена и разба-

цана. Најстарховитије изгледа пред једним дућаном, у којем су се продавали 

мртвачки сандуци. Дућан је разрушен, а мртвачки сандуци леже разбацани и 

полупани по улици.ˮ
237

 

Како су новине објавиле, дан након проглашења пријеког суда, у уторак 

30. јуна, у граду више није било нереда и насиља. „Варош сада има нормалан 

изглед, све су радње отворене и потпун мир владаˮ,
238

 и „само рушевине 

подсећају на почињена дивљаштва. Али у ваздуху мирише барутˮ.
239

 Ипак, 

„Срби, и ако је проглашен преки суд, не смеју на поље – јер немају поверења 

ни у власти. Страни новинари непрестано стижу овамо и шаљу фотографије 

страхота (...) а Срби, њих 9000, не знају шта их сутра чекаˮ.
240

 „Српско ста-

новништво у Сарајеву толико је застрашено, да су се сви Срби повукли.ˮ
241

 

И не само у Сарајеву. Дописник загребачког Obzora је извијестио да „у 

цијелој Босни влада ради атентата велика узбуђеност, која је превршила сваку 

мјеру ради и онако пренапетих националних питања. Из многих крајева стижу 

вијести о формалним биткама и покољима између Срба и Муслимана.ˮ
242

 По 

угледу на Сарајево, рушилачке антисрпске демонстрације организоване су у 

Добоју, Маглају, Коњицу, Ливну, Стоцу, Опличићу, Травнику, Зеници, Броду 

на Сави, Мостару, Коњицу, Тузли, Брчком, Варешу, Бугојну, Високом, Чапљи-

                                                 
235

 Utisci iz Bosne. Pljačkanje, Novosti, br. 186, Zagreb,12. srpnja 1914, 2. 
236

 Последње вести, Политика, бр. 3744, Београд, 17. јуни 1914, 3. 
237

 После атентата, Политика, бр. 3745, Београд, 18. јуни 1914, 2. (Према писању Neue Frei 

Presse). Ријеч је о већ поменутој продавници погребне опреме „Pietät“ Катарине Векић. 
238

 Вандалска разорења у Босни и Херцеговини. Сарајево 18. јуна, Трговински гласник, бр. 133, 

Београд, 20. јуни 1914, 3. 
239

 Шта пише „Мађарорсагˮ, Трговински гласник, бр. 133, Београд, 20. јуни 1914, 2. 
240
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јуни 1914, 5. Према посљедњем званичном аустроугарском попису становништва 1910. у Сара-

јеву је у седам градских котара (Чаршија, Кошево, Бјелаве, Ковачи, Град, Хрватин и Бистрик 

чобанија) било 8.450 Срба, од укупно 51.919 становника. (Резултати пописа житељства у 

Босни и Херцеговини од 10. октобра 1910. Земаљска влада за Босну и Херцеговину, Сарајево 

1912, 4) 
241
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ни, Тешњу, Завидовићима, Шамцу“.
243

 У цијелој земљи је зато морао бити про-

глашен пријеки суд, како је званично саопштено „да би се спријечили даљи 

нереди и да не би трпило српско православно становништво, које нема ништа 

заједничко са атентатом. (Једва једном то признање после толиких зала, почи-

њена незаштићеним Србима.)ˮ.
244

 

Трговински гласник је упутио оштар протест ради „зверстава која се 

вршеˮ, захтијевајући „од суседне државе да поштују нашу осетљивостˮ на Србе 

који су „наша рођена браћа и по крви, и по вери , и по именуˮ.
245

 Исти лист 

наводи да је у питању „'плаћена руља' (која се јавно хвалила да добија дневно 

по 5 круна), која је требала да покаже неко лажно 'огорчење' против невиних 

Срба, под заштитом полиције која је мирно гледала како она зликовачка 

разбојничка банда пуних 8 сати (од 8 ујутро до 6 по подне) у сред бела дана, 

пред очима војске и полиције уништава српску својину, пљачка невине Србе, 

упропашћује све српске установе.ˮ
246

 

 

4. ИЗОСТАНАК АДЕКВАТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ПОЛИЦИЈЕ И ВОЈСКЕ 

 

Према писању мађарског листа Magyarország, „сарајевски Хрвати, Мус-

лимани и Јевреји уништили су отприлике хиљаду српских трговина и приват-

них станова. Штета је огромна. Неки је цене на десет милиона круна. Значајно 

је да се све то десило у присуству војске и полиције. Руља је у своме необузда-

ном бесу могла да руши и разорава, а нису је спречиле војска или полиција.ˮ
247

 

И Политика пише да „полиција није предузела ништа док није све демолирано 

и упропашћено.“
248

 

Загребачке Novosti
249

 преносе уводник извјештача највећег њемачког 

листа Frankufrter Zeitung:  

„Улице су пусте и готово све празне прем је истом 6 сати поподне. На 

сваком углу војници са натакнутим бодовима. Војници и полицајци пред 

разореним дућанима да очувају рушевине, кад нису очували људе и иметак! 

Зар нису могли заштитити или нису хтјели или нису смјелиˮ.  

Пљачке и разарања извјештач приписује припадницим најнижих друш-

твених слојева: „Била је то руља која увијек излази на поприште кад попусти 
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 Вандалска разорења по Босни и Херцеговини. Сарајево 18. јуна, Трговински гласник, бр. 133, 

Београд, 20. јуни 1914, 3. 
244

 Уредништво Трг. гласника, Сарајево, 19. јуна, Трговински гласник, бр. 133, Београд, 20. јуни 

1914, 3. 
245

 Хајка на Србе – Наш протест, Трговински гласник, бр. 133, Београд, 20. јуни 1914, 2. 
246

 Страховити дани у Сарајеву (Сарајево, 17. јуна), Трговински гласник, бр. 135, Београд, 22. 

јуни 1914, 4.  
247
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друштвена стега и уздрма се обласни ауторитет, а и онда – к а д  с е  ј у  

т р е б а .ˮ Не само у граду, „руље су проваљивале и изван града до једне јавне 

куће која је припадала Србину
250

 – а полиција за њом. Полиција је дозволила да 

се сав намјештај разори, тек је заштитила дјевојке. (...) Сад веле господа од 

сарајевске полиције, која није градска него државна – да су били преслаби 

проти маси. То није истина. На располагању стајало је 150 стражара и 

стотину оружника што је било посве довољно да се онакову масу задржи. Кад 

је руља хтјела провалити у унутарњост хотела „Еуропаˮ задржао ју је један 

једини часник, мајор барун Bollras. Књижар Nandor Buchwald приповиједао ми 

је да су његови научници исказали да су морали разбијати прозоре јер је дошла 

такова заповијед. (...) Најблажи суд, који се мора изрећи ради тих погрома над 

полицијом је то, да их је она т р п ј е л а .ˮ Као примјер, „по свједоцима 

зајамчених призораˮ, извјештач наводи: „Насупрот војничког касина налази се 

трговина кројача Душана Бесаровића
,
 којему је брат виши чиновник (окружни 

предстојник). Свјетина је разорила стан и трговину док је неколико корачаја 

удаљено стајала скупина часника, који нису н и  п о к у ш а л и  да зауставе 

разарање (…) Господин Аца Јефтановић, богати приватник, који се није за 

цијелог свог вијека политиком бавио, заклињао је људе, да му не наваљују на 

кућу јер му мати на умору лежи. Свјетина се није дала одговорити, ни смести у 

свом разарању. Госпођа Ацe Јефтановићa, кћерка богатог подузетника Аугуста 

Брауна, дама из најбољег сарајевског друштва, молила је часнике склопљеним 

рукама, да се заузму. Као одговор показао јој је један од часника д у г и  

н о с ˮ.
251

 

Дописник листа Az Ujság је, као потврду саучесништва, у свом извјеш-

тају навео да су код Јефтановића аутомобил разбили чекићима „које су мангу-

пима донели четири полицаја.ˮ
252

  

Према чланку објављеном у Политици, „из описа, које о томе доносе 

бечки листови, види се, да је полиција тобож требала да штити Србе, нагу-

ривала пљачкаше баш на ону страну, где је требало упропастити српску имо-

                                                 
250

 Била је то једна од седам јавних кућа, отворених 1900. у Новој улици, која се одвајала од 

Терезија улице (улица Текија је дијели од КСЦ „Скендеријаˮ). Радиле су до 1924, а двије и 

1942–1945. Од тада су то стамбене зграде. (Alija Bejtić, Ulice i trgovi Sarajeva, Muzej grada 

Sarajeva, Sarajevo 1973, 278) 
251

 Utisci iz Bosne. Časnici ne zapriječuju izgrede, Novosti, Zagreb, br. 186, 12. srpnja 1914, 2. 

Један од најугледних индустријалца, инж. Аугуст Браун, отворио је 1878. прву модерну 

градску циглану у Кошеву (простор данашњег насеља „Цигланеˮ) и имао најразвијенију савре-

мену производњу грађевинског материјала „Подузетништво за градњу и грађевински материјал 

Аугуст Браунˮ, од 1912. дионичко друштво. Bosnicher Bote, Sarajevo 1904, 331, LII) Његова је 

најмонументалнија сарајевска градска палата „Маријин дворˮ, која је постала топоним овога 

дијела града. 
252

 После сарајевског атентата, Застава, бр. 135, Нови Сад, 21. јунија (4. јулија) 1914, 1. 

(Пренесен извјештај дописника листа Az Ujság) 
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винуˮ.
253

 У чланку новосадске Заставе од 17. (30) јуна, који је пренио Трговин-

ски гласник, критикује се одсуство заштите Срба и њихове имовине, наводећи 

да „број сарајевске полиције, која је иначе веома добро дресирана, са детекти-

вима износи 550!ˮ
254

 У том смислу изричит је и загребачки Obzor: „Оваке су 

демонстрације могуће само док их се фаворизира (...) јер се тим имала пред 

страним свијетом документирати осуда оних тенденција које су атентатори као 

разлог својем злочину навели.ˮ
255

 У прилог наведеном, лист Политика пише да 

„у целој Босни и Херцеговини хапшења Срба узимају све веће размере. На 

српске свештенике и учитеље дигнута је права хајка. Њихове породице 

стављене су ван законаˮ.
256

 Ухапшено је и протјерано чак и „40 цигана из 

Србије, који су свирали по разним гостионамаˮ.
257

 Док је Друштво „Слогаˮ на 

Видовдан у подне „палила своју славску свећу и ломила крсни колач, полиција 

је опколила њен дом и из њега извукла члана Михаила Пушару (...) У тешким 

часовима који се наговештаваху бруталним притиском против свега што је 

српско, па и против ње, Слога умукну напречацˮ.
258

 Ипак, на посљедњој својој 

сједници „Слогаˮ је затражила и сарајевски Котарски суд Рјешењем бр. 2224 од 

17. јула 1914. установио „за вјечну успоменуˮ штету насталу приликом 

демонстрација 29. јуна 1914.
259

 

Политика је 3. јула изнијела шире образложен аргументован став, из 

којег се овдје доносе најзначајнији дијелови: 

„Руља састављена од пропалих мухамеданаца и похрваћених Јевреја 

кидисала је на све што се српски зове у Сарајеву и свима варошима Босне и 

Херцеговине и пошто је упропастила и разнела сву имовину тамошњих Срба, 

онда је проглашено опсадно стање да би се сачувао ред! (...) Само луд човек би 

могао поверовати да сви нападаји на Србе нису с планом организовани и од 

власти толерирани. То је очигледно ма колико се они у Бечу заклињали, да је 

овај излив мржње према Србима, који је веле, у исто време и најеклатантнији 
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 После атентата, Политика, бр. 3745, Београд, 18. јуни 1914, 2. 
254

 Страховити дани у Сарајеву, Трговински гласник, бр. 135, Београд, 22. јуни 1914, 4. 
255

 a. Intervencija Srba kod zemaljskog poglavice, Obzor (Jutarnje izd.), br. 180, Zagreb, 2. srpnja 

1914, 3. 
256

 К. Ужас у Босни, Политика, бр. 3756, 29. јуна 1914, 1. 
257

 Prognani srpski cigani iz Sarajeva, Obzor, br. 180, Zagreb, 2. srpnja 1914, 3. 
258

 Марко Марковић, Национално-културни лик „Слогеˮ у њена прва три деценија (1888–1918), 

Српско пјевачко друштво „Слогаˮ у Сарајеву. О педесетогодишњици 1888–1938, СПД Слога, 

Сарајево о Духовима 1938 године, 12. Према истом чланку овог аутора, „тачно након пет 

година мировања и ћутањаˮ, хор „Слогаˮ је први пут поново наступио 22. маја 1919, а 7. новем-

бра 1920. „Слогаˮ се вратила „у стари дом, кога је руља 29. јуна 1914. срушилаˮ. СПЦО Сараје-

во је за градњу новог Дома „Слогеˮ поклонила своје земљиште поред Старе цркве на Вароши, 

гдје се данас налази Српско погребно друштво Свети Марко, Ул. М. М. Башескије 55. (Јован 

Палавестра, Пети децениј и данашњица „Слогеˮ, Српско пјевачко друштво „Слогаˮ у Сарајеву. 

О педесетогодишњици 1888–1938, СПД Слога, Сарајево о Духовима 1938. године, 29) 
259

 Марко Марковић, Национално-културни лик „Слогеˮ у њена прва три деценија (1888–1918), 

12. 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. XII, број 12, 2020 

170 

 

доказ велике љубави према дому Хабзбурговаца, избио пре него што се могло 

ма шта против њега да предузме. 

Све се могло спречити и то врло лако спречити. Натуткана руља цео 

један дан пљачка, ломи и руши и односи имовину сарајевских Срба, а полиција 

стиже увек кад је све свршено. Пред једну исту српску кућу пљачкаши улазе по 

два пута, по три пута у току дана и довршавају раније започети посао. 

Полиција их не растерује. Муче људе, који се усуде да бране своју имовину, 

туку их и злстављају, а кад они почну да беже, пљачкашка банда приређује на 

њих лов као на дивље звери и засипају их камењем док не попадају од рана и 

бола. 

Кажу да нису имали довољно жандарма. У Босни нема жандарма! У 

Сарајеву нема жандарма у време кад престолонаследник долази! Али чак кад 

би то било тачно – а то није никако тачно, у Сарајеву је тада био на окупу 

читав један корпус војске. Зар један аустријски корпус није способан да 

савлада ни једну гомилу паликућа који су у рукама имали само полуге за 

обијање српских дућана? (...) Не, не. У то нас нико не може да убеди. То је све 

требало да покаже да се само Срби буне против власти и то не зато што 

„осећају какву тегобу, већ зато што их на то подбадамо ми из Србије (...) И 

онда су нађени људи, којих у Аустрији за ове послове увек има у довољном броју 

и ти су се људи онда до миле воље налупали српских кућа и извређали српског 

краља и Србије. А да би иронија била потпуна, из Беча су савим озбиљно 

објавили, да атентат неће имати никаквог утицаја на будуће држање 

званичне Аустрије према Србима у Босни и Херцеговини. Све, веле, остаје по 

старом. Тешко њима.ˮ
260

 

 

5. ПРОЦЈЕНЕ ШТЕТЕ 

 

Након што су демонстрације коначно заустављене, „од свих српских 

радња у Сарајеву није остало целих и нетакнутих ни тридесет. Штета је 

огромна, јер се вели, да су оштећеници претрпели квара око десет милијона 

круна.ˮ
261

 Процјене причињене материјалне штете су различите, али је она у 

сваком случају била огромна.  

„Сва је српска имовина уништена. Уништено је око двадесет милиона 

круна (...) отимали су новце, тепелуке с бисерима, све старинске наките, који се 

чувају још од пре турског времена, понос и дику босанских старина, све је то 

разбојничка банда опљачкала, покрала, а што није могла покрасти 

уништила.ˮ
262
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 Тако се стварају атентати!, Политика, бр. 3746, Београд, 19. јуна 1914, 1. 
261

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 3. 
262

 Страховити дани у Сарајеву (Сарајево, 17. јуна), Трговински гласник, бр. 135, Београд, 22. 

јуна 1914, 5. 
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„Само Глигорије Јефтановић оштећен је за преко пола милиона; Сима 

Прњатовић сам преко 150.000, Деспићи 100.000 Ацо Јефтановић преко 50.000. 

Страшне ствари.ˮ
263

  

„Највећу штету је претрпио „власник хотела „Европеˮ Јефтановић. Изгу-

био је преко по милиона круна.ˮ
264

 Према другом извору, „он тврди, да му је 

нанесена штета од преко пол милијуна. То ће бити претјерано, али да је 

свратиште и вила силно оштећена, о томе се сватко на своје очи може увје-

рити.ˮ
265

 И према свједочењу дописника загребачких Novosti „особито је 

ужасно страдао вођа овдјешњих Срба Глигорије Јефтановићˮ.
266

 

Новинар Политике наводи: „Штете учињене сарајевским Србима руше-

њем и пљачкањем њихове имовине изгледа да ће бити много веће него што је у 

први мах јављено. Прекјуче су 120 српских трговаца и занатлија у Сарајеву 

пријавили трговачкој комори да је њима учињена штета укупно свима у вред-

ности од пет милиона круна! Међутим, ваља знати да је уништено не само 120 

него око хиљаду српских кућа!ˮ
267

 Према процјени извјештача Пијемонта, 

штета је износила око десет милиона круна.
268

 

Zagrebački Obzor преноси писање Österreichisches Handelsmuseum који је 

објелоданио извјештај своје сарајевске подружнице, у којем се приказују 

штете, које су претрпјели Срби након демонстрација: 

„Обртници, трговци, приватници и заводи на броју њих 192 најавили су 

штету од два милијуна круна, премда она не прелази 750.000 круна. Од свију 

оштећених 19 су заиста оштећени у великој мјери и они су најавили штету од 

750.000 круна, у истину та штета није већа од 300.000 круна. Инсолвенције су у 

Босни и Херцеговини врло малобројне услијед ових штета. Влада је јур 

дозволила, да се малим трговцима даде одштета и потпора.ˮ
269

 

Према процјени Novosti, коју је пренио Obzor, „штета што су ју претр-

пили Срби у Сарајеву прекорачује 10 милијуна круна. Јефтановић сам претр-

пио је штету од 2 и пол милијунаˮ.
270

 

Предсједник Трговачке коморе у Сарајеву, Никола Берковић тражио од 

владе да Србима пружи помоћ, „јер није право да страдају невини људи. Не 
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 Страховити дани у Сарајеву (Сарајево, 17. јуна), Трговински гласник, бр. 135, Београд, 22. 

јуна 1914, 5. 

Симо Прњатовић, трговац из Сарајева, легатор је СПКД Просвјета са 20.000 дин. 

http://www.prosvjeta.com.ba/prosvjeta/bosanski/o_nama/legatori.html> 
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 Шта пише „Мађарорсагˮ, Трговински гласник, бр. 133, Београд, 20. јуна 1914, 2. 
265

 Utisci iz Bosne. Napadај na Jeftanovića, Novosti, br. 186, Zagreb, 12. srpnja 1914, 2.  
266

 Privatni stan Gligorije Jeftanovića (29. lipnja), Novosti, br. 174, Zagreb, 30. lipnja 1914, 2. 
267

 Штете у Сарајеву, Политика, бр. 3755, Београд, 29. јуна 1914, 2. 
268

 Како је пустошено. Дани безвлашћа у Сарајеву, Пијемонт, бр. 172, Београд, 25. јуни 1914, 3. 
269

 zb, Štete srpskih trgovaca nakon demonstracija u Sarajevu (Beč, 9. srpnja), Obzor, br. 188, Zagreb, 

10. srpnja 1914. 3. 
270

 Srpsko novinstvo o atentatu, Obzor (Jutarnje izd.), br. 181, Zagreb, 3. srpnja 1914, 3.  
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може се оптужити сав српски народˮ.
271

 И адвокат Данило Димовић
272

 са гру-

пом је тражио „да се Србима даде одштета и да се спречи укидање српских 

просветних установаˮ.
273

 Према писању листа Obzor
274

 народни заступник Јој-

кић и бивши потпредсједник Сабора Шола „интервенирали су код Потјорека 

ради противсрпских демонстрација с молбом да се предузму мјере да се не 

понове немири, те да се пружи помоћ Србима који су настрадалиˮ, па је 

Потјорек наложио одјелном предстојнику дру Франгешу да им се пружи 

новчана помоћ. Такође се наводи и да се заступник Јојкић писмено обратио 

министру Билинском да се спријече даљњи противсрпски немири. 

И сами трговци „којима су дућани код јучерашњих демонстрација разо-

рени и роба им разбацана по улици обратили су се на трговачку комору нека 

ова интервенира код владе, да им се дозволи покупити робу са улице и 

пренијети је у дућане да бар нешто спасе. Предсједник трговачке коморе 

Берковић заузео се за ово код замјеника земаљ. поглавице дра. Мандића који је 

обећао подузети све мјере да се овој жељи настрадалих трговаца удовољи. 

Штета настала демолирањем дућана и приватних станова изнаша 1 милијун 

круна.ˮ
275

 

Највише настрадали, али и најбогатији, Глигорије Јефтановић је убрзо 

„опет своју кафану уредио (...) ал у њу сад иду само Срби и неки Жидови 

Шпањоли.ˮ
276

  
 

З а к љ у ч а к  

 

Анализом великог броја новинских извјештаја, уз познавање архитектонско-

урбанистичке и културне прошлости Сарајева, било је могуће дати приказ просторног и 

хронолошког слиједа антисрпских демонстрација након видовданског атентата 1914, утврдити 

главне протагонисте, иницијаторе, мотиве и посљедице овог невиђеног погрома сарајевских 

Срба.  

Зграде српских просвјетних, вјерских и културних институција и установа биле су 

почетна мета рушилачких напада. Потом су услиједила проваљивања у српске куће, станове, 

занатске радње и трговине, показујући на најеклатантнији начин етничку нетрпељивост према 

својим суграђанима Србима, а посебно према оним најугледнијим који су организовали, 

помагали и водили српске националне културне и привредне институције. Бројност насилника, 

њихова упорност и систематичност у безобзирном демолирању објеката, пљачки, уништавању 
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јулија) 1914, 1. Из извјештаја Фрелаха, дописника Az Ujságа) 
272

 Д. Димовић је био и адвокат Великог управног и просвјетног савјета у Сарајеву (Календар 

Бошњак, Сарајево 1909, 73)  
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 После сарајевског атентата, Застава, бр. 135, год. 49, Нови Сад, у суботу 21. јунија (4. 

јулија) 1914, 1. Из извјештаја Фрелаха, дописника Az Ujságа) 
274

 a. Intervencija Srba kod zemaljskog poglavice, Obzor (Jutarnje izd.), br. 180, Zagreb, 2. srpnja 

1914, 3. 
275

 a. Jedan milijun štete uslijed demonstracija, Obzor (Jutarnje izd.), br. 180, Zagreb, 1 srpnja 1914, 1. 
276

 Mir u Sarajevu, Hrvatski narod, br. 31, Zagreb, 30. srpnja 1914, 3. Хотел је након рата обновљен 

и дограђен му је трећи спрат. 
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инвентара, робе и опреме, агресивност у физичким нападима на преплашене невине српске 

суграђане, потпуно незаштићене и неприпремљене за заштиту своје имовине и својих живота, 

били су предмет најоштријих осуда новинских извјештача. Када се видјело да нападима, који 

су обухватили готово читав град, нема краја, у понедјељак, 29. јуна у 17 часова је морао бити 

проглашен пријеки суд и уведен полицијски час, што, међутим, није спријечило накнадне 

појединачне нападе.  

У бруталним изливима мржње и бијеса, над којима се згражао сав цивилизовани 

свијет, демолирани су многобројни српски објекти, опљачкана и уништена покретна имовина, 

чиме је не само начињена огромна материјална штета, коју је било тешко процијенити и 

доказати, него су и продубљене вјерске, националне, социјалне и политичке подјеле међу 

становништвом, што је имало далекосежне посљедице. 

Детаљном анализом расположивих података, идентификовани су демолирани објекти 

и њихови власници, што је нов допринос познавању историје сарајевских Срба, који су у 

архитектури и култури европског Сарајева оставили неизбрисиве трагове. 

 

 
Jelena Bozic 

 

DEMOLITION OF BUILDINGS DURING THE ANTI-SERB DEMONSTRATIONS  

IN SARAJEVO AFTER THE ASSASSINATION ON 28 JUNE 1914 

 

Summary 

 

After the assassination of Archduke Franz Ferdinand and his wife Sophie, anti-Serb demon-

stration were organized in Sarajevo in the early evening of 28 June and all day of 29 June 1914. They 

quickly devolved into riots against the Serbs unprecedented in the city's history. The largest part of the 

newspapers condemned it. Expressing a surprise in the large-scale violence, it was characterized as a 

pogrom. In these riots almost all Serb shops and numerous houses owned by prominent Serbs, 

schools, banks, buildings of the Serb cultural associations were devastated, robbed and destroyed by 

large groups of Muslims, Croats and Jews. Even the Serb Orthodox Metropolitan seat was attacked by 

the crowds. The Serb merchant Gligorije Jeftanovic and his hotel “Europe” were particularly targeted 

and destroyed.  

The disorganization and inefficiency of the local authorities, army and police who did noth-

ing to prevent the anti-Serb violence, that were not spontaneous, gave rise to suspicions that Oskar 

Potiorek, the Austro-Hungarian governor of Bosnia and Herzegovina, organized and encouraged 

them. 

 

Keywords: anti-Serb demonstrations, Sarajevo, newspaper reports, demolitions, devastation, 

robbery.  
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СЦЕНОГРАФИЈА И КОСТИМОГРАФИЈА 

НА СЦЕНИ БАЊАЛУЧКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 

ИЗМЕЂУ ДВА СВЈЕТСКА РАТА 

 

 
 Сажетак: Циљ овог рада је извршити анализу сценографских и костимографских 

остварења на бањалучкој сцени од оснивања Народног позоришта Врбаске бановине
1
 / Бано-

винског народног позоришта „Краљ Петар I Велики Ослободилацˮ у Бањој Луци
2
 1930. године 

до почетка Другог свјетског рата 1941. године, чиме ће се добити оригинална и аргументована 

спознаја о ликовној опреми представа. У раду ће бити реконструисане биографије првих сцено-

графа који су радили на бањалучкој сцени. Овај чланак представља прилог историји позоришта 

Републике Српске, односно Врбаске бановине, али и историји примијењених умјетности и 

послужиће као основ за даљње конзистентно проучавање историје позоришне сценографије и 

костимографије као интегралних дијелова историје позоришта. 

 

Кључне ријечи: сценографија, костимографија, Народно позориште, Бања Лука, међу-

ратни период. 

 

 

УВОД 

 

Анализирати ликовну опрему бањалучког Народног позоришта током 

прве деценије рада (октобар 1930 – април 1941), односно сценографску и 

костимографску естетику на бањалучкој сцени тежак је задатак, не због ком-

плексности и вишезначности, провокативности или субверзивности умјетнич-

ког израза, него због бањалучке позоришне и културне одијељености од остат-

ка европског и свјетског позоришног простора. У вријеме када је на већини 

европских сцена усвојен Систем Станиславски, када је Стари континент упо-

знао сценску реформу Адолфа Апие
3
 и његову свјетлосну сценографију којом 

                                                 
1
 У даљњем тексту: Народно позориште ВБ 

2
 Народно позориште Врбаске бановине 6. септембра 1935. године, на рођендан престолона-

сљедника Петра II Карађорђевића мијења назив у Бановинско народно позориште „Краљ Петар 

I Велики Ослободилацˮ у Бањој Луци. 
3
 Адолф Апиа (Adolphe Appia, Женева (франц. Genève), 1. септембар 1862 – 

Нион (франц. Nyon), Швајцарска, 29. фебруар 1928), швајцарски архитекта, сценограф, сликар 

и музичар. Сматра се реформатором европске сценографске умјетности. Био је противник 

шаблонских барокних сценских рјешења и досљедног реализма и поборник сведених и стили-

mailto:cekicljiljana@gmail.com
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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је стварао тродимензионалност, када је Едвард Гордон Крег
4
 трансформисао 

позорницу у архитектонски простор сачињен од стилизованих елемената, у 

доба када је Всеволод Мејерхољд
5
 развијао своју биомеханику, рушећи барије-

ру између сцене и публике и увлачећи гледаоце у радњу представе, а Макс Рај-

нхарт
6
 позоришни догађај премјестио у циркуску арену, у Бањој Луци тек 

почиње да се развија позоришна умјетност, па сам тим и сценографија и кости-

мографија као њени саставни елементи. 
 

СЦЕНОГРАФИЈА НА БАЊАЛУЧКОЈ ПОЗОРИШНОЈ СЦЕНИ 

  

Сценографија је примијењена просторна умјетност која даје визуелно 

опредмећење сценографове замисли настале у интеракцији са редитељем пред-

ставе. Овај аутономни умјетнички израз има два доминантна сегмента – сцен-

ско сликарство и сценску технику. 

Сценографских рјешења на бањалучкој сцени између два свјетска рата, 

односно 30. година 20. вијека, у данашњем смислу значења готово да није 

било. Углавном су то била еклектична рјешења сценског простора која су у 

свом укупном утиску требало да означавају простор у коме се радња одвија, 

било да је то салон, сеоска кућа, двор или шума. С времена на вријеме, пионир-

ски, појављивала се сценографија као заокружена умјетничка цјелина, настала 

као резултат дубљих промишљања аутора. 

Професије сценографа и редитеља између два свјетска рата биле су нај-

чешће обједињене у једној особи – редитељу. Сматрало се да је његов задатак 

                                                                                                                                          
зованих декоративних елемената. Његово најзначајније теоријско дјело, у коме је изложио сво-

је идеје, је „Музика и инсценацијаˮ (њем. Die Musik und die Inszenierung) из 1899. год.  
4
 Едвард Гордон Крег (енг. Edward Gordon Craig, рођен као Edward Godwin, Стивениџ (енг. Ste-

venage), Енглеска, 16. јануар 1872 – Ванс (франц. Vence), Француска, 29. јули 1966), сценограф, 

глумац и редитељ чији рад је значајно утицао на развој позоришта 20. вијека, као и његово 

познато дјело „Позоришна умјетностˮ (енгл. The Art of the Theatre) из 1905. год. Уз Апиу, Крег 

је најзначајнији реформатор европске сценографске умјетности 20. вијека. 
5
 Всеволод Мејерхољд (рус. Всеволод Эмильевич Мейерхольд, рођен као Karl Kasimir Theodor 

Meierhold, Пенза (рус. Пе́нза), Русија, 9. фебруар 1894 – Москва (рус. Москва), 2. фебруар 

1940), позоришни редитељ, глумац, театролог и продуцент. Сматрао је да позориште мора бити 

дио револуционарних збивања. Један је од утемељивача савременог и провокативног позори-

шта, које је измјестио у неконвенционални сценски простор. Фокус је стављао на симболизам, 

глумачко тијело, ритам, звук и свјетлост. Стрељан је у Великој чистки. 
6
 Макс Рајнхарт (њем. Max Reinhardt, Баден (њем. Baden), поред Беча (њем. Wien), Аустрија, 9. 

септембар 1873 – Њујорк (енгл. New York), САД, 30. октобар 1943), позоришни продуцент, 

филмски и позоришни редитељ. Сматра се једном од најистакнутијих личности позоришне 

продукције на њемачком говорном подручју 20-их година 20. вијека. Рођен је као Максимили-

јан Голдман (њем. Maximilian Goldmann) у јеврејској породици. Аустрију напушта 1938. и 

одлази у Сједињене Америчке Државе, гдје живи до смрти. Основао је Фестивал у Салцбургу 

(њем. Salzburger Festspiele) 1920. године, када је у његовој режији и продукцији одиграна култ-

на представа „Сваки човјекˮ (њем. Jedermann). 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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да укаже на то „како ће се наместити декор да се не би евентуално представљао 

‘Косовски бој’ у салону Марије Терезије или тако нешто. Па, он треба да одре-

ди светлоˮ [Pozorište; Reditelj kao umetnik I • 1935: 2]. Овај сликовит цитат из 

дидактичког текста објављеног у „Врбаским новинамаˮ указује на перцепцију 

обједињеног редитељског и сценографског задатка. У тексту под називом 

„Фрагменти о режијиˮ, говорећи о сложености редитељске професије, аутор 

између осталог наводи:  

Од распореда ствари на позорници такође зависи у многоме логична и 

стварна поставка драмског дела. Доказано је да свака ствар постављена на 

позорницу мора имати своју идеју, свој профил, своју општи облик и сферу у 

којој се испољава [Pozorište, Fragmenti o režiji III • 1935: 3]. 

Критичар примјећује утицај сценографског рјешења на цјелокупан 

успјех представе, а продирући дубље у сценографски рад, разумијевањем идеј-

ног значења сваког сценског елемента, контекстуализира га у простору у коме 

се он испољава.  

С обзиром на уобичајену праксу 30. година 20. стољећа да се представе 

најчешће припремају седам дана и да се сваке седмице током сезоне одржавају 

премијере (током прве сезоне рада, 1930/1931, премијерно је одиграно 35 драм-

ских наслова) [Више у: Чекић • 2015: 115–122], немогуће је било очекивати 

конзистентнију студију сценографских и костимографских рјешења и њихову 

реализацију у тако кратком периоду. 

Стална гостовања по бановинским мјестима, која су повремено трајала и 

мјесец дана
7
, и играња на сценама које често нису имале ни минимум услова за 

извођење представа, додатно су утицала на реализацију сценографије, која је 

морала бити поједностављена до крајњих граница.  

Баштинећи сценску традицију позоришних трупа које су током друге 

половине 19. и првих деценија 20. вијека дјеловале на простору Босне и Херце-

говине и под утицајем архи-чергарских глумаца, на бањалучкој професионал-

ној театарској сцени, која се покреће 1930. године оснивањем Народног позо-

ришта ВБ, практикује се постављање илузионистичке сценографије, која је 

повремено имала и натуралистичка обиљежја. А сценски натурализам није нео-

пходан да би сценографија била у функцији представе, као логичан продужетак 

и додатна интерпретација редитељске и пишчеве замисли. „Требало би пре све-

га увећати илузију, тако што ће се пажљиво реконструисати одређена средина, 

мање у својој питорескности, а више у драмској функцијиˮ [Мисаиловић • 

1988: 163].  

Иако је на европским сценама током међуратног периода увелико текао 

процес одбацивања реализма и натурализма, на бањалучкој сцени је управо 

таква естетика била пут којим ће се кретати крајишка визуелна опрема предста-

                                                 
7
 Само током прве сезоне рада Позориште је на гостовањима провело 125 дана и одиграло 145 

представа. 
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ва. Постепено, уз помоћ приучених, а затим и школованих сценографа и слика-

ра, уз повремено прихватање доминантних европских естетских кретања, гра-

диће се аутентичан сценски израз на бањалучкој сцени. 

На почетку рада Позориште је добило извјестан број костима и дијелова 

декора од централних театарских кућа, а на основу одлуке министра просвете 

Божидара Максимовића 10. септембра 1930, који је наредио да централна позо-

ришта из Београда, Загреба и Љубљане издвоје један дио гардеробе и декора 

„излишан или мање употребљив и уступе га бановинском позориштуˮ [Бр. 

33036 • 1930]. С обзиром на то да је бањалучко позориште започело рад уз 

помоћ костима и декора добијених из централних позоришних кућа, јасно је да 

није постојао озбиљан сценографски нити костимографски рад и да је ликов-

ност првих представа обиљежена еклектиком као доминантном естетиком.  

Повремено је позоришна управа откупљивала костиме, декор, намје-

штај, практикабле и реквизиту од позоришних кућа које су ту опрему расходо-

вале (загребачко, нишко и др). 

Први редитељи (Душан Раденковић, Милош Рајчевић, Добривоје Раден-

ковић и др.) успијевали су, вјештином и искуством стеченим у путујућим тру-

пама, али и ранијим ангажманима, да створе неколико типских сценографија 

(сеоско двориште, крчма, трг, соба и сл). У почетку се сценографски рад, у 

већини случајева, није заснивао на маштовитости и успјешној реализацији 

редитељеве и сценографове замисли, него на умијећу комбиновања постојеће 

сценографије, која је са неколико детаља (завјесе, додатна кулиса, ограда, 

комад намјештаја и сл.) добијала ново значење, а чија се функција сводила на 

означавање простора. Сценско освјетљење је било веома поједностављено, са 

малим бројем расвјетних тијела, па је било тешко стварати различите свјетло-

сне штимунге (атмосфере). 

Током првих сезона сценографија није имала велику важност у већини 

представа, да би временом доживјела свој развој и повремено засјенила остале 

сегменте. Такав случај је био са представом „Срећа А. Д.ˮ анонимног аутора
8
, 

премијерно одиграна 13. марта 1935, која је, као ниједна до тада, узбуркала јав-

ност [Више у: Ф. • 1935: 3]. Техничка, односно сценографска „новина по свом 

идејном и конструктивном елементу „Срећа А. Д.ˮ је сценска добит и ако се са 

скромним средствима њена реализација не може до танчине остваритиˮ [Више 

у: Ф. • 1935: 3]. Редитељ и сценограф ове представе био је Александaр Вере-

шчагин.
9
 Авангардни елемент представе био је радио пријемник који је стајао 

                                                 
8
 Предраг Лазаревић наводи да је аутор Владимир Велмар Јанковић. [Lazarević, Lešić, Šukalo · 

1980: 443]  
9
 Александар Верешчагин (рус. Алекса́ндр Алекса́ндрович Вереща́гин, Москва, Русија, 25. 

фебруар 1885 – САД, 1965) редитељ, глумац и позоришни педагог, један од најзначајнијих и 

најсвестранијих руских емиграната који је дјеловао на умјетничкој сцени Краљевине Југосла-

вије. Његовим доласком у Бању Луку, у сезони 1934/35, Народно позориште Врбаске бановине 

доживљава радикалну модернизацију и трансформацију. 
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испред завјесе и емитовао одабране арије прије почетка представе, након чега 

је спикер најављивао садржаје свих сцена.
10

 Сценографија је била преполовље-

на по дужини на два дијела, која су предствљала два мјеста радње, од којих су 

на горњем биле многобројне степенице [Више у: З. • 1935: 158–161], омиљени 

сценски елемент Адолфа Апије. Као ученик Мејерхољда, Јевреинова и Таиро-

ва, заједно са Верешчагином на бањалучку сцену је стигло и савремено совјет-

ско позорише. 

Понекад је сценографија надилазила реалистичка рјешења и прелазила у 

натуралистичка. Такав је био случај са комадом о старом Београду „Дорћолска 

послаˮ. „За представу је израђен специјалан декор. У сцени на вашару монти-

рао се вртуљак (рингишпил)ˮ [Градска хроника • 1934: 4], чиме је представа 

добијала на атрактивности. А за представу „Пожар страстиˮ Јосипа Косора, као 

сценски ефекат урађена је дословна илустрација, па је на сцени паљена бенгал-

ска ватра. 

Посебно значајан учинак сценографије огледао се у дјечијим представа-

ма. За бајку у четири слике, под називом „Јуначина Грујоˮ Милице Стојановић 

Влатковић, настале по мотивима народне приповијетке, коју је режирао и сцен-

ски осмислио Александар Верешчагин, новинар у својој критици наводи: 

„Декоративном шаренилу и режијским импровизацијама деца су се од срца 

смејалаˮ. [Ф. • 1935: 3]. Овим коментаром критичар апострофира значај сцено-

графије, сматрајући је једним од кључних елемената заслужних за успјех пред-

ставе. 

На великом броју плаката име сценографа није наведено. Усљед бурних 

историјских догађања извјестан број документације је изгубљен. Такав је слу-

чај са именом сценографа представе „Зенифаˮ Душана Ђ. Цветковића (премије-

ра 6. новембра 1935), за коју постоји скица сценографије, која је публикована у 

монографији „Народно позориште Босанске Крајине 1930–1980ˮ. [Lazarević, 

Lešić, Šukalo • 1980: 522], а име аутора није сачувано. 

Нова сцена у Дому краља Петра I Великог Ослободиоца, која од 1934. 

године служи као простор за стварање позоришне умјетности, повремено је 

била премала и само неколико година након изградње, што се уочава из сљеде-

ћег коментара: „Извесно је и то, да наша мала позорница не пружа техничке 

могућности за обилатији уметнички приказ (...) покретних, брзих, гомилних 

призора.ˮ [Кебељовић • 1940: 198]. Више од осам и по деценија примједба о 

техничкој лимитираности присутна је у текстовима који говоре о могућностима 

бањалучке сцене. 

 

                                                 
10

 Усљед лоших техничких могућности, такав редитељско-музичко-сценографски новитет имао 

је један проблем – брујање које се чуло током цијеле представе. 
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Позоришни критичари о сценографији  

 

Новински текстови који говоре о позоришним представама често су 

једина сачувана свједочења. О њиховој објективности и добронамјерности 

тешко се може судити. Како је првих година рада сценографске задатке углав-

ном обављао редитељ, њему су упућиване похвале или критике за овај сегмент 

представе. Тако је за представу „Смрт мајке Југовићаˮ Иве Војновића, која је 

премијерно одиграна 30. новембра 1930, а коју је режирао Милош Рајчевић,
11

 

новинар „Службеног листа Врбаске бановинеˮ написао: 

Сценарије
12

 су биле делом изостављене, делом произвољно изведене (..) 

Редитељу г. М. Рајчевићу, који је иначе трудољубив и осетљив за детаље, 

остало је доста несвршеног посла, сценског и техничког, но ипак не толико да 

се до прве репризе режија не би могла донекле усавршити. Кажемо донекле, 

јер наше позориште још нема довољно спремног техничког особља, а декора-

тивни материјал је толико примитиван, да квари општи изглед сцене и драм-

ско-стилски поредак. Редитељи су у праву да траже од позоришне управе 

савременија средства за сценарије. То исто жели и позоришна публика. [В. • 

1930: 5]  

Цитирани текст написао је позоришни критичар и кућни драматург 

Божидар Весић, који се потписивао иницијалима Б. В. Његова критика „декора-

тивног материјалаˮ била је глас запослених умјетника који су тражили боље 

услове за рад од надлежних органа. 

У критици поводом премијере „Госпође Иксˮ (франц. Madame X) Алек-

сандра Бисона (франц. Alexandre Bisson), 9. децембра 1930, новинар посебну 

пажњу посвећује сценској опреми представе и примјећује: „Режија г. Добривоја 

Раденковића
13

 је озбиљно и потпуно изведена, ако се има у виду бројност сред-

става наше позорницеˮ. [В. • 1931: 3] У наставку текста новинар уочава побољ-

шање квалитета сценографије у односу на представу „Смрт мајке Југовићаˮ, 

док о другим елементима представе не даје никакав суд. Може се закључити да 

је Весићева критика лоше сценске опреме у представи „Смрт мајке Југовићаˮ 

дала боље резултате у представи „Госпођа Иксˮ. 

                                                 
11

 Милош Рајчевић (Ваљево, 17. март 1897 – Врњачка Бања, 1. август 1957), глумац и редитељ. 

Глумом је почео да се бави у Скопљу 1914. Од 1915. до 1918. био је у заробљеништву у Нежи-

деру (мађ. Nezsider), гдје је наступао у заробљеничком позоришту. У Позоришту Врховне 

команде играо је током 1919. Био је ангажован у позориштима у Новом Саду, Сплиту, Београ-

ду, Цетињу, Крагујевцу, Врању, Чачку и Бањој Луци од 1930. до 1932. и од 1935. до 1941. год. 

У Крагујевцу је уређивао позоришни часопис „Крагујевачка сценаˮ. 
12

 Аутор текста мисли на сценографију. 
13

 Добривоје Раденковић (Велики Шиљеговац код Крушевца, 5. мај 1894 – Београд, 12. јануар 

1956), глумац и редитељ. Глумачку професију је започео у путујућим трупама. Био је члан 

првог ансамбла Народног позоришта у Сарајеву и Народног позоришта ВБ. Играо је у Новом 

Саду, Београду и Скопљу. У Бањој Луци је ангажован од 1930. до 1933. и од 1937. до 1941. 

године. Једно вријеме водио је властиту позоришну трупу. 
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Aнализирајући премијеру драме „Кинˮ (франц. Kean) Александра Диме 

Оца (франц. Alexandre Dumas sr), критичар наводи: 

Не само да постављање сцене није увијек исправно, већ и предмети који 

се износе на сцену до зла Бога су аљкави и непрописни. Видјети отрцану фоте-

љу, врата с одртом кључаоницом, изанђал и расходован орман, као да је 

купљен на телалници, на сцени која треба да представља угледан салон или 

стан или гардеробу славног и чувеног Кина, и слично, као да је прешло у обичај 

код нас. [З. • 1935: 160–161]. 

Иако није тешко разумјети оштар тон на ручан сценографије, који је 

понекад успијевао да да боље резултате у идућим представама, ипак је збуњу-

јуће неразумијевање позоришне неимаштине иманентне готово свим театрима. 

У истом тексту критичар примјећује понављање сценских елемената из разли-

читих представа, што додатно потврђује његово лоше познавање позоришног 

функционисања. [Више у З. • 1935: 160–161]. 

Ријетки су били новински чланци који су обраћали пажњу на сценогра-

фију. Из публикованих текстова лако се закључује који критичари су имали 

потребу да пишу о ликовној опреми представе, а којима је то било безначајно. 

Мартин Роботић, новинар „Врбаских новинаˮ, један је од оних аутора који је 

фокус својих текстова усмјеравао искључиво на анализу текста и глумачке 

игре, али је у критици о представи „Обећана земљаˮ Боривоја Јевтића дао успу-

тан, али прецизан коментар сценографског рјешења: „Режија је успјела да с нај-

једноставнијим сценским елементима постави вањски оквир комадаˮ [Роботић 

• 1937: 3]. Јасно је да критичар сценографију не види као аутономно умјетнич-

ко дјело, већ само као сегмент режије и „вањски оквир комадаˮ, умањујући на 

тај начин њен значај и допринос укупном успјеху представе. 

О сценском сиромаштву, али са свијешћу о значају сценографије, писа-

ли су други аутори. Тако новинар „Врбаских новинаˮ Залад напомиње: 

Иако играјући на позорници са приличним сиромаштвом декора, кости-

ма и намештаја и недовољном драмском трупом, оно мора да обраћа пажњу 

на (...) израду комада као хармонијске целине, на њихов општи тон, атмосфе-

ру и боју који се добијају присном и тананом израдом појединости: сцена, ста-

вова, покрета и реченица. [Залад • 1937: 2] 

Негативан утицај лошег сценског рјешења јасно се види из критике 

писане поводом премијере представе „Случај с улицеˮ, у којој је наведено: „Без 

покретне позорнице, Сенечићев комад је био у седам огромних пауза; без 

покретне позорнице (сценарио се за сваку слику морао мењати, а за то време 

публика мукотрпно чекати)ˮ [Шубић • 1937: 338–339]. Овај текст је изазвао јав-

ну расправу са Боривојем Недићем, директором Позоришта. „Њихова преписка 

у штампи трајала је извјесно вријеме и стварала мучну слику позоришних при-

лика.ˮ [Чекић, 2020] Нажалост, није резултирала побољшањем ликовне опреме, 

нити блажим односом Звонимира Шубића према бањалучким представама. 
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Двије године касније он пише да је квалитет „далеко испод просечног нивоа, 

сценариј, декор, костими, реквизите исто такоˮ [Шубић • 1939: 198].  

Овај цитат даје виђење позоришних резултата у 1939. години, мада је 

највјероватније слична ситуација била и током претходних, као и година које 

су услиједиле. Чак и добронамјернији критичари, попут Б. Кебељића, нису 

имали исувише похвалних ријечи. Поводом премијерe трагедије Вилијама 

Шекспира (енгл. William Shakespeare) „Ромео и Јулијаˮ (енгл. Romeo and Juliet), 

28. децембра 1938, аутор запажа: „Сценограф сем оног безобличног малања 

није дао ништаˮ. [B. К. • 1940: 65]. Очигледно је да је сликање кулиса, и то са 

слабим резултатима, представљало једини сценографски рад на тој представи. 

Нису све критике биле негативне. Поводом премијере „На последњем 

спратуˮ Алфреда Жарија (франц. Alfred Jarry) новинар наводи да, „поред тога 

што је савршено добро поделио улоге, увежбао глумце у њиховим ролама, г. 

Васо Косић је такође врло добро поставио и сам декор. То је такође допринело 

лепом успеху овог комадаˮ [Народно позориште; Успела премијера... • 1940: 

2]. 

Лоше финансијско стање утицало је на оскудну ликовност представа, па 

самим тим и на умањен визуелни доживљај публике. Новинар „Књижевне Кра-

јинеˮ и позоришни драматург Весић запажа:  

Због недовољности средстава, чиста техничка страна заостаје знат-

но иза уметничке. Декор је комбинован од старог материјала и скромност 

инсценације није могла бити маскирана. Али то је пролазан недостатак, који 

углавном није сметао сценској акцији [В. • 1932: 74].  

Иако примјећује техничке слабости представе, аутор уочава суштину 

позоришног чина и благонаклоно прелази преко појединих мањкавости пред-

ставе. Али и овога пута не пропушта прилику да опомене одговорна лица како 

би више материјалних средстава било неопходно за бољи изглед представа.  

 

Сценографи бањалучког Народног позоришта 

 

Први званични сценограф Народног позоришта ВБ, како је забиљежено 

на плакатима и новинским чланцима, био је Глигорије Глиша Дорошев. Тада-

шње значење професије сценограф било је другачије у односу на данашње. 

Сценограф је био технички шеф и главни декоратер, приучени сценограф – у 

данашњем смислу те професије, који је више био занатлија, реализатор редите-

љеве замисли, него самосталан стваралац. Његове сценографије су настајале 

комбиновањем постојећих дијелова декора и намјештаја, које је за резултанту 

имало нову цјелину. 

Дорошев је радио у Бањој Луци од 1930. до 1937. године, гдје је стигао 

из Скопља. За седам година на бањалучкој сцени израдио је свега тринаест сце-

нографија (одиграно је преко 150 премијера). Више је био сликар-извођач радо-

ва него креативни стваралац. У првој сезони је реализовао само сценографију 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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за представу „Пут око светаˮ Бранислава Нушића, која је била вјешто осми-

шљена за брзе и бројне сценске измјене. У другој сезони урадио је идејно рје-

шење и направио сценографију за продукцијски најамбициознији пројекат од 

оснивања Позоришта, за представу „Млетачки трговацˮ (енгл. The Merchant of 

Venice) Вилијама Шекспира, коју је режирао Душан Раденковић
14

. 

На прослави треће године рада [Више у: Veliki uspeh... • 1933: 1–2] 

секретар Народног позоришта ВБ Боривоје Недић
15

 је најавио ангажовање сце-

нографа као један од начина осавремењивања и унапређивања Народног позо-

ришта. Доласком Васе Косића 1933. године сценографија је добила на већем 

значају, захваљујући његовом образовању на Архитектонском факултету у Бео-

граду. Рођен је на Цетињу 1899. године. Био је глумац, редитељ, умјетнички 

руководилац и управник. Глумом је почео да се бави у родном граду. Током 

студија на Архитектонском факултету у Београду похађа Глумачко-балетску 

школу и почиње да режира и глуми у Академском позоришту. Први професио-

нални ангажман добија у Београдској оперети (1928/29), а 1931. године уче-

ствује у оснивању Народног позоришта Зетске бановине на Цетињу, гдје остаје 

до 1933, када долази у Бању Луку, гдје је ангажован до 1937. као управник, глу-

мац и редитељ. Иако је обављао функцију управника, током рада у Народном 

позоришту ВБ израђивао је идејна рјешења и цртао скице будућих сценографи-

ја које је давао Дорошеву за израду. У Сарајево одлази 1937, гдје живи и ради 

до смрти 1957. године. 

Током двије сезоне (1937/38. и 1938/39) први професионални кућни сце-

нограф Народног позоришта ВБ Бруно Вавпотич је израдио сценографије за 60 

представа. Рођен је 5. новембра 1904. у Прагу у умјетничкој породици, од оца 

Ивана Вавпотича, познатог сликара, и мајке балерине. Сценографију је почео 

да изучава при Атељеу Народног гледалишча у Љубљани. Школовање наста-

вља у Школи за умјетнички занат у Бечу и Прагу, код чувеног Оскара Стрнада 

(њем. Oskar Strnad), који од 1919. интензивно сарађује са Рајнхартом, гдје се 

млади Вавпотич упознаје са најмодернијим сценографским тенденцијама свог 

времена. У Београду ради као сценограф до 1937, када долази у Бању Луку, 

гдје остаје двије сезоне. Током Другог свјетског рата интерниран је у логор 

Дахау (њем. Dachau), а од 1945. ангажован је у љубљанском позоришту. Њего-

                                                 
14

 Душан Раденковић (Велики Шиљеговац, код Крушевца, 17. 7. 1892 – Београд, 21. 1. 1942) 

глумац и редитељ Народног позоришта у Београду, несвакидашњег талента и изузетне попу-

ларности. Играо је у неколико путујућих трупа од 1911. године. Током Великог рата игра у вој-

ничком позоришту у Бизерти, на сјеверу Туниса. Након рата ангажован је у Сарајеву, Скопљу и 

Београду. У Бањој Луци је био управник, редитељ и члан ансамбла од 1931. до 1933. године. 
15

 Боривоје Недић (Београд, 28. август 1900 – 27. јули 1987), преводилац, драматург, редитељ, 

критичар и професор. Средњу школу је завршио у Оксфорду (енгл. Oxford College), а студије 

историје, филозофије и логике на Универзитету у Абериствиту (енгл. Aberystwyth University). 

Био је директор Народног позоришта ВБ од 1934. до 1940. године. Један је од најплоднијих и 

најбољих преводилаца Шекспира, не само код Срба него и код осталих балканских народа.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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ве сценографије су изразито стилизоване, а сценски простор рјешава пластично 

и архитектонски. Умро је у Љубљани 4. децембра 1995. године. 

Након одласка Вавпотича у сезони 1939/40 као кућни сценограф ангажо-

ван је Милан Васиљевић [Више у: Радивојац • 2018: 47], сликар-извођач и сце-

нограф. Васиљевић је рођен у Приједору 12. марта 1910. године, а сликање је 

почео да учи у Београду код академског сликара Милана Четића. Током сезоне 

1939/40. радио је као сценограф и похађао курсеве сликања у Бањој Луци, гдје 

остаје током ратног периода, а пред крај рата придружује се партизанском 

покрету. Након ослобођења ангажован је у бањалучком позоришту у сезони 

1945/46. На позив Романа Петровића одлази у Сарајево, гдје ради као сцено-

граф у Народном позоришту, након чега прелази у слободне умјетнике. Изра-

дио је велики број портрета позоришних радника које је објављивао у сарајев-

ском „Позоришном листуˮ. Умро је 29. јануара 2001. године у Сарајеву. 

Слика 1: Васо Косић Слика 2: Бруно Вавпотич 

  

Музеј позоришне уметности Србије, 

Београд, без инв. бр. Филм 281/26.+ 
Iz spominske knjige Vide Rudolfove,  

The Europisan Musseum Network, 

https://museums.eu/ collec-

tion/object/257903/bruno-vavpo-

tic?pUnitId=1340 

 

У сезони 1940/41. у бањалучком позоришту је ангажован Јуриј Дрижен-

ко (рус. Юрий Дриженко) као кућни сценограф и костимограф. Рођен је у цар-

ској Русији 1914. године, а на простор Југославије, заједно са породицом, као 

избјеглица, стигао је 1920. У Београду завршава Умјетничку школу, након чега 

учи сценографију у Атељеу Народног позоришта код Владимира Ивановича 

Жедринског (рус. Владимир Иванович Жедринский). Студира на Академији 

ликовних уметности у Београду, али пред крај студија, због лоше финансијске 

ситуације, почиње да ради као сценограф у бањалучком позоришту. Након сло-

ма Краљевине Југославије усташе га истјерују из Бање Луке, али се враћа на 

https://museums.eu/%20collection/object/257903/bruno-vavpotic?pUnitId=1340
https://museums.eu/%20collection/object/257903/bruno-vavpotic?pUnitId=1340
https://museums.eu/%20collection/object/257903/bruno-vavpotic?pUnitId=1340
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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позив Ферде Делака,
16

 гдје ради од 1941. до 1943. године. На слободну терито-

рију одлази 1944. и ту му се губи сваки траг. 

Ријетки су сачувани подаци о Дриженковом раду. Поводом премијере 

представе „Живи лешˮ (рус. Живой труп) Лава Николајевича Толстоја (рус. 

Лaв Никола́евич Толсто́й), у фебруару 1941. објављен је кратак осврт на његов 

декор, који је критичар окарактерисао као врло добар. [Ст. Т. • 1941: 2] 

 

Гостујући сценографи 

 

 Како би се побољшала ликовност представа, управа је повремено анга-

жовала познате југословнске сценографе. Тако је у сезони 1933/34, према скици 

гостујућег сценографа из Београда Ананија Вербицког
17

, сценографију за пред-

ставу „Пожар страстиˮ израдио Глиша Дорошев. У сезони 1934/35. за предста-

ву „Краљ на Бетајновиˮ Ивана Цанкара, Дорошев је направио сценографију 

према скицама Станислава Сташе Беложанског
18

 [Више у: Јовановић, Јаћимо-

вић • 213: 72]. Декор за представу Ахмеда Муратбеговића „На божјем путуˮ је 

израђен према нацртима загребачког госта проф. Љубе Бабића.
19

 За представу 

„Американска јахта у сплитској луциˮ Милана Беговића, чија премијера је одр-

жана 1. новембра 1933, за сценографију је био ангажован Влахо Печенац.
20

 На 

сачуваној фотографији јасно се види да је сценски простор био организован 

натуралистички и представљао је палубу луксузног брода. Нажалост, није 

могуће видјети простор на коме су се одвијале сцене ван брода. У Бањој Луци 

                                                 
16

 Фердо Делак (Горица, 29. јуни 1905 – Љубљана, 16. јануар 1968), редитељ. У Бањој Луци је 

био ангажован као редитељ и директор драме у сезони 1941/42. и од 1954. до 1957. године. 
17

 Ананије Алексејевич Вербицки (Лебедин (укр. Лебедин), данашња Украјина, 24. септембар 

1895 – Херцег Нови, 4. октобар 1974),
 
сликар, сценограф и костимограф. Сликарство је завр-

шио на Императорској државној школи Кујунђији. Од 1921. ангажован је као сликар-извођач, а 

од 1923. као самостални сценограф. На бањалучкој сцени је израдио сценографије за представе 

„Пожар страстиˮ и „Находˮ. 
18

 Станислав Сташа Беложански (Београд, 15. јуни 1900 – 4. март 1992), сценограф, костимо-

граф и сликар. Школовао се у Београду, Будимпешти и Букурешту. Завршио је Уметничку 

школу у Београду (1920–1925). Од 1923. до 1927. био је сценограф и технички директор Ака-

демског позоришта. Од 1927. године ангажован је као сценограф и костимограф у Народном 

позоришту у Београду, гдје је израдио око 120 сценографија за драме и оперете. (Јовановић; 

Јаћимовић • 2013: 72) 
19

 Љубо Бабић (Јастребарско, 14. јуни 1890 – Загреб, 14. мај 1974), сликар, сценограф, костимо-

граф, историчар умјетности и професор. За вријеме студија на Академији у Минхену (њем. Die 

Akademie der bildenden Künste) почео је да се интересује за сценографију. Основао је Театар за 

марионете у Загребу 1920. год. Био је декан Академије ликовних умјетности, а скоро 40 година 

радио је као сценограф Хрватског народног казалишта у Загребу.  
20

 Влахо Блаж Печенац (Молве, 30. јануар 1891 – Загреб, 30. октобар 1988), сликар и сценограф. 

Школу за умјетност и умјетнички обрт завршио је у Загребу. Сликарство и графику студирао је 

у Загребу, Фиренци и Минхену. Радио је као наставник цртања у Вараждину, Бањој Луци, 

Бакру и Карловцу.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Ru-Lev_Nikolayevich_Tolstoy.ogg
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је током 1936. и 1937. повремено гостовао велики умјетник из Београда Влади-

мир Павлович Загородњук
21

 [Више у: Дамјановић • 2011: 214–215], који је, као 

аутор, био ангажован на изради скулптура Крајишника које су постављене на 

главном улазу Хипотекарне банке.
22

 За позоришну игру из старе Бање Луке, у 

четири слике с балетом и босанским севдалинкама „Из нашег вилајетаˮ (преми-

јера 30. октобра 1936) Милорада Костића, у режији Васе Косића, Загородњук је 

израдио сценографију. 

Штампа није увијек била добронамјерна према великим напорима позо-

ришне управе да, упркос тешкој финансијској али и кадровској ситуацији, раз-

вија све сегменте позоришне умјетности. Десет година након оснивања Народ-

ног позоришта новинар сарајевског „Југословенског листаˮ неаргументовано 

примјећује:  

Због помањкања буџетских могућности вршене су само најпотребније 

набавке за сценску опрему, која је често била више него оскудна. Осим тога, 

цио низ година није у позоришту ни било правог сценографа, па се оном што је 

у то вријеме урађено за нужду од стране разних „молераˮ не може говорити 

као о сценографској умјетности. [И. П. • 1941: 11] 

Овај навод се лако оповргава чињеницом да су од оснивања до почетка 

Другог свјетског рата на бањалучкој сцени дјеловала три професионална сце-

нографа – Вавпотич (1937–1939), Васиљевић (1939/40) и Дриженко (1940/41), 

поред гостовања угледних умјетника Вербицког, Беложинског, Бабића, Печен-

ца и Загородњука.  

 

КОСТИМОГРАФИЈА НА БАЊАЛУЧКОЈ ПОЗОРИШНОЈ СЦЕНИ 
  

Костимографија је примијењена умјетност која ликовним средствима 

осмишљава визуелни идентитет лика, његову одјећу, обућу, маску, накит, фри-

зуру и личну реквизиту (марама, лепеза, кишобран, наочале и др). У интерпре-

тацији идеје служи се цртежом и скицом.  

Костимографија, сценографија и декор су интегрални дијелови једин-

ствене цјелине у којој један сегмент одређује други. Измјеном декора, костим и 

сценографија добијају другачије значење и обрнуто. Често су аутори ових зна-

чајних елемента позоришне представе обједињени у једној особи, која даје спе-

                                                 
21

 Владимир Павлович Загородњук (рус. Владимир Павлович Загороднюк, Одеса (укр. Одеса), 

данашња Украјина, 31. мај 1889 – Сиднеј (енгл. Sydney), Аустралија, ? 1976) сликар, сценограф, 

костимограф и вајар. У Одеси је 1909. завршио Умјетничку школу, а у Паризу 1913. Школу 

лијепих умјетности (франц. École des Beaux-Arts). У Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца 

долази 1920. и почиње да ради у Руској школи. Убрзо прелази у Народно позориште у Београ-

ду, гдје је израдио преко 60 сценографија. Вишеструко је одликован за сценографски и за 

ликовни рад. Године 1950. одлази у Сиднеј, гдје се бави искључиво сликарством и гдје остаје 

до смрти. 
22

 Данас је то Палата предсједника Републике Српске.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/31._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/1889
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/1976


ЉИЉАНА ЧЕКИЋ, Сценографија и костимографија на сцени бањалучког Народног...   

187 

 

цифичност визуелног доживљаја представе, па самим тим и њено идентитетско 

значење и стилско јединство. 

О костимографији на бањалучкој позоришној сцени између два свјетска 

рата нема свједочења, изузев неколико десетина сачуваних костима у фундусу 

Народног позоришта Републике Српске, и малобројних фотографија, на основу 

којих је могуће примијетити да су костими реалистички реализовани, без веће 

умјетничке слободе.  

Професија костимограф добија своју умјетничку аутономију у европ-

ским културним средиштима у вријеме између Првог и Другог свјетског рата, 

односно у исто вријеме када настаје бањалучко позориште. На балканском 

позоришном простору костимографија, као грана примијењене умјетности, 

заживјеће тек 50-их година 20. вијека, па не изненађује раније непостојање 

костимографа као умјетника, под тим називом. [Више у: Misailović • 1988: 41–

47] 

Слика 3: Женски костим Слика: 4. Мушки костим 

  
Фундус Народног Позоришта РС,  

фото Данијела Ђукић 
Фундус Народног Позоришта РС,  

фото Данијела Ђукић 
 

Познато је да је у бањалучким позоришним радионицама прављена и 

гардероба и обућа за представе чија радња је била смјештена у претходне епо-
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хе, док је за савремене комаде углавном купована.
23

 Глумице су повремено 

Позоришту продавале своју гардеробу, која је тако постајала дио фундуса.
24

 

Најбоља ситуација је била по питању народних костима, који су најлакше наба-

вљани, а који су често били присутни на сцени, јер је игран значајан број кома-

да из сеоског живота („Ђидоˮ Јанка Веселиновића и Драгомира Брзака, „Два 

цванцикаˮ Милована Глишића, „Мракˮ Петра Петровића Пеције Старијег и др). 

Постојао је већи број оригиналних народних ношњи, од којих су неке сачуване 

до данас.  

Поједини аутори су посебну пажњу посвећивали локалном колориту, 

пишући драмски текст „као оквир за изношење на позорницу чистог фолклора, 

у првом реду сељачке народне песме и игре, народне мотиве и здравице, а 

затим, муслиманске севдалинке и свадбене обичаје и најзад ревију сељачких и 

босанско-муслиманских народних ношњиˮ [Костић 

• 1936: 2], чиме се на извјестан начин подилазило 

дијелу локалне публике. 

Први костимограф, Шпиро Боцарић, јавља 

се у четвртој сезони, током рада на представи 

„Пожар страстиˮ. Ова Косорова драма имала је 

извјестан продукцијски ексклузивитет, јер су у раду 

на представи ангажована два спољна сарадника – 

сценограф и костимограф. На основу сачуване 

фотографије из ове представе видљиво је да су 

доминантни костими биле народне ношње из Сла-

воније.  

Спиридон Шпиро Боцарић је рођен у Будви 

24. маја 1878. Сликарски занат је почео да учи од 

брата Анастаса Боцарића, а затим се школовао у 

Венецији. Био је управник Музеја Врбаске бановине у Бањој Луци од његовог 

оснивања. Усташе су га убиле тако што су га 19. јула 1941. бациле у Шаранову 

јаму у Јадовну, код Госпића, Био је једини познати костимограф ангажован у 

бањалучком театру између два свјетска рата. 

Народно позориште ВБ је неколико пута добијало костиме од Народног 

позоришта у Београду. Први пут је то било поводом почетка рада, други пут 

поводом обиљежавања четири године рада и усељења у нову зграду, када су 

добијени костими за историјску драму „Находˮ Бранислава Нушића, која је 

                                                 
23

 Будући да приликом оснивања Позоришта није ангажован фризер-власуљар, те услуге су 

плаћане локалној фризерки/власуљарки. Њена дужност је била да чешља глумце, фризира и 

чешља перике и набавља шпирит за фризирање, односно гријање бренајзла за увијање косе. 

Глумци су се сами шминкали и исцртавали маску на лицу.  
24

 Љубица Ј. Јовановић Дада је 11. августa 1933. продала гардеробу Позоришту и за то добила 

200 динара. (АРС, Народно позориште Врбаске бановине „Краљ Петар I Велики Ослободилацˮ 

Бања Лука, Дјеловодни протокол за годину 1933, бр. 443/33) 

Слика 5: Шпиро Боцарић 
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премијерно одиграна 14. новембра 1934. За премијеру представе „Краљева 

јесенˮ Милутина Бојића, поводом прославе шест година постојања Народног 

позоришта, такође су добијени раскошни костими средњовјековног племства 

из Народног позоришта у Београду [Више у: Роботић • 1936: 2].  

Догађало се да гостујући глумци донесу костиме из своје матичне куће. 

Тако је Дубравко Дујшин, драмски првак Народног казалишта у Загребу, при-

ликом гостовања на бањалучкој сцени у комедији Жана Батиста Молијера 

(фра. Jean-Baptiste Molière) „Тартифˮ (франц. Tartuffe ou l'Imposteur), играо у 

костимима свог матичног позоришта, који су на молбу Бановинског народног 

позоришта „Краљ Петар I Велики Ослободилацˮ у Бањој Луци уступљени за 

ову изведбу, а „који су раскошно украшени и израђени са свим детаљима који 

представљају традиционални облик, управо историјска дела која су у чврстој 

вези са самом радњом у комадуˮ [Мит. • 1938: 3].  

Повремено позајмљивање костима практиковано је код скупих и за 

израду компликованих костима који су рађени као реконструкција одређене 

историјске епохе. Такав је био случај са костимима за представу „Максим 

Црнојевићˮ, чијом премијером је отпочела сезона 1938/39, а који су позајмљени 

из Народног позоришта Зетске бановине са Цетиња. 
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З а к љ у ч а к  

 

 На основу позоришних извјештаја који су објављивани у штампи („Службени лист 

Врбаске бановинеˮ/„Врбаске новинеˮ, „Крајишке новинеˮ и „Развитакˮ), малобројних моногра-

фија, фотографија позоришних представа (Архив Народног позоришта Републике Српске), 

сачуваних оригиналних костима (Фундус костима Народног позоришта Републике Српске) и 

на основу реконструисаних биографских података пионира бањалучке сценографије (Дорошев, 

Јеремић, Вавпотич, Васиљевић, Дриженко) и костимографије (Боцарић) дата је слика ликовне 

опреме позоришних представа, које су игране у периоду 1930–1941. год. на првој професионал-

ној позоришној сцени Врбаске бановине. Значајан је и умјетнички допринос гостујућих сцено-

графа из већих позоришних центара, који су својим радом утицали на осавремењивање и освје-

штавање значаја ликовне опреме. 

Из свега претходно наведеног може се закључити да на почетку рада бањалучког 

Народног позоришта сценографија, као облик примијењене умјетности, није била развијена. 

Она је најчешће свођена на поједностављен избор сценских елемената, односно намјештаја и 

кулиса које су кориштене у раније играним представама, односно на спајање и мијешање раз-

личитих естетских стилова које су посједовали поједини дијелови декора. Сценографија је била 

илузионистичка (кориштене су осликане кулисе), допуњена малим бројем намјештаја, чија се 

улога сводила на означавање простора. 

https://web.archive.org/web/20120330102932/http:/www.maticasrpska.org.rs/biografije/tom02.pdf
https://web.archive.org/web/20120330102932/http:/www.maticasrpska.org.rs/biografije/tom02.pdf
https://museums.eu/collection/object/257903/bruno-vavpotic?pUnitId=1340
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Први сценографи били су приучени сценски мајстори или је редитељ обављао и тај 

задатак. Послије редитеља-сценографа, у бањалучком позоришту почињу да се ангажују про-

фесионални сценографи. Њихов рад често је био условљен финансијским могућностима, па 

резултати нису могли бити најбољи. Још тежа ситуација је била по питању костимографије. 

Један број костима откупљиван је из других позоришних кућа, као и од ангажованих глумаца, а 

савремени костими су често куповани, док су народне ношње набављане као аутентичан умјет-

нички продукт локалног сеоског становништва.  

Оригинална сценографија и костимографија рађена је само за пројекте којима је управа 

Позоришта покушавала да одреди своје стваралачке домете. Иако спорадична, у времену коме 

је оскудица била иманентна, не само у позоришту него и цјелокупном друштву, ликовна опре-

мљеност представа временом је постајала квалитетнија. 

Критичари су мало простора посвећивали анализи ликовности, односно успјешности 

костимографије и сценографије. У значајном броју позоришних критика нису их ни помињали. 

Развијањем позоришног рада на сцени бањалучког театра постепено су се развијали сви сег-

менти представе, па самим тим и сценографија и костимографија. 

Расвјетљавањем сваког сегмента историје позоришта упознаје се властита прошлост, 

чиме се умањује простор за стварање мита и историјски недослиједних реконструкција. Нада је 

да ће овај рад бити користан у даљњим истраживањима у области позоришне историје, али и 

историје примијењених умјетности. 

 

 

Ljiljana Cekic 

 

SCENOGRAPHY AND COSTUME DESIGN ON THE STAGE OF THE  

BANJA LUKA NATIONAL THEATER BETWEEN THE TWO WORLD WARS 

 

S u m m a r y 

 

The aim of this paper is to analyze scenography and costume design achievements on the 

Banja Luka professional theater stage from the founding of the National Theater in 1930 to the begin-

ning of World War II in 1941, which will provide original and well-argued knowledge about the arti-

stic equipment of plays. The paper will reconstruct the biographies of the first scenographers who 

worked on the Banja Luka stage, as well as guest scenographers from major theater centers. The origi-

nal scenography and costume design were done only for projects with which the management of the 

Theater tried to determine its creative achievements. With the development of theatrical art, all its seg-

ments developed simultaneously, so that the artistic equipment of the plays became of better quality 

over time. 

This article is a contribution to the history of the theater of the Republic of Srpska, i.e. 

Vrbaska banovina, but also to the history of applied performing arts and will serve as a basis for furt-

her consistent study of the history of theater scenography and costume design, as integral parts of the-

ater history. 

 

Keywords: scenography, costume design, National Theater, Banja Luka, interwar period. 
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ОПШТИНСКИ ИЗБОРИ  

У САРАЈЕВСКОЈ ОБЛАСТИ 1928. ГОДИНЕ 
 

 
Aпстракт: Због своје специфичне етничке структуре, Сарајевска област и БиХ нису 

током прве деценије постојања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца имале општинске власти 

изабране од стране њеног становништва. У раду су, на основу доступних примарних историј-

ских извора, анализирани први општински избори у Сарајевској области, одржани 28. октобра 

1928. године. Расвијетљено је учешће политичких странака на изборима, њихова предизборна 

агитација, карактеристике кандидатских листа, излазност бирача и, на крају, сумирани резулта-

ти општинских избора. 

 

Кључне ријечи: општински избори, општинско вијеће, странке, кандидатске листе, 

Сарајевска област. 

 

 

Административно-политички статус градова и општина Краљевине 

Срба, Хрвата и Словенаца био је наслијеђен, јер су у састав новостворене држа-

ве ушле различите територије са својим посебностима. Општине су задржале 

обиљежја различитих државних творевина из којих су потицале, а организација 

општинских власти није била изведена на јединственој основи. Током прве 

деценије постојања Краљевине СХС у Босни и Херцеговини биле су присутне 

карактеристике аустроугарског управног система. Општинске власти предста-

вљали су комесар и градска и општинска вијећа састављена од „повјерљивих 

људиˮ који су припадали странкама које су чиниле владу у Београду. 

Организовање општинских самоуправа у Краљевини СХС било је пред-

виђено Видовданским уставом, донијетим 1921, а њихова реализација је про-

лонгирана је до 1928. године. Одржавање општинских избора било је предмет 

политичких борби током прве деценије Краљевине. Њихово нерасписивање 

објашњавано је непостојањем јединственог државног закона о општинама. 

Како су показали претходни избори, српско гласачко тијело Босне и Херцего-

вине било је поцијепано. Због тога одржавање општинских избора није одгова-

рало Народној радикалној странци (у даљњем тексту: НРС), јер би на истима 

изгубила већину својих позиција на локалном нивоу. Оптужујући Југословен-

ску муслиманску организацију (у даљњем тексту: ЈМО), која је форсирала 

mailto:sandrapijuk@gmail.com
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изборе да потпуно искористи свој утицај на власти, Милан Сршкић
1
 је обја-

шњавао:  

Десетогодишње чекање за распис општинских избора у Босни и Херце-

говини, није разлог тај, да је мањкало код надлежних разумијевање за 

важност и потребу оживотворења ове демократске установе, него је узрок, 

што је у Босни и Херцеговини преостало највише замршених проблема из про-

шлости, који су кочили нормални ток политичкога живота и културни и при-

вредни развој ових крајева. [А БиХ, ВЖСО, през. бр. 1772/28, л. 2]  

Узимајући у обзир чињеницу политичког организовања на национално-

конфесионалној основи и процентуалну надмоћност међу градским становни-

штвом
2
 у Босни и Херцеговини, посланици ЈМО су се највише залагали за одр-

жавање избора који би им донијели највећи број мандата за општинска вијећа, 

што би учврстило позицију странке у локалним органима власти. Они су у 

Скупштини у више наврата инсистирали на расписивању избора,
3
 подносећи 

интерпелације и покрећући дискусије у вези с тим. [Purivatra • 1999: 284]  

ЈМО је учешће у влади В. Вукићевића
4
 искористила да интензивира 

питање одржавања општинских избора у Босни и Херцеговини. 

                                                 
1
 Милан Сршкић (Београд, 1888–1937) је послије завршетка гимназије студирао право у Бечу, 

гдје је и докторирао. Вратио се у Сарајево 1905. и бавио адвокатуром. Учествовао у свим поли-

тичко-националним манифестацијама Срба у БиХ. Оснивач српског гимнастичког друштва 

Душан Силни. Као новинар радио у Српској ријечи и у бечком Цајту. Кратко је био потпред-

сједник Слоге (1906) и предсједник Просвјете (1910). Од 1910. посланик у Босанском сабору. 

Послије Уједињења постаје члан Народне радикалне странке. Обављао функцију предсједника 

Покрајинске владе у Сарајеву, а на првим изборима за Уставотворну скупштину 1920. изабран 

за народног посланика за Сарајевски округ. За посланика биран и на изборима 1923, 1925, 1927. 

и 1931. У влади Николе Пашића обављао дужност министра шума и рудника 1922, од 1924. 

дужност министра унутрашњих послова и потом министра за Конституанту и изједначавање 

закона. У влади Петра Живковића обављао функцију министра правде. Послије Живковићеве 

оставке 1932. ушао у владу Војислава Маринковића као министар унутрашњих послова. Био је 

предсједник владе од 1932. до 1934. Након смрти краља Александра 1934, у влади Николе Узу-

новића као министар без портфеља. Послије доношења Устава 1931. активно учествовао у 

оснивању Југословенске националне странке. Према: Милан Сршкић (1880–1937), издање 

Одбора за издавање Споменице пок. Милану Сршкићу, Сарајево 1938.  
2
 Према попису становништва 1921. године Сарајевска област имала је 287.214 становника, од 

којих су 87.132 односно 30,33% живјели у градовима. Од укупног броја градског становништва 

муслимани су чинили 39,58, католици 27,38, а православци 23,42, док је на остале отпадало 

9,59%. У свим срезовима Области већину градског становништва чинили су муслимани, осим у 

Фојници, гдје су већину чинили католици. Definitivni rezulatati popisa stanovništva od 31. januara 

1921. godine, Sarajevo 1932. 
3
 Расписивање општинских избора било је предвиђено тзв. „Марковим протоколомˮ (споразум 

из априла 1923. између НРС, ХРСС, ЈМО и СЛС). У дијелу протокола који се односи на БиХ, 

под тачком 3 је предвиђено „да се у свим самоуправним тијелима (опћинама, трговачкој комо-

ри итд.) поврати самоуправа и да се у ту сврху распишу одмах избори за све градске и органи-

зоване сеоске опћине, те да се у још неорганизованим селима постављају сеоски главари избо-

ромˮ.  
4
 Вукићевићеву владу чиниле су Радикална и Демократска странка, ЈМО и СЛС.  
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Уредба о избору општинских вијећа у Босни и Херцеговини
5
 објављена 

је 31. децембра 1927, а избори су расписани за фебруар 1928. године. Међутим, 

на инсистирање посланика Хрватске сељачке странке
6
 (у даљњем текту: ХСС), 

пролонгирани су за октобар исте године. Званично су расписани за 28. октобар 

1928. краљевим указом од 28. августа 1928. године. 

По члану 3 Уредбе, за општинске вијећнике и њихове замјенике могла 

су бити изабрана „само лица, која су увршћена у стални бирачки списак по 

закону и имају право бирања, а навршила су 24 године живота, ако у дотичној 

општини стално бораве најмање двије годинеˮ.
7
 У Сарајевској области бирало 

се укупно 728 вијећника. 

Након расписивања општинских избора политичка живост у Сарајевској 

области је расла. Извјештаји среских поглавара показују да је заинтересованост 

за општинске изборе била већа него за обласне и парламентарне изборе 1927. 

године.    

Највећу ангажованост показала је ЈМО, која се почела спремати за избо-

ре одмах по доношењу Уредбе 1927. године. На својим предизборним скупови-

ма истицала је дискриминацију муслимана, запостављеност Босне и Херцего-

вине, неулагања у привреду Босне и Херцеговине
8
 у поређењу са Србијом. Као 

странка на власти, искористила је сва средства власти да оствари што боље 

резултате. Мјесни одбор ЈМО у Сарајеву је у прогласу упућеном бирачима 

истицао да ће се залагати да Сарајево буде „средиште цјелокупног живота 

Босне и Херцеговине.ˮ [Pravda, 1928, br. 42] У истом прогласу изложили су и 

комунални програм странке, из кога се види тежња за аутономијом, јер су 

жељели да Сарајево, као средиште Сарајевске области, постане главни центар 

БиХ, као за вријеме аустроугарске окупације. 

Радикали нису били задовољни расписивањем општинских избора и 

радили су на њиховом спречавању, јер је „влада расписала општинске изборе, 

                                                 
5
 Објавом ове уредбе у Службеним новинама престали су да важе сви прописи Закона о управи 

градских општина са изборним редом од 31. марта 1907; закони о управи сеоских општина од 

8. фебруара 1907, прописи опћинског реда са изборним редом за град Мостар од 16. фебруара 

1907, као и прописи опћинског статута за град Сарајево од 10. децембра 1883. са привременим 

изборним редом од 17. децембра 1919. Народно јединство, год. X, бр. 145, 31. децембра 1927. 
6
 Опширније у: Tomislav Išek, Djelatnost Hrvatske seljačke stranke u BiH do zavođenja diktature, 

Sarajevo 1981, 312.  
7
 „Услов боравка од 2 године није потребан за јавне намештенике, нотаре, адвокате, грађанске 

инжињере и грађанске геометре и пракси припуштене лекаре и марвене лијечнике, ако стално 

бораве у општини бар од дана указа о изборима.ˮ Народно јединство, год. X, бр. 145, 31. 

децембра 1927. године. 
8
 Средства ратне одштете су већим дијелом коришћена за обнову привреде у Србији, што је био 

вид компензације за страхоте претрпљене током рата. Против овога су били посланици ЈМО, 

јер је помоћ за обнову привреде била неопходна и Босни и Херцеговини. Међутим, узимајући у 

обзир људске губитке Србије, чији је сваки четврти становник страдао у Првом свјетском рату, 

као и потпуно уништење њене привреде, оптужбе су биле пренаглашене.  
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баш у најгорем моменту, кад се Срби налазе поцепани и растурени по свим 

могућим странкама.ˮ [А БиХ, ВЖСО, през. бр. 1715/28, л. 2] Отворено показу-

јући негодовање према влади Вукићевића, Милан Сршкић је на предизборним 

скуповима иступао као противник уступака који се чине муслиманима:  

...јер се муслимани третирају као грађани првога реда, док су Срби у 

последњем реду... Отпуштају се најзаслужнији синови ове Краљевине, као 

добровољци, инвалиди, док се на њихова места доводе муслимани и то разни 

шуцкори и људи са проблематичном прошлошћу.
9
 [А БиХ, ВЖСО, през. бр. 

666/28, л. 2]  

Свјестан чињенице да ће се избори одржати, Сршкић је позивао на при-

премање за изборе и на, по угледу на муслимане и Хрвате, сложно иступање на 

општинским изборима. [А БиХ, ВЖСО, през. бр. 1715/28, л. 2] Такође је исти-

цао да треба „створити осјећај потпуне једнакости и равноправности, те укло-

нити за увијек вјерску и племенску мржњуˮ. [А БиХ, ВЖСО, през. бр. 2038/28, 

л. 4] 

Хрватско становништво је било највише политизовано пред изборе. 

Послије убиства Стјепана Радића, ХСС је ојачала. Др Јурај Шутеј
10

 је са разло-

гом истицао да је „странка данас компактнија и јача, да никада тако компактна 

и јака није билаˮ. [А БиХ, ВЖСО, през. бр. 1664/28., л. 3] Извјештај среског 

поглавара Фојнице свједочи о снажном политичком утицају из Загреба на 

хрватско становништво: „Све што раде, јасно је, да чине по упутама из Загре-

ба... Укратко речено, Радићевци нијесу ни најмање расположени према постоје-

ћем режиму: све су им наде управљене у правцу Загреба и одозго Нешто оче-

кују.ˮ [А БиХ, ВЖСО, през. бр. 2070/28, л. 21] 

Иако их је Здравко Шутеј
11

 на збору у Фојници увјеравао „да су сви 

Хрвати у овој држави после 20. јуна приступили у ХСС па и они који су најза-

гријаније присташе других партија билиˮ [А БиХ, ВЖСО, през. бр. 2005/28, л. 

10] избори су показали да унутар ХСС није владала потпуна сложност, јер су се 

                                                 
9
 „Наводио је овом приликом конкретне случајеве у фочанском срезу, затим у осталим срезови-

ма, Сарајевске области.ˮ 
10

 Јурај Шутеј (Подорашац, Коњиц, 1889 – Загреб,1976), након стицања доктората из права у 

Загребу један од оснивача Академског друштва Анте Старчевић. Од 1913. радио у судској слу-

жби, а касније као адвокат у Сарајеву. Један је од оснивача Хрватске тежачке странке, али је 

1920-их приступио ХСС-у. На парламентарним изборима 1927, 1935. и 1938. биран за заступ-

ника за Котар Дувно и Град Сплит. Обављао функцију министра финансија у владама Цветко-

вић–Мачек и Душана Симовића. Почетком Другог свјетског рата на тлу Југославије емигрирао 

са владом. У избјегличкој влади Ивана Шубашића (1944/45) обављао функцију министра 

финансија, трговине и индустрије. Учествовао у привременој влади Ј. Б. Тита 1945. Према: 

Šutej, Juraj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020.  

Доступно на: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60052 Pristupljeno: 4. 11. 2020.. 
11

 Сарајевски адвокат, брат Јурај Шутеја 

http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60052
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и код њих појавиле одвојене листе.
12

 [А БиХ, ВЖСО, през. бр. 1715/28, л. 15] 

Осим тога, Народни раднички савез
13

 је на скупштини 15. септембра 1928. 

године промијенио свој политички правац и од ХСС пришао Грђићевој демо-

кратској фракцији. [А БиХ, през. бр. 1707/28] 

Судећи по извјештајима среских поглавара, предизборна агитација није 

била иста у свим срезовима Области. Највећу активност показале су странке на 

подручју града Сарајева, гдје је било активно и више мањих група.
14

 Ту је 

активност показала и Радничко-намјештеничка странка, која је, оптужујући 

листе других странака да њихови агенти развијају вјерску и племенску агита-

цију, показала да рачуна само на гласове радника.
15

 [А БиХ, през. бр. 2025/28] 

Позивајући бираче да гласају за њихову листу, у свом летку је истакла да 

„општина није мјесто за рјешавање племенских или вјерских питања и није 

битно да ли ће у општини владати муслимани, православни, католици или 

Јеврејиˮ. [А БиХ, ВЖСО, през. бр. 23772/28] 

Пред општинске изборе и комунисти су постали активнији, посебно на 

ширењу мреже илегалних партијских организација. „Крајем 1928. године у 

Босни и Херцеговини су постојале 43 ћелије са 170 регистрованих чланова 

Комунистичке партије Југославије.ˮ [Шарац • 1981: 113] Они су половином 

септембра „разбацалиˮ летке Централног комитета Комунистичке партије Југо-

славије по споредним улицама Сарајева, „гдје нема рајонских стражара, а при-

мјећени су од покретних патролаˮ. [А БиХ, ВЖСО, през. бр. 1682/28, л. 7] У 

летку, превише смјелом, позивали су другове раднике да се окупљају у један 

фронт за обарање постојећег режима и клицали: „Живјела самостална Хрват-

ска!ˮ [А БиХ, ВЖСО, през. бр. 1682/28, л. 8] На конференцији независних рад-

ника, одржаној у Хотелу Империјал у Сарајеву 24. септембра, одлучено је да се 

истакне листа Републиканског радничко-сељачког блока у Сарајеву. [А БиХ, 

ВЖСО, през. бр. 1762/28] 

Демократи су, да би заштитили „интерес нашег Сарајева, које је од осло-

бођења до данас ради партијских свађа, на племенској и вјерској подлози у 

                                                 
12

 „...у општини Бусовачкој, међу присташама Хрват. Сељ. Странке настало је велико врење и 

неспоразумијевање, те су ради тога и истакли у овој општини три листе.ˮ Двије од три листе 

ХСС биле су одвојене. 
13

 Ова организација имала је до 9. септембра 1928. назив Хрватски раднички савез за Босну и 

Херцеговину, када је на главној годишњој скупштини одлучено да се име организације проми-

јени у Народни раднички савез за БиХ. Раније су чланови могли бити само радници Хрвати, а 

од промјене имена сви радници, без обзира на националност. У Сарајевској области имала је 

370 чланова. 
14

 Такве су биле: Јевреји Алтараца, Јевреји Баруха, муслимански дисиденти Асимбега Дуга-

лића, муслимански дисиденти Мустајбега Халилбашића, демократе Ника Андријашевића. 
15

 У извјештају Полицијске дирекције за Босну и Херцеговину са конференције Радничке класе 

од 25. 10. 1928. стоји да др Зон „говори о вјерском и племенском опредељењу, па вели, тешко 

је Србе привући, јер је српским оружјем створена ова држава, Хрвате ради скорашњих догађа-

ја, али да на то радници не мисле, јер за њих то не вреди, они се боре за своје интересеˮ. 
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сталном назадкуˮ, [Jugoslovenski list, 1928, br. 219] одлучили да не иступају са 

партијском, него грађанском листом, јер  

...у опћину треба бирати људе, којима ће у првом реду бити пред очима 

интерес града Сарајева, који ће онемогућити у опћини сукобе на вјерској и пле-

менској подлози и настојати да у опћини заведу принцип рада и слоге, правог 

народног јединства. [Jugoslovenski list, 1928, br. 219] 

Колики значај су водеће странке придавале изборима у Граду Сарајеву 

свједочи чињеница да су кандидовале веома истакнуте личности као носиоце 

кандидатских листа. ЈМО је кандидовала Мехмеда Спаху
16

, НРС Милана 

Сршкића, а ХСС Јураја Шутеја.   

Сл. 1: Изборни летак НРС-а Сл. 2: Изборни летак Савеза земљорадника 

  

Извор: А БиХ, ВЖСО,          

през. бр. 25169/28 Извор: А БиХ, ВЖСО, през. бр. 24959/28 

Предизборна агитација била је обиљежена и непримјереном реториком 

до те мјере да се на неким предизборним скуповима уносио раздор између 

                                                 
16

 Мехмед Спахо (Сарајево, 1883 – Београд, 1939), завршио гимназију у Сарајеву, а правни 

факултет у Бечу. Формирањем Трговачке и обртничке коморе у Сарајеву постао је њен секре-

тар. За члана Градског вијећа у Сарајеву изабран 1914. Члан Пленума Народног вијећа Државе 

СХС. Обављао дужност повјереника за обрт, трговину, пошту и брзојав у Народној влади за 

БиХ. Формирањем прве владе Краљевине СХС постао министар шума и руда. У влади Николе 

Пашића обављао функцију министра за трговину и индустрију. За предсједника Централног 

одбора ЈМО изабран 1921. У влади Веље Вукићевића заузео позицију министра трговине и 

индустрије. Исти ресор задржао и у влади Антона Корошеца, који је изгубио падом ове владе и 

завођењем шестојануарске диктатуре 1929. У влади Милана Стојадиновића обављао функцију 

министра саобраћаја. На конгресу ЈРЗ, одржаном у Београду, изабран за њеног потпредсједни-

ка. Према: Husnija Kamberović, Mehmed Spaho (1883–1939) Politička biografija, Sarajevo, 2009.  
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Срба и муслимана
17

 [А БиХ, ВЖСО, през. бр. 561/28, л. 5]. Интересантно је да 

су у предизборној агитацији и жене узимале учешћа, што раније није био слу-

чај
18

 [А БиХ, ВЖСО, през. бр. 2005/28, л. 7]. Својствено свим странкама било је 

хвалисање својих листа, а критиковање других. 

Сл. 3: Летак Радничко-намјештеничке листе Сл. 4: Летак ХСС 

  

Извор: А БиХ, ВЖСО, през. бр. 24883/28 
Извор: А БиХ, ВЖСО,  

през. бр. 24941/28 
 

Осим три водеће политичке странке – НРС, ЈМО и ХСС – на општин-

ским изборима у Сарајевској области су своје кандидатске листе истакли и 

Савез земљорадника, Самостална демократска странка, Сељачко-демократска 

коалиција
19

, Демократска странка, дисиденти странака и више ванпартијских 

група. 

У Сарајевској области биле су пријављене укупно 194 кандидатске 

листе у укупно 59 општина. Од тога је у шест општина Среза Чајниче било 

пријављено 17 кандидатских листа [А БиХ, ВЖСО, през. бр. 1796/28, л. 18], у 

12 општина Среза Фоча 37 [А БиХ, ВЖСО, през. бр. 1796/28, л. 6–10], у шест 

општина Среза Фојница 18 [А БиХ, ВЖСО, през. бр. 1796/28, л. 15–16], у седам 

општина Среза Рогатица 22 [А БиХ, ВЖСО, през. бр. 1796/28, л. 20–21], у осам 

                                                 
17

 Народни посланик ЈМО Рагиб Чапљић је на збору одржаном 25. марта 1928. пред ханом 

Мухамед-бега Хреновице у Реновици уносио раздор између Срба и муслимана у Рогатичком 

срезу. 
18

 На збору ХСС-а одржаном у Фојници 21. октобра 1928. „било је присутно између 400–500 

душа, и већа је половица била женскога свијета.ˮ  
19

 Сељачко-демократска коалиција био је савез Хрватске сељачке странке и Самосталне демо-

кратске странке, потписан 10. новембра 1927. с циљем окупљања опозиционих странака у један 

блок ради слабљења владе. 
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општина Среза Сарајево 28 [А БиХ, ВЖСО, през. бр. 1796/28, л. 3–4], у 10 

општина Среза Високо 39 [А БиХ, ВЖСО, през. бр. 1796/28, л. 11–12], у седам 

општина Среза Вишеград 20 [А БиХ, ВЖСО, през. бр. 1796/28, л. 14] и у Граду 

Сарајеву 13 [ХАС, ГП–1, през. бр. 1013–1036; Бабић • 1976: 44]. 

Општинске изборе карактерисала је подијељеност кандидатских листа 

код све три водеће странке Области. Често се у самим странкама нису могли 

споразумјети око кандидатуре кандидата, што је био један од разлога појаве 

одвојених листа. Коментар среског поглавара из Чајнича то најбоље описује: 

Партија је у конкретном случају споредна, а борба се води између амби-

ција угледнијих људи и фамилија, што је нарочито својствено муслиманском 

живљу, који су свјеснији фамилијарних традиција. Отуда, код муслимана су 

листе подвојене у свим сем једне општине овог среза. [А БиХ, ВЖСО, през. бр. 

2534/28, л. 33]  

Одређени муслимански политичари кандидовали су се посебно од ЈМО 

на изборима. То  су били Асим Дугалић и Мустафа Халилбашић у Сарајеву. 

Карактеристика кандидатских листа било је заједничко иступање пред-

ставника двије или више странака на заједничкој листи. Најбољи примјер за то 

је Општина Челебићи Среза Фоча, гдје су заједнички на све три листе иступили 

радикали и ЈМО [А БиХ, ВЖСО, през. бр. 1803/28]. Представници ове двије 

странке иступили су заједнички на једној листи [А БиХ, ВЖСО, през. бр. 

1796/28,  л. 11–12]  (Вејсил Алибеговић) у Општини Мокронози, Срез Високо. 

У истој општини листа Демократске странке (Омер Јусић) била је заједничка 

листа ЈМО, НРС, ХСС и Земљорадничке странке. [А БиХ, ВЖСО, през. бр. 

1796/28, л. 11–12] У Општини Прача, Срез Рогатица, листа ЈМО (Мухамед 

Јахић) била је заједничка листа ЈМО, радикала и ,,земљорадникаˮ. [А БиХ, 

ВЖСО, през. бр. 1796/28, л. 20] На изборима се појавило више независних 

листа, чији су носиоци били незадовољни политиком свих политичких страна-

ка. 

Све странке су своје кандидатске листе саставиле од кандидата из разли-

читих слојева становништва. Посебно се водило рачуна о сеоском дијелу ста-

новништва као најмногобројнијем, јер се рачунало на њихове гласове. Од укуп-

ног броја носилаца кандидатских листа 50,52% били су тежаци, 16,49% тргов-

ци, 10,82% посједници, 2,58% свештеници, 4,12% обласни посланици, 3,61% 

носиоци са ВСС, а њих 11,86% имали су друга занимања.  

Табела 1: Занимања носилаца кандидатских листа у Сарајевској области 

 
НРС ЈМО ХСС СДС ДС 

Земљ. 

стр. 
Остале Укупно 

Тежаци 27 35 8 2 8 11 7 98 

Трговци 5 14 3 2 3  5 32 

Посједници 7 8 1 1 1  3 21 

Свештеници 1 3    1  5 
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Обласни 

посланици 
1 5 1 1    8 

ВСС    1  1 5 7 

Остало 5 4 5  1 1 7 23 

Укупно 46 69 18 7 13 14 27 194 

Полицијска дирекција за БиХ побринула се да се избори одрже неомета-

но. На гласачким мјестима били су одређени стражари и агенти за омогућавање 

слободних избора и за одржавање реда и мира. Посебна пажња посвећена је 

изборима у Граду Сарајеву, гдје су на важнијим бирачким мјестима у центру и 

периферији биле одређене чиновничке патроле, „а на Вратнику, Алипашин 

Мосту, Колодвору и Ајас караули биће за цијело вријеме трајања избора поред 

већих одреда страже и чиновници, који ће се бринути за ред и мирˮ. [А БиХ, 

ВЖСО, през. бр. 25272/28] Посебно су строга била наређења полицијских вла-

сти у вези са комунистима и растурањем њихових летака. Ноћ прије одржавања 

избора власти су појачале стражарске патроле „који имаду специјалну дужност, 

да припазе, да не би тко љепио летке комунистичке садржинеˮ. [А БиХ, ВЖСО, 

през. бр. 2032/28] 

Сви срески поглавари Сарајевске области констатовали су да су 

општински избори одржани у миру и реду. 

Табела 2: Излазност бирача на општинске изборе по срезовима Сарајевске области 

Срез Бирачи Гласачи 

Високо 12.273 8.667 

Вишеград 5.705 4.052 

Рогатица 10.208 6.530 

Чајниче 5.307 4.481 

Фоча 10.479 6.997 

Фојница 6.237 4.704 

Сарајево 13.289 9.281 

Сарајево град 21.252 12.269 

Укупно 84.750 56.981 

Право бирања имао је сваки мушкарац који је до почетка састављања 

бирачких спискова навршио 21 годину и који је био држављанин Краљевине 

Срба, Хрвата и Словенаца.
20

 Укупан број бирача у Сарајевској области износио 

                                                 
20

 Према Закону о избору народних посланика за Уставотворну скупштину Краљевине Срба, 

Хрвата и Словенаца од 2. септембра 1920. (Службене новине Краљевине Срба, Хрвата и Слове-

наца, год II, број 195, 6. септембра 1920) и Закона о изменама и допунама закона на основу кога 

су извршени избори на дан 28. новембра 1920. од 21. јуна 1922. (Зборник закона и наредаба за 

Босну и Херцеговину, Сарајево 1922, 161–164), право гласа нису имали активни официри и вој-
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је 84.750. Од тога, гласало је њих 56.981, односно 67,23%, што је био најнижи 

проценат излазности бирача од првих парламентарних избора 1920. године
21

. 

Одзив бирача није био исти у свим срезовима. Најбољи одзив био је у Срезу 

Чајниче и износио је 84,44, а најслабији у Граду Сарајеву и износио је 57,73%. 

У Срезу Фојница гласало је 75,42% бирача, у Срезу Вишеград 71,03, у Срезу 

Високо 70,62, у Срезу Сарајево 69,84, у Срезу Фоча 66,77 и у Срезу Рогатица 

63,97. 

Одзив на изборе у Сарајевској области најслабији је био код Срба [А 

БиХ, ВЖСО, през. бр. 2534/28, л. 25], а далеко највећи код хрватског дијела 

становништва. „Проценат учешћа хрватског дијела босанско-херцеговачког 

бирачког тијела на општинским изборима износио је 90%. Знатно слабији био 

је одзив бирача муслимана 65% и Срба 50%.ˮ [Šarac • 1985: 693] Разлог овако 

високог процента излазности Хрвата је јаче везивање хрватског дијела станов-

ништва за ХСС послије скупштинског атентата. Висок проценат апстинената је 

добар показатељ тадашњег политичког расположења у Сарајевској области. 

Незадовољство политиком странака на власти (НРС и ЈМО) утицало је на слабу 

излазност на изборе Срба и муслимана. 

Поред тога, на излазност бирача на изборе утицале су различите околно-

сти. Излазак православног становништва на изборе у Срезу Високо био је слаб 

и износио је 45% јер „је уочи избора био празник – Св. Параскева – па како 

доста света слави, то су узовници остали да славе у недељуˮ. [А БиХ, ВЖСО, 

през. бр. 25513/28, л. 1] У Срезу Чајниче излазност је била мања због околности 

„да је срез услед суше настрадао, те је 10% пошло на радове у Србију и Мето-

хијуˮ. [А БиХ, ВЖСО, през. бр. 2070/28., л. 26] По тврдњама среског поглавара, 

у Срезу Сарајево је на низак проценат излазности бирача утицала чињеница да 

су „поједине политичке странке слабо проводиле агитацију и изборници слаби-

је на биралишта долазилиˮ. [А БиХ, ВЖСО, през. бр. 2070/28 , л. 27]  

И поред подијељености кандидатских листа, ЈМО је показала већу ком-

пактност него НРС и ХСС и освојила највећи број мандата у Сарајевској обла-

сти. Од укупног броја мандата у Сарајевској области, ЈМО је освојила 361 

(49,59%), НРС 192 (26,37%), ХСС 86 (11,81%), ЗР 46 (6,32%), Самостална 

демократска странка 12 (1,65%), ДС 12 (1,65%), ванпартијске листе 9 (1,24%), 

демократе Андријашевића 1 (0,14%), муслимански дисиденти Халилбашића 2 

(0,27%), муслимански дисиденти Дугалића 2 (0,27%), Јевреји др Баруха 2 

(0,27%) и Јевреји Алтарца 3 (0,41%) мандата. ЈМО је освојила највише мандата 

у свим срезовима осим у Срезу Сарајево, гдје су радикали имали више освоје-

                                                                                                                                          
ници, лица осуђена на робију, лица осуђена на губитак грађанске части за вријеме трајања 

казне, лица под стециштем и лица под старатељством.  
21

 На првим парламентарним изборима 1920. године гласало је укупно 60,84% бирачког тијела 

Сарајевске области.  
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них мандата, и Среза Фојница, гдје је највише мандата освојила ХСС [А БиХ, 

ВЖСО, през. бр. 25584/28 , л. 12–15]. 
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Aleksandra Pijuk – Pejcic 

 

MUNICIPAL ELECTIONS IN THE SARAJEVO AREA IN 1928 

 

Conclusion 

 

The municipal elections showed that voting was mainly carried out on a national-religious 

basis. According to the poll results, all political parties retained their old positions. The Radical Party 

failed in the votes in the Sarajevo District, because in some municipalities the voters were dissatisfied 

with the nominated candidates, so they abstained from voting. Such was the case in the municipalities 

of Ilidza and Pale [the Archives of Bosnia and Herzegovina (ABiH), Grand Prince of Sarajevo Prov-

ince (VZSO), pres. no. 2070/28, p. 27]. Also, setting up a separate list, as was the case “in the former 

municipality of Trebevic, deprived the Radical Party of a secure mandate”. [ABiH, VZSO, pres. no.  

2070/28, p. 27] 

According to a report of the Police Directorate, the Yugoslav Muslim Organization (JMO) 

lost about 1,300 votes compared to the last election. This loss caused dissatisfaction among voters 

towards some candidates and the lists of Mustajbeg Halilbasic and Asimbeg Dugalic in Sarajevo 

[ABiH, VZSO, pres. no. 2070/28, p. 25]. 

Opposition parties have also won a significant number of seats. The Croatian Peasant Party 

(HSS) achieved extraordinary success in the municipal elections, due to the event in the assembly, 

which contributed to a stronger attachment of the Croats to HSS. As stated, Sarajevo Jews went to the 

poll on their own, but their voting was divided into two candidate lists and achieved the maximum 

number of votes [ABiH, VZSO, pres. no. 2070/28, p. 25]. However, the Independent Democratic 

Party lost a considerable number of votes in favor of the People's Radical Party. The reason was “the 

unpopularity of the work of Peasant – Democratic Coalition among the Orthodox population of the 

city of Sarajevoˮ. [ABiH, VZSO, pres. no. 2070/28, p. 25]. 

The freely elected municipal authorities of the Sarajevo province existed for a short time, be-

cause the fate of the political life of the Oblasts (provinces) and Bosnia and Herzegovina depended on 

the state policy. With the introduction of the dictatorship of King Alexander on 6 January 1929, the 

democratic order of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes was suspended. With the enactment 

of the Law on Amendments to the Law on Municipal and Regional Self-Government, self-

governments in municipalities and provinces were abolished and municipal councils elected in the 

municipal elections on 28 October 1928 were dissolved. The municipal authorities were appointed 

first by the Grand Prince of Sarajevo Province, and then by the ban of Drina / Zeta Banovina.
22

  

 

                                                 
22

 By the Law on the Division of the Kingdom into Administrative Areas, dated October 3, 1929, the 

state was divided into banovinas. All districts of the Sarajevo province became part of Drina Banov-

ina, except the District of Foca, which belonged to Zeta Banovina 
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HISTORIJSKI RAZVOJ ,,AGROKOMERCAˮ 
 

 

UVOD 

 

Cazinska krajina obuhvata prostor opština Cazina i Velike Kladuše, koji je 

ranih šezdesetih godina 20. vijeka bio izrazito nerazvijen. Takvom stanju je bilo više 

uzroka, a bolje sutra se nije naziralo. Neimaština se nije mogla sakriti. Surova stvar-

nost Cazinske Krajine tih šezdesetih godina bile su hiljade gladnih, slabo obuvenih i 

odjevenih ljudi, nastanjenih u nakrivljenim šeperušama bez struje i vode, do kojih se 

stizalo izlokanim makadamskim putevima i puteljcima. Siromaštvo, nepismenost i 

neprosvijećenost nisu bile glavne brige Krajišnika, već i razne opake boleštine koje 

prate takvo stanje, a najteže od njih su tuberkuloza i rasprostranjena žutica. Rijetki su 

odlazili trbuhom za kruhom u razvijene krajeve Jugoslavije, Hrvatsku i Sloveniju, a 

oni odvažniji krenuše u gastarbajtersku neizvjesnost. Većina, koja ostade na svojoj 

rodnoj grudi, čekala je bolje dane i bolje sutra. Krajem šezdesetih godina Cazinsku 

Krajinu je zahvatio dinamičan privredni i društveni preobražaj koji će dugo izazivati 

divljenje i privlačiti pažnju i naučni interes. Temelj tog razvoja i napretka bio je 

,,Agrokomercˮ, privredni gigant iz Velike Kladuše. Dvadesetak godina rada, uspona 

i napretka naglo se zaustaviše 1987. godine. ,,Agrokomercˮ se našao u velikoj krizi, 

a njegovo rukovodstvo u zatvoru. Nakon dvije godine patnje i urušavanja ovog veli-

kog privrednog sistema, sve počinje iznova. Rukovodstvo ,,Agrokomercaˮ je na slo-

bodi i počinje novo uzdizanje najveće firme ovog kraja. A onda rat i nova stradanja 

naroda ovog napaćenog kraja. 

Dejtonski sporazum 1995. godine i mir trebali su donijeti novi uspon i pro-

speritet. Ali nije bilo tako! Zadnjih pet godina 20. vijeka su godine velikog iseljava-

nja Krajišnika u zemlje Amerike, Australije i zapadne Evrope, a ,,Agrokomercˮ iz 

dana u dan sve dublje tone. Brojna rukovodstva koja su se smjenjivala zadnjih dese-

tak godina ovog giganta su dovela na rub propasti, a od nekadašnjih 13.000 zaposle-

nih u ,,Agrokomercuˮ danas radi tek stotinjak radnika. Prolazeći kroz više faza u 

svom razvoju, ,,Agrokomercˮ je trpio i brojne transformacije i promjene na putu 

uspona. Čini se, međutim, da ,,Agrokomercˮ, nakon svega što se desilo s njim i oko 

njega, nikad više neće biti ono što je bio. Potrebno je tražiti nove puteve i načine 

kako zaposliti sve one radnike koji su u ,,Agrokomercuˮ imali posao ili su kao koo-

peranti ovog privrednog diva ostvarivali sredstva za život. 
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1. HISTORIJSKI RAZVOJ ,,AGROKOMERCAˮ 

 

Na krajnjem sjeverozapadu BiH, u Velikoj Kladuši, šezdesetih godina prošlog 

stoljeća počeo je razvoj jednog od najvećih privrednih sistema bivše države. Taj dio 

naše zemlje poznat je kao Cazinska Krajina [Kreševljaković • 1935: 86–112]. Čine 

je teritorije općina Cazin i Velika Kladuša. To je granično područje prema Republici 

Hrvatskoj, gdje je granica historijska i nije se mijenjala od kraja 18. stoljeća. Na 

jugoistoku je granica prema općinama Bužim i Bosanska Krupa, a na jugu ovo pod-

ručje graniči s općinom Bihać [Kovačević • 1973: 88–102]. 

 
1.1. Zemljoradnička zadruga V. Kladuša 

 

Nakon završetka Drugog svjetskog rata i pobjede socijalističke revolucije u 

Jugoslaviji, nova vlast je slijepo kopirala iskustva SSSR-a u izgradnji socijalizma. 

Komunistički rukovodioci su se upoznali prije rata s načinom rješavanja seljačkog 

pitanja u prvoj zemlji socijalizma i taj recept su poslije rata, preko državnih organa ili 

direktno, pokušali primijeniti i na jugoslovensko selo. Od ,,kulakaˮ, bogatih seljaka, 

oduzimana je zemlja i davana bezemljašima, sirotinji, ili je pretvarana u voćnjake. 

Davane su upute nižim partijskim i državnim organima da formiraju seljačke zadru-

ge. Svi članovi Partije u selu morali su se uključiti u zadruge. Ostali su, pod priti-

skom, unosili svoja imanja i pokretnu imovinu. To je unazadilo proizvodnju jer 

seljak nije bio zainteresovan za rad. Radili, ne radili, istu su količinu proizvoda dobi-

vali kad se dijelilo. 

Na području Cazinske Krajine u to vrijeme je osnovano više seljačkih zadruga 

koje su propale ili ukinute od državnih organa poslije događaja u 1950. godini na 

području Cazina. Pored svega navedenog, u V. Kladuši je nakon nekoliko integracija 

zemljoradničkih zadruga konstituisana, ali i opstala, Zemljoradnička zadruga V. Kla-

duša, koja je nastavila s radom u novim kooperantskim odnosima sa seljacima kao 

individualnim proizvođačima [Ravlić • 1987: 377]. Zadruga je pedesetih godina 

proširila svoje djelatnosti na nove sektore. U to vrijeme Zadruga ima nekoliko pogo-

na – dvije prodavnice industrijske robe, otkupnu stanicu poljoprivrednih proizvoda i 

posudbenu stanicu poljoprivrednih mašina i sprava. 

Za nekoliko godina Zadruga je prošla put od prisilnog zadrugarstva do tržiš-

nih odnosa kooperacije sa seljacimka. Uspješna saradnja među njima dovela je do 

napretka u poljoprivrednoj proizvodnji. 

Zadruga je nabavljala kvalitetne sorte pšenice, kukuruza i drugih žitarica, kao 

i umjetno gnojivo, a seljaci su zadruzi predavali višak poljoprivrednih proizvoda. 

Zasađeni su i prvi voćnjaci na području V. Kladuše i Johovice, a bilo je i planova o 

podizanju jednog manjeg prerađivačkog kombinata za preradu poljoprivrednih siro-

vina, u prvom redu voća i povrća. Krajem 1958. godine Zemljoradnička zadruga je 

nabavila i prva tri traktora marke ,,Fergusonˮ preko poslovnog saveza u Bihaću, što 
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je nagovijestilo savremenije obrađivanjе zemlje u ovom kraju [Ravlić • 1987: 369]. 

O tim uspjesima pisala je bihaćka ,,Krajinaˮ krajem 1958. godine. 

Početkom šezdesetih godina na području V. Kladuše najveći broj zaposlenih 

je u oblasti poljoprivrede, koja u ovoj komuni čini glavnu proizvodnu granu. I pored 

toga, Zemljoradnička zadruga je prvih godina sedme decenije 20. vijeka ,,gubitašˮ 

[Ravlić • 1987: 382]. Godine 1963. usvojen je Prvi razvojni program razvoja poljo-

privrede u narednom petogodištu, a u prioritetni zadatak je uvršteno izvlačenje 

zemljoradničke zadruge iz dugova. 

Izabrano je novo rukovodstvo, a 1964. godina se završila bez gubitaka. Zala-

ganjem svih zaposlenih i boljom organizacijom Zadruga je prvo polugodište 1965. 

godine okončala sa čak dva miliona dinara dobiti, čime su bili ponosni, pošto je taj 

iznos, u ono vrijeme, značio nešto i u širim okvirima. Ovaj ohrabrujući rezultat, 

kasnije će se pokazati, imao je odlučujući uticaj na daljnji razvitak poljoprivrede u 

ovom kraju. Zaposleni u zadruzi, njih 26 ukupno, napokon su shvatili da samo s vje-

rom u sebe i svoje mogućnosti, u svoj rad, mogu pronaći put iz vjekovne zaostalosti. 

Ovi početni rezultati su bili veliki podsticaj za utvrđivanje dugoročne koncepcije raz-

voja, koja je razmatrana i usvojena na Opštinskom saboru krajem decembra 1967. 

godine [Poslovodni odbor ,,Agrokomercaˮ • 1987: 2]. 

U periodu poslije sabora započinje intenzivna aktivnost na pripremama i reali-

zaciji utvrđene koncepcije. Uspješno se realizuju osnovne materijalne i kadrovske 

pretpostavke za bolje poslovanje i ubrzani razvoj, a zadruga dobiva i novo ime – 

Zemljoradnička zadruga ,,Agromerkantilijaˮ Velika Kladuša, pod kojim će i započeti 

velikokladuško privredno čudo [Ravlić • 1987: 381, 382]. 

U periodu od početka 1968. do kraja 1971. god. intenzivira se primarna poljo-

privredna proizvodnja na vlastitim površinama, posebno na razvoju proizvodnje 

jagodičastog voća, modernizuju se i specijalizaciju prometni kapaciteti, a otkup i pla-

sman poljoprivrednih proizvoda i šumskih plodova sve više dobiva na značaju. 

Poslovni rezultati iz godine u godinu su sve bolji i značajniji. Stope rasta osnovnih 

financijskih pokazatelja su veoma visoke. Ukupni prihod je rastao po prosječnoj 

godišnjoj stopi od 51, dohodak 73,2, sredstva za proširenje materijalne osnove 89,3, 

a broj zaposlenih 41%. 

 

1.2. SOUR ,,Agrokomercˮ 

 

Krajem 1971. godine u V. Kladuši su se dešavale krupne promjene. Grad je 

dobio robnu kuću i prvu peradarsku farmu. Ovaj događaj je zabilježen i u sredstvima 

informisanja:  

,,U V. Kladuši, koja inače spada u najnerazvijenije komune ovog područja, 

mnogo novosti. Zemljoradnička zadruga ‘Agromerkantilija’ daruje svojim sugrađani-

ma dva značajna objekta – peradarsku farmu i robnu kuću. Peradarnik, posljednja 

riječ tehnologije u uzgoju peradi, ima kapacitet 100.000 koka nosilica. Počeli su sa 

uzgojem pasmine ‘nik-čik’. Oprema je uvezena preko firme ‘Loman’ iz Zapadne 
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Njemačke i Engleske, a ukupne investicije iznose 20 miliona dinara. Farma će davati 

godišnje 25 miliona jaja u vrijednosti od oko 20 miliona dinara. Peradarnik zauzima 

površinu od 6.000 m
2
, a zapošljava 25 radnika. Koke će godišnje jesti 400 vagona 

koncentrirane hrane. Robna kuća, savremena trgovina površine 1400 m
2
, zapošljava-

će 30 radnika, a godišnje ostvarivati 15 miliona novih dinara prihoda.ˮ [Poslovodni 

odbor ,,Agrokomercaˮ • 1987: 383] 

Taj prvi peradarnik, ili ,,kokin gradˮ, kako ga narod nazva, podignut je u 

Drmaljevu, nadomak V. Kladuše, i tu su potpuno riješeni problemi vodovoda, kana-

lizacije, električne energije, asfaltnih saobraćajnica... 

O ovom prvom objektu peradarstva u listu ,,Krajinaˮ objavljene su i ove rije-

či: ,,U peradarniku je sve automatizovano. Uređaji su posljednja riječ tehnike. Ako 

nešto treba da se uradi, samo je potrebno da se pritisne na odgovarajuće dugme na 

jednoj od mnogobrojnih komandnih tabli.ˮ 

Novembar 1971. godine ostaće upamćen po tome što je glas o uspjesima u 

Kladuši na najljepši način prošao po cijeloj BiH, pa i šire. 

Iduće, 1972. godine, ,,Agromerkantilijaˮ i TP ,,Trgokrajinaˮ sa svojom trgo-

vačkom mrežom se udružuju u jedinstveno preduzeće. Njihovom integracijom nasta-

je ,,Agrokomercˮ, uz odbacivanje atributa ,,zemljoradnička zadrugaˮ [Poslovodni 

odbor ,,Agrokomercaˮ • 1986: 4]. 

Jedinstvena Radna organizacija ,,Agrokomercˮ ulazi u novu fazu razvoja. 

 
 

 

1.2.1. Period 1971–1975. godine 

 

Prvi srednjoročni period razvoja za 1971–1975. godinu predstavlja veoma 

značajan period u razvoju ,,Agrokomercaˮ, jer se u njemu realizuju značajni investi-

cioni programi predviđeni dugoročnom koncepcijom razvoja. 

Pored farme u Drmaljevu, izgrađene su i farme konzumnih jaja u Pećigradu, 

Dubravama i Šumatcu, ukupnog kapaciteta 450.000 nosilja, odnosno 112,500.000 

komada konzumnih jaja, sa sortirnicom jaja, te uzgojna farma u Bos. Bojni, kapacite-

ta 320.000 pilenki u jednom turnusu. Izgrađeno je i moderno skladište površine 3.200 

m
2
 za skladištenje industrijske robe, prostor za skladištenje poljoprivrednih prizvoda, 

poslovna zgrada sa 14 stanova, te kupljen poslovni prostor za predstavništva, sa skla-

dišnim prostorima u Splitu, Karlovcu i Beogradu [Poslovodni odbor 

,,Agrokomercaˮ • 1986: 4]. 

Uložena su značajna sredstva u nabavku transportnih vozila i poljoprivredne 

mehanizacije. Ova ulaganja bila su značajna za opredjeljenje ,,Agrokomercaˮ da raz-

vija industrijsku proizvodnju jaja i time načini ozbiljniji korak u realizaciji investici-

onih programa. Postignuta je efikasnost u rokovima izgradnje koja je, kao primjer, u 

to vrijeme isticana u BiH. 

Rezultati razvoja i poslovanja u tom periodu demantovali su sve sumnje u 

ispravnost utvrđene koncepcije i programa razvoja. Bez obzira na mnoga nerazumije-

vanja i otpore, ,,Agrokomercˮ bilježi u ovom periodu krupne poslovne rezultate. 
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Tako je u periodu 1971–1975. godine ukupan prihod rastao po prosječnoj godišnjoj 

stopi rasta od 51,7, dohodak 57, a broj zaposlenih 36%. 

Tabela 1: Ukupan prihod (u milionima dinara) 1971–1975. 

Godina 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 

Prihodi  62 113 150 220 326 

Šošić • 1987 
 

Ukupni prihodi ,,Agrokomercaˮ u ovom periodu rasli su po prosječnoj godiš-

njoj stopi od 51,7%, (vidjeti: Tabela 1). Relativno najveći rast ukupnih prihoda zabi-

lježen je 1972. godine, što je posljedica otvaranja robne kuće i farme u Drmaljevu. 

Tabela 2: Dohodak (u milionima dinara) 1971–1975. 

Godina 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 

Dohodak 8,594 15 25 33 50,2 

Šošić • 1987 

 

Dohodak "Agrokomerca” u ovom periodu rastao je po stopi od 57%, što 

govori o velikom zalaganju svih zaposlenih. 

Tabela 3: Broj zaposlenih 1971–1975.  

Godina 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 

Zaposleni  235 319 435 591 805 

Šošić • 1987 

Predstavljeni grafički prikazi osnovnih ekonomskih elemenata govore o stal-

nom rastu istih, ali u ovom periodu rast je intenzivniji od onog u periodu 1964–1971. 

godine. Ovi rezultati poslovanja i razvoja uticali su na porast ugleda ,,Agrokomercaˮ 

na tržištu, iz čega je proizlazilo i sve veće povjerenje poslovnih partnera i banaka 

kreditora u zemlji i inostranstvu. 

 

1.2.2 Period 1976–1980. godine 

 

Najznačajnija faza u razvoju ,,Agrokomercaˮ je period od 1975. do 1980. 

godine. U ovom periodu kapaciteti za proizvodnju konzumnih jaja su tehničko-teh-

nološki zaokruženi kao cjelina, otpočela je brojlerska proizvodnja,850 a izgrađeni su i 

kapaciteti prehrambene industrije na bazi visoke koncentracije jaja i mesa peradi. Na 

ovaj način udareni su temelji za daljnji razvoj odnosno dogradnju i proširenje osnov-

nih prizvodnih kapaciteta.  

                                                 
850

 Brojleri = 18-sedmični pilići za roštilj 
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Ovakav plan razvoja ,,Agrokomercaˮ, proizašao iz koncepcije razvoja dogo-

vorene na Saboru 1967. godine, naišao je na otpor u organima Privredne komore BiH 

i Poslovne zajednice za proizvodnju i promet hrane u BiH. Sugerisano je da se 

,,Agrokomercˮ zadrži na proizvodnji jaja i da dijeli proizvodnju brojlerskog mesa s 

drugim kombinatima. Prevladati ove otpore i nerazumijevanje bio je težak i odgovo-

ran posao, pogotovu što su postojali otpori kod banaka, koje su sredstvima društve-

nih fondova i udruženim sredstvima trebala pratiti finansiranje razvojnih programa. 

Ovako tešku i nepravednu situaciju ,,Agrokomercˮ je prevazišao uz angažovanje vla-

stitih sredstava i odricanje radnika. 

I pored svega, zacrtani plan za 1975–1980. god. je realizovan. Ostvareni su 

svi predviđeni programi razvoja. Zaokruženi su kapaciteti za proizvodnju konzumnih 

jaja, valionice i uzgojne farme, ali i kapaciteti koji prate ovu proizvodnju, kao što su 

tvornica stočne hrane kapaciteta 90.000 tona standardnih krmnih smjesa i 20.000 

tona vitaminsko-mineralnih smjesa, te tvornica za proizvodnju plastične ambalaže za 

pakovanje jaja, kao i šireg asortimana ostale ambalaže. Izgrađeni su kapaciteti za tov 

brojlera od 6,000.000 komada, te započeto realizovanje druge faze izgradnje brojler-

skih kapaciteta po programu specijalnog kreditnog aranžmana sa čehoslovačkom fir-

mom ,,Transaktaˮ iz Praga [Poslovodni odbor ,,Agrokomercaˮ • 1986: 4].
  

U toku 1979. i 1980. godine izgrađeni su kapaciteti prehrambene industrije: 

tvornice supa, majoneza, rižota i vegetabilnih ekstrakata, tvornice biskvita i kremova, 

tvornice praškastih proizvoda, tvornica za preradu jaja u prahu, klaonica brojlera 

kapaciteta 3.600 komada na sat, kafilerija za preradu nus proizvoda klanja u mesno i 

koštano brašno i tehničke masti, hladnjača kapaciteta 5.000 tona, sortirnica jaja kapa-

citeta 350,000.000 jaja godišnje, sa opremom za automatsko pakovanje jaja, a instali-

ran je veliki broj proizvodnih linija u RO ,,Delikatesaˮ, kao što su: linija za proizvod-

nju pudinga, šlaga, šlag-krema i kolača u prahu, linija za preradu kestena, linija za 

proizvodnju začina ,,vegedorˮ, te niz linija za pakovanje praškastih proizvoda i zrna-

stih roba. 

Realizacijom ovako opsežnog programa prehrambene industrije, uz ranije 

završene sirovinske kapacitete jaja i mesa peradi, ,,Agrokomercˮ se svrstao u red 

vodećih proizvođača hrane u bivšoj zajedničkoj državi. 

Sa razvojem proizvodnje jaja i mesa peradi i na njoj zasnovane prehrambene 

industrije razvijani su i uslužni kapaciteti, koji su bili u funkciji proizvodnje. U ovom 

periodu osnovana je vlastita inženjering organizacija, koja je u svojoj djelatnosti ima-

la projektovanje građevinsko-instalaterskih radova i izvođenje svih vrsta građevin-

skih radova za potrebe ,,Agrokomercaˮ. Na ovaj način obezbijeđena je efikasna 

izgradnja investicionih objekata, što je omogućilo efektivno završavanje planiranih 

projekata. 

Razvijeni su i transportni kapaciteti. Nabavljeno je 315 vozila, ukupne 

nosivosti 3.070 tona, od kojih veliki broj specijalnih vozila (rinfuzeri i hladnjače). 

Izgrađen je i moderni autoservis za remont i održavanje teških vozila. 
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Konstituisan je i vlastiti ,,Marketingˮ sa mrežom predstavništava i stovarišta u 

svim većim potrošačkim centrima, preko kojeg je ,,Agrokomercˮ obezbjeđivao siro-

vine, repromaterijal i ambalažu, kao i plasman roba iz vlastitog proizvodnog progra-

ma. Prošireni su i maloprodajni kapaciteti na prodajnom području ,,Agrokomercaˮ. 

Rukovodstvo ,,Agrokomercaˮ brinulo se i o svojim radnicima, a posebno o 

zdravlju i ishrani zaposlenih. U tu svrhu je formirana radna organizacija ,,Društveni 

standardˮ. 

U periodu intenzivne izgradnje ,,Agrokomercˮ je prolazio kroz značajne tran-

sformacije na osnovu Ustava i Zakona o udruženom radu. ,,Agrokomereˮ je ušao u 

srednjoročni period 1976–1980. godine kao radna organizacija (RO) sa četiri osnov-

ne organizacije udruženog rada (OOUR), da bi na kraju tog perioda, 1980. godine, 

postao složena organizacija udruženog rada (SOUR) sa 11 RO, 23 OOUR-a i četiri 

osnovne organizacije kooperanata [Poslovodni odbor ,,Agrokomercaˮ • 1986: 5]. 

Ostvareni rezultati tokom ovog perioda najbolji su dokaz da su planovi razvo-

ja ,,Agrokomercaˮ bili realni i ispravni, a da su u zabludi bili oni koji su izražavali 

nepovjerenje i sumnju u pogledu mogućnosti ovako brzog i dinamičnog razvoja. 

Na kraju se mora istaći i činjenica da se ,,Agrokomercˮ razvijao u dosta nepo-

voljnim uslovima i uz velika odricanja radnika, najviše vlastitim sredstvima zaposle-

nih. Od ukupnih ulaganja u iznosu od 1,441.033.000 dinara bilo je slijedeće učešće: 

- Fond Federacije 20,83%, 

- udružena sredstva PBS 7,03%, 

- sredstva poslovnih banaka 7,01% 

- domaći komercijalni krediti 17,37%, 

- ino krediiti 13,01% i 

- vlastito učešće 34,75% [Poslovodni odbor ,,Agrokomercaˮ • 1986: 7]. 

U ovom periodu ostvareni su izvanredni poslovni rezultati, što se vidi iz slije-

dećih podataka: 

Tabela 4: Poslovni rezultati 1975–1980. (u 000 dinara) 

Poslovni rezultat 
Ostvareno 

1975. 

Ostvareno 

1980. 

Prosječna 

stopa rasta 

Ukupan prihod 326.529 6.288.790 80,6 % 

Dohodak 50.200 738.681 71,2% 

Broj zaposlenih 774 4.132 39,8 % 

 

Ovakvi proizvodni rezultati SOUR-a ,,Agrokomercˮ uticali su na to da opšti-

na V. Kladuša izađe iz kruga izrazito nerazvijenih opština BiH. 

 

1.2.3. Period 1981–1985. godine 

 

Poljoprivredno-prehrambeni gigant iz V. Kladuše i tokom ovog perioda 

uspješno nastavlja razvojni put. Aktivirani su svi proizvodni kapaciteti prehrambene 
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industrije, te sa širokom lepezom prehrambenih proizvoda osvaja jugoslavensko 

tržište, a u izvozu roba i usluga preuzima vodeće mjesto u agrokompleksu BiH. 

Tokom ovog perioda realizira se novi program proizvodnje i prerade mesa 

purana i na toj osnovi razvoj prerađivačkih kapaciteta za proizvodnju širokog asorti-

mana mesnih prerađevina od purećeg mesa, te se proširuju djelatnosti uslužnog 

karaktera u skladu sa razvojem i potrebama preduzeća. 

U periodu 1981–1985. godine izgrađeni su svi kapaciteti za proizvodnju broj-

lera (12,000.000 godišnje), odnosno 162 objekta na 14 lokacija disperziranih na pod-

ručju opštine V. Kladuša i opštine Slunj u Hrvatskoj. 

Završena je i u proizvodnju puštena valionica brojlera kapaciteta 22,000.000 

valioničkih jaja godišnje. Izvršena je rekonstrukcija Tvornice stočne hrane, čime je 

povećan kapacitet sa 90.000 na 120.000 tona standardnih krmnih smjesa godišnje. 

Tako je obezbijeđena stočna hrana za potrebe puranske proizvodnje, a prošireni su i 

kapaciteti silosa za novih 10.000 tona. 

U ovom periodu je započet i većim dijelom realizovan Program proizvodnje i 

prerade mesa purana na području opštine Cazin, koji je po uloženim sredstvima i 

očekivanim efektima predstavljao najveći investicioni zahvat u agrokompleksu Jugo-

slavije. U naseljima Pjanići, Mutnik i Koprivna izgrađene su farme za proizvodnju 

rasplodnih jaja, valionica za proizvodnju jednodnevnih purića, tovne farme, te kapa-

citeti mesne industrije, klaonica, kafilerija za preradu nusprodukata klanja, hladnjača 

i drugi zajednički objekti: kotlovnice, uređaji za prečišćavanje otpadnih voda, uslu-

žna radionica, te kompletna infrastruktura. 

Ovaj program je uvrstio ,,Agrokomercˮ u vodećeg proizvođača hrane u Jugo-

slaviji. Tokom ovog perioda uvećani su i kapaciteti prehrambene industrije izgrad-

njom novih i proširenjem postojećih. Izgrađeno je više tvornica i drugih proizvodnih 

linija: Tvornica za preradu kakaovca, proizvodnju čokolade i čokoladnih proizvoda, 

Tvornica za proizvodnju lisnatog tijesta, Tvornica za proizvodnju pekarskih i posla-

stičarskih proizvoda, Tvornica za proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih proizvoda, 

Tvornica za proizvodnju i preradu voća i povrća, Linija za preradu pilećeg mesa u 

širi asortiman mesnih prerađevina, Linija za proizvodnju marmelade, džemova i kan-

diranog voća i Linija za preradu i konzerviranje šampinjona. 

Izvršeno je dokompletiranje opreme po mnogim proizvodnim linijama, čime 

su otklonjena uska grla u proizvodnji i povećano korištenje instaliranih kapaciteta. U 

naselju Polje rekonstruisani su i prošireni energetski kapaciteti za potrebe narasle 

prehrambene industrije. 

U cilju podsticanja razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje izgrađeno je 

osam dehidratorskih stanica ukupnog kapaciteta 12.000 tona suhe mase, zatim kapa-

citeti za proizvodnju šampinjona, a nabavljena je moderna poljoprivredna mehaniza-

cija za potrebe vlastite proizvodnje i pružanje usluga individualnim proizvođačima. 

Nastavljena je laktofrizacija i otkup mlijeka, te izgrađeni poljoprivredni centri u sje-

dištima devet organizacija kooperanata [Poslovodni odbor ,,Agrokomercaˮ • 1986: 

8–12]. 
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Uporedo sa ulaganjima u izgradnju novih i proširenje postojećih proizvodnih 

kapaciteta vršeno je ulaganje značajnih sredstava u razvoj uslužnih i saobraćajnih 

kapaciteta. Prošireni su kapaciteti autoservisa izgradnjom nove servisno-remontne 

hale s modernom opremom, izgrađena je moderna protektirnica guma za vlastite 

potrebe, te obezbijeđena znatna količina guma za prodaju na tržištu. 

U ovom periodu nabavljeno je 319 teretnih vozila i 22 autobusa među kojima 

veliki broj specijalnih vozila (rinfuzeri i hladnjače), tako da je na kraju ovog razdo-

blja ,,Agrokomercˮ raspolagao sa 498 teretnih vozila ukupne nosivosti 5.480 tona, 35 

autobusa sa 2.827 sjedišta, te velikim brojem manjih lakih vozila za pružanje prevo-

znih usluga. 

Nove tvornice i veći obim proizvodnje zahtijevali su i veće skladišne prosto-

re. Izgrađeno je skladište od 18.000 m
2
 u Polju, poslovni prostori sa skladištima u 

Ljubljani i Skoplju, a izvršene su i pripreme (obezbijeđeno zemljište, projektna doku-

mentacija i plaćene komunalne takse) za izgradnju skladišnog prostora u V. Kladuši, 

Karlovcu, Beogradu i Rijeci. 

Kupljeni su poslovni prostori u Karlovcu, Beogradu, Rijeci, Sarajevu, Splitu, 

V. Kladuši i Pećigradu za realizaciju novog programa gastro-lanca na bazi pilećeg i 

purećeg mesa. Izvršene su sve pripreme za otpočinjanje radova na izgradnji trgovač-

kog centra u Sarajevu. Velika sredstva su do kraja 1985. godine uložena u građevin-

sku mehanizaciju u cilju osposobljavanja građevinske operative da udovolji poveća-

nom obimu građevinskih radova. Nabavljena je asfaltna baza sa svom pratećom 

opremom i izvršene pripreme za izgradnju separacije kamenih agregata i asfaltne 

baze većeg kapaciteta. 

U oblasti društvenog standarda ,,Agrokomercˮ rješava i probleme radnika. U 

ovom periodu za radnike je obezbijeđeno 125 stanova, a velika sredstva su usmjerena 

na kreditiranje individualne stambene izgradnje. Krajem ovog perioda u Polju je 

završen i moderno opremljen Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ,,Agrokomercaˮ, 

opremljen brojnim medicinskim uređajima i pomagalima. Krajem 1985. godine zavr-

šene su pripreme za izgradnju restorana društvene ishrane i kuhinje u industrijskom 

kompleksu u Polju. 

U periodu 1981–1985. godine ukupna investiciona ulaganja ,,Agrokomercaˮ 

iznose 30.926.173.000 dinara. Tehnička struktura ulaganja bila je slijedeća: 

Tabela 5: Ukupna investiciona ulaganja 

Struktura ulaganja 
Iznos u 000 

dinara 
Učešće 

Privredno zemljište 444.604 1,43% 

Građevinski objekti 11.113.461 35,94% 

Oprema: 

a) domaća 

a) uvozna 

3.974.747 

8.730.804 

12,85% 

28,23% 

Ostala ulaganja 1.747.278 5,60% 
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Obrtna sredstva 4.915.279 15,95% 

Ukupno  30.926.173 100,00% 

Poslovodni odbor ,,Agrokomercaˮ • 1986: 8–12 

Tehnička struktura je veoma povoljna i ukazuje na znatna ulaganja u tehnološ-

ku opremu, što je rezultat usmjeravanja investicija u kompletiranje postojećih kapaci-

teta. Izvori finansiranja investicija u ovom periodu su veoma nepovoljni, što se vidi 

iz slijedećih podataka: 

Tabela 6: Ukupna investiciona ulaganja 

Izvor finansiranja Iznos u 000 dinara Učešće 

Fond Federacije 4.124.605 13.34% 

Republički fond 620.773 2,01 % 

Bankarska sredstva 3.606.805 11,66% 

Komercijalni krediti 

a) domaći 

b) ino konvertibilni 

c) kliring  

3.729.369 

(320.397) 

(2.023.107) 

(1.385.865) 

12,06% 

Udružena sredstva OOUR-a 14.613.107 41,25% 

Vlastito učešće 2.496.101 8,07 % 

Ostali izvori 1.734.959 5,61 % 

Ukupno  30.926.173 100,00 % 

Poslovodni odbor ,,Agrokomercaˮ • 1986: 8–12 
 

Učešće društvenih fondova (Fond Federacije i Republički fond) od svega 

15,35 u ovom periodu i 20,83% u periodu 1975–1980. godine demantuju sva ona 

mišljenja i priče da se ,,Agrokomercˮ razvijao uz velika angažovanja sredstava nami-

jenjenih za razvoj nerazvijenih krajeva. 

Ako se iz ukupnih investicionih sredstava isključe investicije za Program pro-

izvodnje i prerade mesa purana i dehidratorske stanice, koje su se realizovale na pod-

ručju opštine Cazin, onda je učešće društvenih fondova u razvoju ,,Agrokomercaˮ 

minimalno, što ukazuje na činjenicu da se ,,Agrokomercˮ razvijao pod nepovoljnim 

uslovima, a najviše vlastitim sredstvima. 

Dinamičnu izgradnju objekata u peradarskoj proizvodnji, prehrambenoj indu-

striji i uslužnim djelatnostima pratili su i veoma krupni poslovni rezultati u svim pod-

ručjima djelatnosti i u svim dijelovima ,,Agrokomercaˮ. 

Rast proizvodnje primarnih poljoproizvoda na vlastitim površinama rastao je 

po prosječnoj stopi od 33,9%, a u kooperaciji taj rast je iznosio 47,2%. Otkup poljo-

privrednih proizvoda i šumskih plodova rastao je prosječnom stopom od 26,1%. 

Raznim oblicima organizovane proizvodnje obuhvaćeno je oko 1.900 domaćinstava 

– kooperanata. 
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Tokom ovog perioda ,,Agrokomercˮ ostvaruje odlične izvozne rezultate. Od 

1983. godine, kada se ozbiljnije krenulo s izvozom, prosječna stopa rasta izvoza roba 

iznosi 149%, da bi 1985. godine bio ostvaren izvoz od 38.200.000 $ dolara, od čega 

oko 95% na konvertibilna tržišta. Rukovodstvo ,,Agrokomercaˮ je shvatilo da se 

daljnji dinamičan trend razvoja može održati jedino orijentacijom na svjetsko tržište, 

pa su napori i zadaci usmjereni na veću proizvodnju roba za izvoz. 

Dinamičan rast proizvodnje pratio je i rast zaposlenosti. Povećan je broj 

zaposlenih sa 4.132 krajem 1980. godine na 8.932 radnika krajem 1985. godine, što 

predstavlja rast po prosječnoj godišnjoj stopi od 16,7%. Poboljšana je i kvalifikacio-

na struktura zaposlenih. Krajem 1985. godine u ,,Agrokomercuˮ je radilo 420 radni-

ka sa visokom i višom stručnom spremom, od kojih je najviše bilo sa stručnim profi-

lima (agronomi, veterinari, tehnolozi, farmaceuti), koji su bili nosioci proizvodnje, 

razvoja i unapređenja nauke i tehnologije. 

Izvanredni su i finansijski rezultati. Ukupan prihod je rastao po prosječnoj 

stopi od 84, a dohodak po stopi od 66%. 

Tabela 7: Finansijski rezultati ,,Agrokomercaˮ u milionima dinara i  

broj zaposlenih 1876–1986.  

Godina 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Ukupan prihod 

(000.000) 542 1397 2506 3878 6289 8869 14809 31099 56543 132721 332384 

Dohodak 

(000.000) 97,8 141,6 261,3 448,1 738,7 1132 1819 3649 5517 9522 26328 

Broj zaposlenih 915 1375 1885 2790 4132 4595 5432 6625 7748 8932 11691 

Šošić • 1987 

Tabelarni prikaz finansijskog poslovanja i povećanje broja zaposlenih radnika 

pokazuju stalni rast. Posebno se zapaža ,eksplozivni porast zaposlenih radnika u peri-

odu od 1980. do 1986. godine. 

 
2. EKONOMSKO-GEOGRAFSKA ANALIZA 
 
2.1. ,,Agrokomercˮ, agroindustrijski kompleks 

Vrhunac razvoja ,,Agrokomercˮ je dostigao krajem 1986. godine sa 11.691 

zaposlenih radnika, koji su ostvarili impozantne rezultate: 

- ukupan prihod 332 milijarde dinara, 

- ukupan dohodak 26,3 milijarde dinara, 

-  prosječno korištena osnovna i obrtna sredstva 155 milijarde dinara i 

-  izvoz robe i usluga 61 milion USA $ 

U SOUR-u ,,Agrokomercˮ razvilo se do kraja 1986. godine 14 RO-a i 36 

OOUR-a, devet radnih zajednica i devet osnovnih organizacija kooperanata. Šta i u 
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kojim količinama se u to vrijeme proizvodilo u ,,Agrokomercuˮ, govore podaci obra-

đeni i razvrstani po segmentima proizvodnje [Šošić • 1987: 20–21]. 

RO ,,Acomˮ 

Moderna i savremeno opremljena radna organizacija, sa OOUR-ima Hladnja-

ča, Mesna industrija, Tvornica alkohola i bezalkoholnih pića i Tvornica supa, rižota i 

majoneza, proizvodila je poznate polutrajne i trajne proizvode bazirane na preradi 

mesa i jaja, kao što su: krajiška i kladuška kobasica, viršle i debrecineri (u jednoj 

smjeni se proizvodilo 1.500 kg kobasica, 30.000 konzervi, 10.000 komada gotovih 

jela, 2.000 kg stejka od mesa peradi), supe u kockama, supe u vrećicama, instant 

supe, majoneze i prelivi od majoneza, paradajz sos, senf i vegetalni ekstrakti za supe. 

U suradnji sa renomiranim proizvođačima, proizvodila je široku lepezu dječije hrane; 

milumil, aptamil, nektarmil 1, nektarmil 2, i niz instant kaša sa medom, čokoladom, 

rižom, voćem... Širok je bio i spektar biljnih tonika: koprivit, cardalept, galogran, 

granobil, vene-ton, kao i dijetetskih proizvoda: apelat, molat, dimolat, normolat, dije-

tetskih začina, soli i sladila (aspartam). Na bazi vlastitih sirovina proizvodila je siru-

pe, sokove, likere i alkoholna pića (7,000.000 litara godišnje). 

 

RO ,,Delikatesaˮ 

Vlastita sirovinska osnova, šumski plodovi i moderna tehnologija su bili zna-

čajna polazna osnova u djelatnosti ove radne organizacije sa dvije osnovne organiza-

cije udruženog rada: Prerada i Tvornica praškastih proizvoda. Asortiman njihove 

proizvodnje je bio širok: marmelade, džemovi i kompoti od kajsija, bresaka, šljiva, 

jagoda, višanja, dunja, jabuka... Poznati su bili proizvodi ukiseljenog povrća – korni-

šona, paprika, cikle, kupusa, zelenog paradajza i raznih miješanih salata. U Tvornici 

praškastih proizvoda nastajale su gotove smjese za kolače, palačinke, krofne, a zatim 

i biskviti, pudinzi, šlag kreme, šlag pjene, sladoled u prahu, jaja u prahu... Čuveni su 

bili proizvodi od kestena: kuhani kesten i pire od kestena. Linija prerade i marinira-

nja šampinjona proizvodila je ovaj delikatesni proizvod u raznim vrstama pakovanja. 

 

RO ,,Društveni standardˮ 

U okviru ove radne oranizacije, sa četiri osnovne organizacije udruženog rada 

(Zavod za zdravstvenu zaštitu, Društvena ishrana, Ugostiteljstvo i Sigurnost), oba-

vljane su zajedničke djelatnosti u oblasti zdravlja, ishrane, rekreacije i odmora i rad-

nih uslova za sve radnike ,,Agrokomercaˮ. Raspolagala je restoranima društvene 

ishrane kapaciteta 5.200 obroka dnevno, savremeno opremljenim dispanzerom medi-

cine rada i ugostiteljskim objektima – od bifea, picerija, kafe poslastičarnica do 

hotelskih kapaciteta visoke kategorije. 

RO ,,Inžinjeringˮ 

Ova radna organizacija sa tri OOUR-a (Projekat, Visokogradnja i Niskograd-

nja) bila je specijalizirana za obavljanje svih građevinskih radova niskogradnje i 
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visokogradnje, počev od ideje, izrade planova i projekata do konačnog izvođenja 

objekata. Raspolagala je najsavremenijim građevinskim mašinama, operativom i vla-

stitom asfaltnom bazom. Osposobljena je bila za izgradnju svih objekata za peradar-

stvo, prehrambenu industriju i stanogradnju. 

 

RO ,,Konditorska industrijaˮ 

U dva OOUR (Tvornica biskvita i krekera i Tvornica čokolade i kremova), 

najmodernijom tehnologijom su se proizvodili konditorski, pekarski i poslastičarski 

proizvodi. Godišnje se proizvodilo 3.400 tona biskvita, 3.600 tona tvrdih krema, 

1.320 tona kakao krem-proizvoda, 1.600 tona čokolade, 4.140 tona kruha, 650 tona 

industrijskih kolača, 1.400 tona peciva i posebnih pekarskih proizvoda, 5.690 tona 

krekera i pti bera i 340 tona lisnatog tijesta. Proizvodni asortiman visokokvalitetnih 

proizvoda osvojio je ne samo domaće nego i inostrano tržište. 

RO ,,Marketingˮ 

Plasman gotovih proizvoda proizvodnih organizacija članica SOUR-a na 

jugoslovenskom tržištu je obavljala ova radna organizacija. Razgranatom i dobro 

opremljenom mrežom predstavništava, skladišta i distributivnih centara širom Jugo-

slavije, ,,Marketingˮ je obezbjeđivao prodaju svih 948 proizvoda SOUR-a ,,Agroko-

mercˮ. 

 

RO ,,Peradarstvoˮ 

Najstarija radna organizacija SOUR ,,Agrokomercˮ, sa 10 OOUR-a (Farme 

za proizvodnju konzumnih jaja, Uzgojne farme, Reprocentar, Remont i montaža, 

Tvornica plastične ambalaže, Tov brojlera, Matične farme brojlera, Sortirnica jaja, 

Klaonica peradi, Acopharm), bila je vodeća organizacija udruženog rada u peradar-

skoj proizvodnji u Jugoslaviji. Njeni godišnji kapaciteti su bili impozantni: 

- farme koka nosilja koje u proizvodnom ciklusu proizvedu 360 miliona 

komada jaja, 

- sortirnica za kontrolu kvaliteta, sortiranje i pakovanje, kapaciteta 360 mil-

iona jaja, 

- tvornica za proizvodnju plastične ambalaže za sitno pakovanje jaja za 

tržište, kao i ambalaže od plastičnih masa za ostale namjene, kapaciteta 

31.248.000 komada, odnosno termoformirane ambalaže 4.517.000 koma-

da, 

- uzgojne farme za proizvodnju pilenki za vlastite potrebe i za tržište, kapa-

citeta 1.300.000 komada, 

- valionica pilića lake pasmine, kapaciteta 9.000.000 jajnih mjesta, 

- matične farme lakih pasmina, kapaciteta 40.000 komada roditelja, koje 

proizvode pet miliona komada vlastitih konzumnih jaja, 

- farme za tov brojlera, kapaciteta 18 miliona komada,  

- valionica pilića teške pasmine kapaciteta 24 miliona jajnih mjesta, 
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- matične farme roditelja teške pasmine sa više od 120.000 komada rodite-

lja i proizvodnjom 25 miliona rasplodnih jaja, 

- kapaciteti za proizvodnju djedova – teške pasmine (3,5 miliona komada 

rasplodnih jaja), 

- valionica djedova za proizvodnju jednodnevnih roditeljskih pilića teške 

pasmine, kapaciteta 5,5 miliona jajnih mjesta i 

- klaonica peradi, kapaciteta 20.000.000 komada. 

 

RO ,,Poljoprivredaˮ 

Organizacija moderne poljoprivredne proizvodnje na vlastitom zemljištu, 

kooperativni odnosi sa selom i preuzimanje tržnih viškova poljoprivrednih proizvoda 

bile su osnovne djelatnosti ove radne organizacije, sa četiri osnovne organizacije 

udruženog rada (Ekonomija, Kooperacija, Poljoproizvod, Poljopromet) i 9 osnovnih 

organizacija kooperanata. Proizvodila je i otkupljivala sve ratarske i povrtlarske kul-

ture, mlijeko, tovljenu stoku, kukuruz i žitarice, lucerku (koja je dehidrirana i paleti-

rana u osam vlastitih dehidratorskih stanica), voće (posebno jagodičasto), šampinjo-

ni, šumske plodove i ljekovito bilje. Imala je organizovanu proizvodnja meda i uzgoj 

puževa, kao i niz tercijarnih djelatnosti. 

 

RO ,,Prometˮ 

Promet roba na malo vršio se putem OOUR-a ,,Maloprodajaˮ i ,,Malopro-

metˮ, koje su imale dvije moderno opremljene robne kuće, 224 maloprodajna objekta 

sa 19.512 m
2
 poslovnog prostora i dva skladišta poslovnog prostora ukupne površine 

5.541 m
2
. Maloprodajni kapaciteti su bili locirani na području regije, susjednih opšti-

na Banije i Korduna i u svim većim potrošačkim centrima. 

RO ,,Pržionicaˮ 

Ova radna organizacija je prerađivala i pakovala kafu i čajeve, kapaciteta 

10.500 tona godišnje. Bila je jedan od vodećih prerađivača i proizvođača pržene i 

mljevene kafe u Jugoslaviji. 

 

RO ,,Puranˮ 

Visokokvalitetno meso purana se proizvodilo u tovnim farmama, kapaciteta 

980.000 purana. Proizvodilo se 6,740.000 kg mesa žive vage, zatim 2,139.915 koma-

da rasplodnih jaja u valionici kapaciteta 1,618.000 jajčanih mjesta, 1,050.000 koma-

da jednodnevnih tovnih purića 82.600 komada jednodnevnih purića. 

RO ,,Repromˮ 

Ova radna organizacija je vršila promet roba na veliko i nabavku repromateri-

jala, sirovina i ambalaže za potrebe svih proizvodnih i uslužnih organizacija SOUR-a 

,,Agrokomercˮ. 
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RO ,,Transportˮ 

U osnovnim organizacijama (Teretni saobraćaj, Servis, ,,Jugogumaˮ, Putnički 

saobraćaj i ,,Actexˮ) ova radna organizacija je raspolagala voznim parkom od 448 

voznih jedinica za prevoz tereta (ukupne tonaže 4.787 t), 50 najmodernijih autobusa 

za prevoz putnika, protektirnicom autoguma kapaciteta 27.000 komada godišnje, ser-

visno-remontnim kapacitetima sa najsavremenijim tehnološkim normama FAP i mer-

cedes, koji su bili potpuno zaokruženi, od pranja i podmazivanja vozila do general-

nog remonta svih sklopova na vozilima, sa dvije servisno-remontne hale površine 

6.500 m
2
, sa najsavremenijom opremom i alatima, automatskom praonicom vozila, 

kao i opremom za dijagnostiku i tehnički pregled vozila. U okviru tercijalnih djelat-

nosti, proizvodila se zaštitna odjeća,  autocerade i rabljeno motorno ulje. 

 

RO ,,Tvomica stočne hraneˮ 

Za potrebe SOUR-a ,,Agrokomercˮ ova organizacija je potpuno automatizo-

vano proizvodila 180.000 t standardnih krmnih smjesa, 250 t premixa, 5.600 t hrane 

za ribu i riblju mlađ i 1.800 t hlorin-hlorida i mikroelemenata. 

 

RO ,,Kunexˮ 

Ova je radna organizacija bila osnovana za proizvodnju kunića rase hyla u 

količini od 1,000.000 komada godišnje. Meso kunića i prerađevine od mesa kunića 

bili su izvozni program SOUR-a ,,Agrokomercˮ, sa perspektivnim programima raz-

voja prerade kože i dlake kunića. 

,,Agrokomerc-bankaˮ 

Interna banka ,,Agrokomercˮ je objedinila i vodila finansijske i kreditne 

poslove za sve organizacije udruženog rada SOUR-a ,,Agrokomercˮ. 

 

Uspon ,,Agrokomercaˮ nastavio se i u narednoj godini. Do 31. 8. 1987. godi-

ne ,,Agrokomercˮ je izgradio 52 fabrike i 540 objekata farmi, stotine kilometara 

puteva i vodovodnih mreža i veliki broj raznih objekata, ukupne vrijednosti 3,6 mili-

jardi USA $ [Abdić • 1990: 49]. 

Izvoz ,,Agrokomercaˮ je 1986. godine iznosio tri četvrtine od ukupnog izvoza 

bh. agrokompleksa. Izvozilo se u 42 zemlje. Vrijednost izvoza u 1986. godini iznosi-

la je 65 miliona $. Rast izvoza nastavio se i u 1987. godini, pa je u februaru 1987. 

ostvaren izvoz veći za 26% od izvoza u februaru 1986. godine. Vrijednost izvoza za 

januar/februar 1987. godine iznosila je 17 miliona $.  

U toku 1986. godine ,,Agrokomercˮ je proizveo 312.000 tona hrane, a svaki 

stanovnik bivše Jugoslavije (oko 23.000.000 stanovnika) godišnje je trošio 12 kg 

proizvoda ,,Agrokomercaˮ, u kojem se proizvodilo 948 različitih prehrambenih pro-

izvoda. Krajem augusta 1987. godine u ,,Agrokomercuˮ je radilo 13.650 radnika, od 

kojih je 987 bilo sa VSS, dok je doktora i magistara nauka bilo 38. Broj stipendista 
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na raznim visokim školama i fakultetima bio je 463, a stručnjaka na postdiplomskom 

studiju i specijalizacijama 67. Uz sve to, opština V. Kladuša je krajem 1986. godine 

zauzimala 11. mjesto u BiH po masi narodnog dohotka [Abdić • 1990: 89]. 

A onda, 15. 8. 1987. godine, kao grom iz vedra neba objavljen je članak novi-

nara Zvonimira Azdejkovića, dopisnika dnevnog lista ,,Borbaˮ iz Kruševca, pod 

naslovom ,,Agrokomerc izdavao mjenice bez pokrićaˮ. U članku se govorilo o neza-

konitom poslovanju ,,Agrokomercaˮ i velikim malverzacijama u V. Kladuši. Uslije-

dili su politički okršaji u rukovodstvu BiH, a zatim hapšenja, između ostalih i Fikreta 

Abdića, direktora SOUR-a ,,Agrokomercˮ, uhapšenog 8. 9. 1987. u Rijeci. Maraton-

ski sudski proces u Bihaću protiv rukovodilaca ,,Agrokomercaˮ trajao je do jeseni 

1989. godine, a pošto im nije dokazano nijedno krivično djelo, pušteni su na slobodu. 

 

2.2. Revitalizacija ,,Agrokomercaˮ 

 

Nakon dvije godine stajanja, pogoni ,,Agrokomercaˮ ponovo oživješe ujesen 

1989. godine, a već početkom 1990. godine nastavljena je proizvodnja u svih 15 

fabrika prehrambene industrije, organizovana je nabava i prodaja, obavljena proljetna 

sjetva, revitalizirana proizvodnja u kooperaciji i organizovan otkup mlijeka. U pera-

darskoj proizvodnji krenulo se od nule. Pokrenuta je proizvodnja brojlera, kupljena 

su jaja u inostranstvu za vlastiti uzgoj koka i obezbijeđen vlastiti materijal za brojler-

sku proizvodnju. Pokrenuta je i proizvodnja purana. Kupovinom purećih jaja na stra-

nom tržištu u toku 1990. zatvoren je ciklus vlastite proizvodnje i reprodukcije. 

Proizvodnja kunećeg mesa iz dana u dan je uvećavana. Montirana su 32 nova 

objekta za uzgoj kunića. Sva proizvodnja se izvozila u Italiju, čime je plaćana uveze-

na oprema. 

U periodu 1990–1992. transportne, ugostiteljske i građevinske usluge ,,Agro-

komercovihˮ specijalizovanih preduzeća su višestruko povećane. Sredinom 1990. 

godine u ,,Agrokomercuˮ je radilo 8.176 radnika i svi su redovno primali platu. 

O novom usponu ,,Agrokomercaˮ govore podaci o izvozu ovog preduzeća 

1991. godine, kada je u više zemalja Evrope, Afrike i Azije izvezeno roba u vrijedno-

sti od 33 miliona DEM (Tabela 8): 

Tabela 8: Izvoz ,,Agrokomercaˮ (u DEM) 1991.  

Njemačka 1.593.000,00 

Qatar 2.236.900,00 

Češka i Slovačka 3.189.800,00 

Alžir 24.885.000,00 

Austrija 297.000,00 

Malta 666.000,00 

Ukupno: 32.851.350,00 

Husić • 2002 
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Projekat ,,fast-foodˮ restorana, kafea, poslastičarnica i delikatesnih prodavni-

ca u ovom periodu počeo se ostvarivati. Poslovni prostori u velikom broju gradova 

počeli su se opremati za ovu funkciju. Ovaj posao je ,,Agrokomercuˮ trebao donijeti 

veliku finansijsku dobit, a na ovaj način bi se zaposlio veliki broj radnika [Abdić i 

dr. • 1991: 23–25].  

U ovo vrijeme u ,,Agrokomercuˮ su pripremane i nove organizacione promje-

ne na osnovu novih teorija o preduzećima koje su se razvile u svijetu i na osnovi teza 

i poslovnih aktivnosti u ,,Agrokomercuˮ [Abdić i dr. • 1991: 31–33]. Prema tom 

prijedlogu ,,Agrokomercˮ bi postao jedinstveno preduzeće, na čijem čelu bi bila 

uprava nadležna za vođenje poslovne politike i obavljanje administrativno-pravnih 

poslova. Promjene su predviđale stvaranje modernog svjetskog preduzeća visoke efi-

kasnosti. 

Proizvodi ,,Agrokomercaˮ su ponovo osvojili i domaće i strano tržište. Trend 

obnove, rasta proizvodnje i izvoza ponovo je zaustavljen sredinom 1992. godine, 

otpočinjanjem rata u BiH, koji je ,,Agrokomercuˮ donio nesagledive posljedice. Rat-

na i politička zbivanja u Cazinskoj Krajini u periodu 1992–1995. godine ovaj kolek-

tiv su doveli do ruba propasti. 

U periodu 1996–2004. godine ništa dobro nije se desilo u ,,Agrokomercuˮ. 

Vlasti Federacije BiH i USK-a previše su eksperimentisale s ovim preduzećem, pa 

danas nema ni kontura nekadašnjeg ,,Agrokomercaˮ. Sve je porušeno, postoje lokaci-

je i oštećene ograde oko pustih i devastiranih objekata bez radnika [Dodik • 2003: 

309]. Neke od linija prehrambene industrije ,,životareˮ, a nekoliko stotina zaposlenih 

mjesecima ne primaju plate za svoj rad. 

 

2.3. Moguća proizvodnja u ,,Agrokomercuˮ 

 

Imajući u vidu promjene koje su se desile u proteklih 15-tak godina na prosto-

ru Balkanskog poluostrva, u ,,Agrokomercuˮ nema potrebe zapošljavati veliki broj 

radnika. Maksimalan broj zaposlenih u ,,Agrokomercuˮ trebao bi biti višestruko 

manji, a i do tog broja bi se moralo doći kroz nekoliko faza revitalizacije. 

Proizvodni program ,,Agrokomercaˮ za evropsko tržište je interesantan. Na 

ovom tržištu mogle bi se plasirati veće količine purećeg mesa, kunića, brojlera i jaja. 

Dio ovih proizvoda može se plasirati i na domaće tržište, te na tržište susjednih 

zemalja. Pored toga, proizvodi prehrambene industrije ,,Agrokomercaˮ mogu se pla-

sirati na domaće tržište. 

Ovo su pretpostavke mogućeg razvoja i proizvodnje u ,,Agrokomercuˮ, ali 

prije svega treba ispitati tržište i proizvoditi one količine proizvode koje se sigurno 

mogu prodati i naplatiti. Mogući strateški partneri ,,Agrokomercaˮ u BiH su ,,Pivo-

varaˮ Bihać i ,,Lijanovićˮ Široki Brijeg. Na osnovu obavljenih razgovora s holand-

skim kompanijama, moguća su zajednička ulaganja u oporavak ,,Agrokomercaˮ, te 

njegova privatizacija kupovinom državnog udjela. Prema dosadašnjim razgovorima, 

mogući strateški partneri ,,Agrokomercaˮ su Amerikanci (prehrambena industrija), 
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Holanđani (kunići, peradarstvo i purani), Lihtenštajn (purani) i Slovenci (peradar-

stvo, prerada voća i povrća). 

O mogućoj proizvodnji ,,Agrokomercaˮ najbolje govore instalirani kapaciteti 

u poslovnom sistemu ovog preduzeća. 

 

2.4. Uloga i značaj „Agrokomercaˮ u razvoju općina Velika Kladuša i Cazin 

 

Razvoj „Agrokomercaˮ uticao je na sveukupan razvoj općina Velika Kladuša 

i Cazin. Zahvaljujući upravo razvoju „Agrokomercaˮ, Općina V. Kladuša je izašla iz 

kruga izrazito nerazvijenih općina u BiH i uvrstila se u krug razvijenih, sa natpro-

sječnim društvenim proizvodom i zaposlenošću po stanovniku u BiH [Ravlić • 1987: 

401–430]. Slične promjene dešavale su se i na području Općine Cazin, pa možemo 

zaključiti da se ovakav preobražaj za kratko vrijeme nije nigdje desio u bivšoj Jugo-

slaviji. Brz i dinamičan razvoj ,,Agrokomercaˮ uticao je i na razvoj vanprivrednih 

djelatnosti, kao što su obrazovanje, kultura, zdravstvo, socijalna zaštita i drugo, jer je 

participacija ,,Agrokomercaˮ u finansiranju ovih djelatnosti bila u stalnom porastu, a 

time je jačao i njihov materijalnih položaj. 
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HISTORICAL DEVELOPMENT OF “AGROKOMERC” 

 

Conclusion 

 

The origin, rise and fall of “Agrokomerc” took place in the last thirty years of XX century. 

How was all this possible? There is no answer to this and many other questions about “Agrokomerc”. 

One found the answers to these questions in the person of Fikret Abdic, the director of “Agrokomerc” 

who had a strange power to motivate people and convince them of everything he stood for. Thus, he 

managed to motivate the employees of this company, despite the rather low salaries. Employees moti-

vation was based on enthusiasm and local patriotism. For years the employees waived participation in 

the results of their work, since “Agrokomerc” did not have enough funds for “investments”. This 

collective permanently depressed housing construction and therefore had the least social housing for 

its employees. Housing construction was extended until the date of production facilities completion, 

which, among other things, contributed to such fast and tremendous development. 

In 15 years of development, from 1971 to 1986, “Agrokomerc” built 64 factories and 540 

farm buildings with all the necessary infrastructure. How was that possible? Former employees of 

“Agrokomerc” answer that a large accumulation was created due the work of all employees over 10 

hours a day on average, deliberate reduction of personal income (salaries), selfless sacrifice, reduction 

of personal and joint consumption and, most importantly, high labor and technological discipline, 

large investments in staff education and monitoring the latest global achievements, while maintaining 

the competitiveness of products in the domestic and foreign markets. 

Thousands of subcontractors supported this business policy of the management of “Agro-

komerc” because they knew that progress and better life would come with “Agrokomerc”. Indeed, life 

changed to a great extent in the Cazin region at the time of the rise of “Agrokomerc”. Asphalt roads, 

water systems, telephone lines, new houses, buildings, factories and farms change the look of this 

area. One of the most backward parts of the former Yugoslavia became “the Bosnian California” in a 

short time. The people lived their dream, short but beautiful. 

And then came the awakening and the people met a new word – scandal. Fear and misery 

reigned in Krajina. Director Abdic ended up in prison, and the indignant people were looking for the 

culprits of the difficult situation in “Agrokomerc” outside the borders of Cazinska Krajina. 

After the marathon trial in Bihac, the management of “Agrokomerc” took its place again at 

the end of 1989. Soon, great progress was seen in the reconstruction of the destroyed company. That 

second life of “Agrokomerc” lasted for a short time as it was stopped with the outbreak of war in 

Bosnia and Herzegovina in 1992. From then until today, “Agrokomerc” " is collapsing and failing. 

There is no shadow of the former Kladusa giant. 

The people of this region expect revitalization and the “third life” of “Agrokomerc” and hope 

for a better life and work, in order to make life more bearable with their work. 

“Agrokomerc” is an example of how much can be achieved in a backward area, without any-

thing, from the greenfield. All this was done and created by the will and work of the people of that 

area. I believe that this will, volition and desire still exist in the people and will soon come to light. 

Urgent but also fair privatization of “Agrokomerc” is a precondition for everything, and the new own-

ers will find ways to recover this company. 
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EPISTULAE X 96; 97 

РИМСКИ ИЗВОР О РАНИМ ХРИШЋАНИМА 

 

 
Апстракт: Из пера једног Римљанина, нехришћанина, произашло је вриједно свједо-

чанство о положају хришћана у источној римској провинцији Битинији и Понту почетком II 

вијека. Плиније Млађи, намјесник у провинцији, цару Трајану пише писмо у којем га обавје-

штава о свом сусрету с хришћанима и оптужбама против њих. Несигуран у правну процедуру 

која се води у истрагама и суђењима против хришћана, Плиније пита цара за савјет о даљњем 

поступању према све бројнијим оптуженим Христовим сљедбеницима. Поред односа римске 

власти према раним хришћанима, који су у то вријеме за Римљане представљали сљедбенике 

неког новог, непознатог покрета, Плиније у писму 96 даје такође вриједне податке о хришћан-

ском организовању и окупљању ради службе Христу. Трајанов кратак одговор на Плинијево 

писмо открива став и однос највише римске власти према раним хришћанима. У овом раду дат 

је цјеловит текст оба ова писма на оригиналном латинском језику и њихов превод на српски 

језик с коментарима. 

 
Кључне ријечи: Плиније Млађи, писма 96 и 97, хришћани, цар Трајан. 

 

 

Плиније Млађи познат је у римској књижевности по својим сачуваним 

писмима. Она чине збирку која је подијељена на десет књига. Првих девет књи-

га обухватају Плинијева писма члановима породице, пријатељима и познани-

цима, а писана су у различитим формама, од кратких интимних биљешки до 

стилски дотјераних писама о различитим темама.
1
 Десета књига збирке садржи 

123 писма, од којих су 72 Плинијева, а 51 су цара Трајана, који је владао Рим-

ским царством од 98. до 117. године. Ова преписка између цара Трајана и Пли-

нија Млађег вођена је између 110. и 113, када је Плиније обављао дужност 

намјесника у источној римској провинцији Битинији и Понту на Црном мору. 

Ова збирка писама између једног римског цара и највишег римског дужносника 

представља највреднију сачувану званичну преписку из античог периода која 

аутентично, из прве руке, приказује дешавања у току неколико година у једној 

римској провинцији. 

Плиније Млађи (C. Plinius Caecilius Secundus, 62–113) рођен је у мјесту 

Комо у сјеверној Италији. Послије смрти оца одлази у Рим, гдје учи реторику 

                                                 
1
 Девет књига збирке садржи 247 писама. Претпоставља се да је Плиније већину писама послао 

својим адресатима и да је касније њихове сачуване копије, након извјесног стилског дотјерива-

ња, сâм објављивао, почевши од 104. или 105. године.  
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код Квинтилијана, тада најпознатијег учитеља реторике. Послије низа служби и 

успјешне адвокатске каријере, цар Трајан га 110. године шаље у провинцију 

Битинију и Понт (данашњи сјеверни дио Турске), као намјесника са конзул-

ским овлашћењима (legatus Augusti pro praetore consulari potestate). По доласку 

на службу у Битинију и Понт Плиније започиње своју преписку са царем Траја-

ном, која се прекида изненада, непуне три године прије Плинијеве службе у 

Битинији. Чини се да га је изненадна смрт задесила у самој провинцији 113. 

године. 

Два писма из ове преписке, о којима се вјероватно највише расправљало, 

имају посебан значај јер показују однос римске власти према раним хришћани-

ма и ширењу новог покрета који се појавио међу Христовим сљедбеницима. То 

су писма 96 и 97, Плинијево писмо цару Трајану и Трајанов одговор. Она су 

била позната већ у вријеме хришћанског апологете Тертулијана (c. 160–240).
2
 

Аутентичност ова два писма није никада озбиљно доведена у питање и стога 

што се њихов стил подудара са стилом осталих писама објављених у десетој 

књизи. Поред ова два писма Плинија и Трајана, у којима се на директан начин 

помињу рани хришћани и њихова, за Римљане необична служба једном Богу, 

треба напоменути још једина два римска извора у којима се спомињу хришћани 

и нови вјерски покрет. То су римски историчари Тацит и Светоније. Тацит у 

свом најзначајнијем историјском дјелу Анали (15.44) говори о кажњавању хри-

шћана у вријеме великог пожара у Риму 64. године, у доба Неронове владави-

не, док Светоније (Cl. 25.4; Nero 16.2) пише о протјеривању хришћана у врије-

ме владавине цара Клаудија и њиховом кажњавању у вријеме Нерона. 

Ова преписка између Плинија и цара Трајана, како смо поменули, почи-

ње по одласку Плинијеву у провинцију Битинију и Понт 110. године, а сȃм рас-

поред писама у овој преписци наводи на претпоставку да Плинијев сусрет са 

хришћанима пада у вријеме између 18. септембра 112. и јануара 113. године, 

друге године његове власти у Битинији и Понту.
3
 Град у којем се догодио први 

сусрет и суђење оптуженим хришћанима не може бити са сигурношћу одређен. 

Писма 96 и 97 налазе се између писама која се односе на догађаје у граду Ама-

сису (писмо 92) и оне у Амастрису (писмо 98), али наговјештаја у писмима 96 и 

97 о одређеном граду нема. 

                                                 
2
 Тертулијан у дјелу Apologeticum (II 6–8) из 197. године, када је и сâм прешао у хришћанство, 

спомиње ову преписку Плинија и Трајана о хришћанима.  
3
 Према садржају писама 88 и 100, између којих се налазе писма 96 и 97, можемо да претпоста-

вимо да вријеме када Плиније извјештава Трајана о сусрету са хришћанима пада између 18. 

септембра (Плиније у писму 88 честита Трајану рођендан) и 3. јануара (у писму 100 Плиније 

извјештава Трајана о свечаности која се годишње, по доласку нове године, одржава у част и 

славу принцепса (dies imperii)). (Sherwin-White 1966/1998: 611; 685; 713).  
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Као бранилац традиционалне религије, Плиније је са забринутошћу реа-

говао на све већу појаву хришћана у провинцији Битинији и Понту.
4
 Резултат 

те забринутости јесте и његово писмо цару Трајану, које садржи историјски 

веома вриједан приказ римског суочавања с хришћанима почетком II вијека. 

Оно открива и чињеницу да римска власт почиње хришћанство да посматра 

одвојено од јудаизма, религије с којом су се Римљани много прије сусрели и са 

којом су у почетку и повезивали хришћане, сматрајући их припадницима секте 

унутар јудаизма.
5
 О тежини случаја с којим се Плиније суочио показује и дужи-

на писма 96, које је, поред писма 58, најдуже у овој десетој књизи преписке с 

царем.
6
 Плиније извјештава Трајана о свом дјеловању у судским случајевима 

против хришћана и износи своју недоумицу око вођења таквих истрага. Из 

писма не можемо тачно да закључимо каква је првобитна оптужба била против 

хришћана, али Плиније, као искусан адвокат, примјећује недостатак правног 

оквира у овим судским истрагама и суђењима. Иако у почетку слиједи правну 

процедуру својих претходника, Плиније ипак бива несигуран у исправност 

поступка и у то да ли да оптужене хришћане осуђује на најстрожу казну, не 

због неких тешких злочина, него само због тога што припадају новонасталом 

покрету. Усљед све већег броја таквих оптужби и случајева, Плиније одлучује 

да напише писмо Трајану и пита га за савјет, на чија питања и недоумице му 

сâм Трајан кратко и одговара. 

 

 

Ep. X 96 

 

Plinius Traiano Imperatori 

1 Sollemne est mihi, domine, omnia de quibus dubito ad te referre. Quis enim 

potest melius vel cunctationem meam regere vel ignorantium instruere? Cognitioni-

bus de Christianis interfui numquam: ideo nescio quid et quatenus aut puniri soleat 

aut quaeri. 2 Nec mediocriter haesitavi, sitne aliquod discrimen aetatum, an quamli-

bet teneri nihil a robustioribus differant, detur paenitentiae venia, an ei qui omnino 

christianus fuit desisse non prosit, nomen ipsum, si flagitiis careat, an flagitia cohae-

rentia nomini puniantur. 

Interim in iis qui ad me tamquam Christianis deferebantur hunc sum secutus 

modum. 3 Interrogavi ipsos an essent Christiani. Confitentes iterum ac tertio interro-

gavi, supplicium minatus; perseverantes duci iussi. Neque enim dubitabam, qualecu-

                                                 
4
 Потврду о раном присуству хришћана у Битинији и на Понту налазимо у Новом завјету и 

Првој посланици Петровој 1.1 („Петар, апостол Исуса Христа, изабраним дошљацима, расија-

ним по Понту, Галатији, Кападокији, Азији и Битинији...”) 
5
 У почетку Римљани су на хришћане гледали као на секту проистеклу из јудаизма, будући да 

су први хришћани и били већином јеврејског поријекла. Уп. Дап. 18.12–15; Suet. Cl. 25. 
6
 Најдуже писмо у десетој књизи јесте писмо 58, у којем Плиније представља цару случај фило-

зофа Флавија Архипа. 
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mque esset quod faterentur, pertinaciam certe et inflexibilem obstinationem debere 

puniri. 4 Fuerunt alii similis amentiae quos, quia cives Romani erant, adnotavi in 

urbem remittendos. Mox ipso tractatu, ut fieri solet, diffundente se crimine plures 

species inciderunt. 

5 Propositus est libellus sine auctore multorum nomina continens. Qui nega-

bant esse se Christianos aut fuisse, cum praeeunte me deos appellarent et imagini 

tuae, quam propter hoc iusseram cum simulacris numinum adferri, ture et vino sup-

plicarent, praeterea maledicerent Christo, quorum nihil posse cogi dicuntur qui sunt 

re vera Christiani, dimittendos putavi. 6 Alii ab indice nominati esse se Christia-

nos dixerunt et mox negaverunt; fuisse quidem, sed desisse, quidam ante triennium, 

quidam ante plures annos, non nemo etiam ante viginti. Hi quoque omnes et imagi-

nem tuam deorumque simulacra venerati sunt et Christo male dixerunt. 

7 Adfirmabant autem hanc fuisse summam vel culpae suae vel erroris, quod 

essent soliti stato die ante lucem convenire carmenque Christo quasi deo dicere se-

cum in vicem seque sacramento non in scelus aliquod obstringere, sed ne furta, ne 

latrocinia, ne adulteria, committerent, ne fidem fallerent, ne depositum appellati ab-

negarent: quibus peractis morem sibi discedendi fuisse rursusque coeundi ad capien-

dum cibum, promiscuum tamen et innoxium; quod ipsum facere desisse post edictum 

meum, quo secundum mandata tua hetaerias esse vetueram. 8 Quo magis necessari-

um credidi ex duabus ancillis, quae ministrae dicebantur, quid esset veri et per tor-

menta quaerere. Nihil aliud inveni quam superstitionem pravam, immodicam. 

9 Ideo dilata cognitione ad consulendum te decurri. Visa est enim mihi res 

digna consultatione, maxime propter periclitantium numerum; multi enim omnis ae-

tatis, omnis ordinis, utriusque sexus etiam, vocantur in periculum et vocabuntur. 

Neque civitates tantum, sed vicos etiam atque agros superstitionis istius contagio per-

vagata est; quae videtur sisti et corrigi posse. 

10 Certe satis constat prope iam desolata templa coepisse celebrari et sacra 

sollemnia diu intermissa repeti pastumque venire victimarum, cuius adhuc rarissimus 

emptor inveniebatur. Ex quo facile est opinari, quae turba hominum emendari possit, 

si sit paenitentiae locus.
7
 

 

Плиније цару Трајану 

1 Навикао сам, господару, да пред тебе изнесем све оно у шта нисам 

сигуран.
8
 А ко може боље да ме посавјетује у мом оклијевању или да ме поучи 

                                                 
7
 Текст на латинском језику према: Pliny the Younger. Letters. Vol. II: Books 8-10. Panegyricus 

(eds.) William Melmoth. W.M.L. Hutchinson. London/New York: Loeb Classical Library, 1927, 400–

404. 
8
 Плиније јасно указује на то да он, као намјесник, није сам покренуо суђења, него су она прои-

зашла из приватних тужби. Ови наводи потврђују, такође, да није постојала ни одређена наред-

ба nити законски основ који би одређиваo процедуру оваквих суђења против хришћана. 
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у мом незнању? Никада нисам присуствовао истрагама
9
 хришћана;

10
 стога не 

знам који преступи се обично кажњавају или испитују и у коликој мјери.
11

 2 

Прилично сам се колебао, да ли треба да постоји нека разлика што се тиче 

година или се једни, ма колико били млади, ништа не разликују од старијих;
12

 

да ли се даје помиловање онима који се покају
13

 или ономе, који је једном био 

хришћанин, не би користило ни ако би то престао бити; кажњава ли се и сȃмо 

име,
14

 ако и нема никаквог преступа, или се кажњавају преступи који су у вези 

са именом
15

. 

У међувремену, према онима који су као хришћани пред мене доведе-

ни,
16

 слиједио сам овај поступак. 3 Питао сам их да ли су хришћани, и оне који 

би признали питао сам и други и трећи пут, запријетивши им казном;
17

 оне који 

                                                 
9
 Термин cognitio (истрага, испитивање) овдје означава облик суђења који се заснивао на суду 

онога који је имао власт (imperium) и који је саслушавао пристигле оптужбе. Систем римског 

кривичног закона био је познат као ordo iudicorum publicorum. Неки прекршаји, ипак, нису 

били обухваћени системом ordo, као што је, на примјер, преступ против званичне државне 

религије, већ су се налазили extra ordinem („ван листе”). Намјесници су стога имали овлашћењe 

(imperium) да се баве и оваквим преступима и да на основу властите истраге (cognitio) доносе 

одређене одлуке и казне. Недостатак провинцијског искуства објашњава Плинијево непознава-

ње истрага и суђења хришћанима. О процедури cognitio Плиније говори у писмима VI 22; 31. 
10

 Термин хришћанин помиње се три пута у Новом завјету: Дап. 11.26; 26.28; 1 Пт. 4:16. 

Χριστιανός је термин који су прво у Антиохији употребљавали нехришћани за оне који су слије-

дили Христа. (Thayer 1886: 672). Латински термин Christiani налазимо код римских аутора, 

први пут код Тацита око 110. године у Аналима (15.44: ergo abolendo rumori Nero subdidit reos et 

quaesitissimis poenis adfecit quos per flagitia invisos vulgus Christianos appellabat). 
11

 Плиније не сумња у то да хришћане треба казнити, али није сигуран у коликој мјери, будући 

да му је cognitio extra ordinem, као намјеснику провинције, допуштала да има слободу и да 

измијени казну. За своје поступке и одлуке намјесник је био одговоран само цару и римском 

сенату. 
12

 Адвокати су понекад узимали у обзир aetatis excusatio, када су разматрали кривичне казне. 

Dig. 29.5.1.32 (Ulpianus 50 ad ed.): Impubes servus vel ancilla nondum viripotens non in eadem cau-

sa erunt: aetas enim excusationem meretur. 
13

 Већ према овом Плинијевом приједлогу дало се наслутити да се не ради ни о каквим озбиљ-

ним злочинима хришћана, јер у том случају не би било помена помиловањa. 
14

 Ово питање показује суштински однос римске власти према хришћанима у овом раном пери-

оду, односно непостојање јасних уредби о поступању према присталицама новог вјерског 

покрета. Хришћанске апологете су ову процедуру називалe accusatio nominis, односно опту-

жбом због самог припадања покрету. Детаљније о односу римске власти према хришћанима 

види: Пртија 2016а: 63–79. 
15

 Израз flagitia cohaerentia nomini није било нешто ново у судској пракси. У вријеме касне 

Републике и раног Царства водили су се поступци против припадника култова или религијских 

покрета који су били страни римској држави и религији. Оптужбе за nomen, тј. за сâмо припа-

дање таквом култу или покрету, било је довољно за пресуду и казну. 
16

 Јасно је да оптужбе и поступци нису иницирани од стране римске власти и намјесника, него 

од самих становника провинције, потказивача, који су за то имали различите поводе и интере-

се. Од свих посвједочених случајева из II вијека процеси су покренути од стране приватних 

тужитеља. 
17

 Ријеч supplicium се односи на казну, не на мучење. Уп. Ep. VIII 14.12. 
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би устрајавали, наредио сам да буду одведени.
18

 Наиме, нисам се двоумио у 

томе да, каква год била природа онога што су признавали, њихову тврдогла-

вост и несаломиву истрајност засигурно треба казнити.
19

 4 Било је и других са 

сличним безумним увјерењем, које сам, будући да су били римски грађани, 

одредио
20

 да буду послати назад у Рим
21

. Откад сам се почео бавити овим про-

блемом, ускоро се, како то обично бива, појавило више случајева
22

 будући да се 

злочин даље ширио. 

5 Објављен је анонимни попис који је садржавао многа имена.
23

 Сматрао 

сам да треба ослободити кривње оне који су тврдили да нису хришћани или да 

су то икад били, зато што су понављајући за мном заклињали се
24

 боговима
25

 и 

приносили вино и тамјан
26

 пред твој лик, за који сам због овога био наредио да 

се донесе заједно са киповима богова;
27

 уз све то проклињали су Христа, а 

                                                 
18

 Глагол duci подразумијева да су оптужени одмах вођени на погубљење. Употребу глагола 

duci у овом смислу налазимо и код: Sen. De ira 1.18.4; Suet. Cal. 27.1. Само онај римски званич-

ник који је посједовао imperium могао је наредити смртну казну, а правда се примјењивала у 

мјесту гдје се намјесник налазио (Ferguson 1993: 61). 
19

 Овдје Плиније као да потврђује да, без обзира на све, сâмо ,,име” (nomen christianorum), тј. 

оне који себе називају хришћанима, треба казнити. 
20

 Adnotavi, terminus technicus за регистрацију званичних одлука. 
21

 Околности под којима је провинцијски намјесник могао погубити римског грађанина без 

његове жалбе принцепсу биле су веома ограничене. Наиме, према Семпронијевом закону (Lex 

Sempronia de capite civis Romani), који је донио Гај Семпроније Грах 123. године п.н.е., била је 

забрањена смртна казна над римским грађанином без одобрења скупштине, тј. народа (iniussu 

populi) (Mousourakis 2015: 165). 
22

 Ријеч species Плиније употребљава у значењу ,,случај” за испитивање. Уп. Ep. X 56.4: 

haec...species incidit in cognitionem. 
23

 Libellus sine auctore с бројним именима указује на то да су овакви анонимни спискови играли 

значајну улогу у истрагама и суђењима раним хришћанима. То потврђује да римска званична 

власт није сама подносила тужбе, већ локални потказивачи, који су из различитих разлога гаји-

ли нетрпељивост према хришћанима. 
24

 Praeeunte me (< praeeo ire ii itum): Плиније је очигледно изговарао формулу или заклетву коју 

су оптужени за њим морали понављати. Уп. Ep. X 52.1. (praeivimus). 
25

 Постојале су оптужбе да хришћани нису учествовали у државним култовима и да нису 

поштовали званичне богове. Отуда и укључивање у испитивање ове провјере оданости римској 

власти и заклињање римским, државним боговима. Одбијање учествовања у државним култо-

вима, што је био знак лојалности римској држави и цару, представљало је темељ оптужбе за 

непоштовање и издају државе, а не за оно у шта су сами хришћани вјеровали. 
26

 Ово излијевање тамјана и вина пред киповима римских богова и цара било је у вези са кул-

том numen Augusti, а своје коријене је имало и у републиканском периоду. Уп. Cic. De off. III 

80. 
27

 Ову провјеру оданости државној религији и државним боговима Плиније спроводи само на 

онима који поричу оптужбе. Култ цара није у то вријеме био раширен међу масама, а сам цар 

Трајан у писму Плинију Ep. X 82.1 каже: „Ти добро знаш моју одлуку да не стичем поштовање 

свога имена ни застрашивањем, ни прогонима људи, као ни кажњавањима због увреде мога 

достојанства (maiestas).” Међутим, и поред овога, чини се да је усљед недостатка одређених 

правних поступака ово поклоњење цару и римским боговима уведено као тест у овим, како и 

сâм Плиније наговјештава, специфичним случајевима. 
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говорило се да се на то не могу натјерати они који су истински хришћани. 6 

Други, чија сам имена добио од доушника, тврдили су прво да су хришћани, а 

затим то и порицали; говорили су да су заиста то били, али су се тога одрекли, 

неки прије три или више година, а неко чак и прије двадесет.
28

 Сви они су се 

исто тако понизно клањали твом лику и киповима богова и проклињали Хри-

ста. 

7 А тврдили су да је њихова највећа кривица или погрешка била у томе 

што су имали обичај да се састану одређеног дана прије свитања и да Христу 

као богу пјевају пјесму
29

 наизмјенце
30

, и да се заклетвом обавежу не на неки 

злочин, већ на то да не почине крађу, разбојништво, ни прељубу, да не погазе 

вјеру и да блȃго које им буде повјерено врате када од њих то буде затражено.
31

 

Послије тога, обично су се разилазили и поново састајали да узму храну
32

, 

обичну и безазлену
33

; то су престали чинити послије мог едикта, којим сам, 

према твојим налозима, забранио постојање удружења.
34

 8 Вјеровао сам да тре-

                                                 
28

 Плиније овом изјавом показује да су и раније у овој провинцији постојала суђења, али не 

спомиње њихову бројност. 
29

 Термин carmen dicere (,,пјевати пјесму”) био је чест у Аугустово доба (на примјер, код Хора-

ција, Carm. IV 12. 9–10; Saec. 5–8), али јавља се и касније, поред Плинија, и код Сенеке (Ep. 

108.11). О Плинијевом опису богослужења раних хришћана у Битинији и Понту детаљније 

види: Пртија 2016б: 11–25. 
30

 Secum invicem (наизмјенично) carmen dicere упућује на антифонални начин пјевања, наизмје-

нично пјевање два хора. 
31

 Израз se sacramento obstringere (заклетвом се обавезати) указује на десет заповијести. Наиме, 

даљње набрајање поступака који хришћанима нису дозвољени јасно се односе на неке од десет 

заповијести, што има своје коријене у јеврејској јутарњој служби. 
32

 Rursusque coeundi ad capiendum cibum представљао би други дио службе који Плиније наво-

ди. Ово ,,поновно окупљање ради узимања хране” одговарало би еухаристији и агапе (заједнич-

кој гозби), које су у раном периоду хришћанства биле спојене и које су одржаване увече, како 

нам свједочи и Плиније. Међутим, промјене у редослиједу богослужења, односно напуштање 

вечерње гозбе агапе и спајање еухаристије с јутарњим дијелом службе, могуће да су биле 

посљедица у писму споменутог Плинијевог и Трајановог едикта о забрани окупљања и удружи-

вања у групе и заједнице. 
33

 Cibum, promiscuum tamen et innoxium (храну, обичну и безазлену). Плинијев избор ријечи за 

храну не треба да чуди јер је, могуће, морао да тражи објашњење од оптужених хришћана о 

храни која се користила приликом службе. Наиме, хришћани су били оптуживани, између оста-

лог, и за ханибализам, тј. за тзв. Тијестову гозбу, с обзиром на то да су у својој служби кори-

стили храну, као ‘тијело Христово’, што су Римљани буквално схватали. 
34

 Према овој тврдњи Плиније је, чини се, увјерен да хришћани нису чинили преступе против 

поменутог едикта о удруживањима, донесеног управо због бојазни римских власти да би било 

какво удруживање у групе представљало опасност и узрок могућих нереда у провинцији. О 

овој опасности говори Плиније у писму X 33.34. Плиније такође потврђује да су се због овог 

едикта хришћани престајали окупљати у оно вријеме и онако како су му оптужени хришћани 

описали своја окупљања и службу Христу као Богу. 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. XII, број 12, 2020 

234 

 

ба и од двије служавке,
35

 за које се говорило да су свештенице, мучењем сазна-

ти шта је права истина. Али, ништа друго нисам открио осим простог и претје-

раног празновјерја.
36

 

9 Одложивши тако истрагу, пожурих да се посавјетујем с тобом. Учини-

ло ми се, наиме, да је случај вриједан да потражим савјет, понајвише због броја 

оних који су у то уплетени. Наиме, многи су различите старосне доби, сталежа, 

и једног и другог пола, били изложени и биће изложени овој опасности.
37

 И 

није се само по градовима него и по селима и мањим мјестима ширила зараза 

овог празновјерја,
38

 за које се чини да може да се спријечи и исправи. 

10 Сигурно је добро познато да су већ готово запуштени храмови поче-

ли оживљавати и да се већ дуго обустављени свети обреди обнављају и да се 

продаје храна за жртвене животиње за које се купац досад веома ријетко нала-

зио.
39

 Из овога се дȃ лако наслутити колико се много људи може вратити на 

прави пут ако би добили прилику за покајање.
40

 

Ep. X 97 

 

Traianus Plinio 

Actum quem debuisti, mi Secunde, in excutiendis causis eorum qui Christia-

ni ad te delati fuerant secutus es. Neque enim in universum aliquid quod quasi certam 

formam habeat constitui potest. Conquirendi non sunt; si deferantur et arguantur, 

puniendi sunt, ita tamen ut qui negaverit se Christianum esse idque re ipsa manife-

stum fecerit, id est supplicando dis nostris, quamvis suspectus in praeteritum, veniam 

                                                 
35

 Ministrae представља латински превод грчког (хришћанског) термина διάκονοι (слуге; Н. З. 

ђакони). Жене као служитељице (ђаконесе) спомињу се први пут у Првој посланици Коринћа-

нима (XVI 1): Φοίβην...διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς. 
36

 Ријеч superstitio (празновјерје) Плиније употребљава да опише хришћанско вјеровање, као и 

Тацит (Ann. 15.44.4: exitiabilis superstitio) и Светоније (Nero 16.2: superstitionis...maleficae). Овај 

термин користио се да означи пристајање уз било које стране култове (Tac. Ann. 11.15.1; 

13.32.3). Уп. Ep. VI 2.2: semper haruspices consulebat...a nimia superstitione. 
37

 Да су сви, било које доби, пола и сталежа, могли бити оптужени и осуђени за припадност 

хришћанском покрету, потврђује и свједочанство прогона у Лиону 177. године, за вријеме вла-

давине Марка Аурелија, када су страдавале и жене и дјеца, као и угледни људи града (нпр. 

мученица Бландина, Потин Лионски, први епископ Лиона). 
38

 И поред оптужби да одбијају поклоњење римским боговима и култу цара, што је хришћани-

ма с вјерског аспекта било незамисливо и у супротности с прве двије заповијести, Плиније у 

тексту нигдје не наводи ријеч impietas (безбожништво), него само термине amentia, obstinatio, 

prava superstitio (безумље, празновјерје). 
39

 Јасно је из овога да је сузбијање појаве све већег броја хришћана било у интересу локалних 

свештеника који су припадали вишој класи и трговаца који су продавали животиње за жртвова-

ње за вријеме одржавања државних култова. С обзиром на то да хришћани нису јели месо 

жртвованих животиња (Уп. 1 Кор. X 20), може се претпоставити да су ови свештеници и тргов-

ци због губитка уносних привилегија били међу главним противницима и тужитељима хришћа-

на. 
40

 Превод писма са латинског на српски језик је ауторкин. 

http://www.kchanson.com/ANCDOCS/latin/pliny.html#chr
http://www.kchanson.com/ANCDOCS/latin/pliny.html#chr
http://www.kchanson.com/ANCDOCS/latin/pliny.html#chr
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ex paenitentia impetret. Sine auctore vero propositi libelli in nullo crimine locum 

habere debent. Nam et pessimi exempli nec nostri saeculi est.
41

 

 

Трајан Плинију 

Слиједио си, мој Плиније, поступак који је и требало у претресању слу-

чајева оних који су пред тебе доведени као хришћани.
42

 Не може се, наиме, 

поставити неко опште правило које би се односило на сва питања.
43

 Хришћане 

не треба тражити;
44

 ако буду доведени пред тебе и оптужба буде доказана, тре-

ба их онда казнити, али ипак, онај који буде порекао да је хришћанин и буде то 

доказао молећи се нашим боговима, нека добије помиловање зато што се пока-

јао, ма какве сумњиве прошлости био. А анонимни пописи не треба да имају 

никаквог удјела ни у једној оптужби.
45

 Они не само да су најгори примјер, него 

то није ни у духу нашег времена.
46
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EPISTULAE X 96; 97 

А ROMAN SOURCE ON EARLY CHRISTIANS  

 

Summary 

 

Pliny the Younger, as an imperial magistrate (111–113 AD) in the eastern Roman province 

Bithynia-Pontus, wrote a letter (X 96) to the Emperor Trajan about his actions with regard to some 

people suspected as Christians. This Pliny’s letter and Trajan’s response (X 97) have a great historical 

value due to the detailed Pliny’s account of the position of the early Christians at the beginning of II 

century. This article includes the translation of these two letters from Latin into Serbian language and 

commentary. In these we can find out the attitude of the Roman government to the Christian commu-

nities in the eastern Roman province and very important information on early Christian worship and 

its structure at the beginning of II century.  
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ИЗ ПИСАМА КРАЈИШНИЧКИХ: ПИСМО СРПСКИХ  

ПРВАКА ЛАЗЕ ГВОЗДЕНОВИЋА, ПЕТРА КЕЦМАНА,  

ЗЕКАНА ПЕЋАНЦА И ДАВИДА БОСНИЋА  

ОД 16. МАЈА 1788. ГОДИНЕ 

 

 
Сажетак: У прилогу се доноси издање писма уначких кнезова упућеног команданти-

ма Војне крајине, а везано за проширивање могућности Срба из уначког (дрварског) краја да 

ратују против Турака у рату 1788–1791. године. У документу се исказује симпатија за војне 

успјехе Хабзбуршке монархије и траже одређени услови да се против Турака настави герилско 

ратовање. Овај архивски извор је значајан за сагледавање друштвених прилика у рату захваће-

ног пограничног подручја, Лике и Босанске Крајине, сјеверних ободних дијелова планинског 

земљишта историјске Тромеђе (Triplex Confinium-a). 

 

Кључне ријечи: Крајина, Унац, уначки кнезови, уначке кнежије, Дрвар, Видово Село, 

Врточе, Шиповљани, Лазо Томашевић, Петар Кецман, Зекан Пећанац, Давид Боснић, оберлајт-

нант Томо Кнежевић, генерал Валис, фелдмаршал Лихтенштајн. 

 

 

Архивски документ, писмо српских кнезова, народних првака из долине 

Унца, а поименице Лазе Гвозденовића („од Унца, од села Видоваˮ, данас: 

Видово Село), Петра Кецмана („од села Дрвараˮ, данас Дрвар Село), Зекана 

Пећанца („од села Врточаˮ) и Давида Боснића („од села Шиповљанаˮ) од 16. 

маја 1788. године упућено је командантима у Војну границу, у Личку регимен-

ту.
1
 Они се нуде да буду активни судионици у ратним сукобима против Турака, 

да са аустријском војском узму заједничког учешћа у бојевима против регулар-

них османских трупа и локалних мухамеданаца. Унчани заузврат траже обила-

то војничко снабдијевање оружјем, муницијом и храном. Такође, наручиоци и 

потписници писма моле да им се за команданта постави „обрштлајтантˮ Томо 

Кнежевић, кога од раније познају и са којим би се боље снашли у комуникаци-

ји, за разлику од других крајишких официра који су им постављени. 

Писмо се уклапа у традицију и показује разрађену праксу тзв. „писама 

крајишничкихˮ, једне епистоларне књижевности која је цвјетала на западу 

јужнословенског југа, гдје су се сударале двије царевине и једна република, а 

која је писана ћириличним писмом. Та брзописна ћирилица је културно кому-

никацијско наслијеђе средњег вијека, а одражавала је прагматичне потребе 

                                                 
1
 Национална и свеучилишна књижница у Загребу, Збирка ријеткости, Р 4302.  

mailto:beriozushka@gmail.com
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хришћанских и муслиманских заповједника и политичких представника на гра-

ници.
2
 Ова преписка се може пратити од средине XVI и све до краја XVIII, тј. 

почетка XIX вијека. Ово писмо уначких кнезова је само један конкретан при-

мјер и илустрација одређеног проблема људи који живе у пограничном просто-

ру, на сјеверу гласовите тачке и окружја Triplex Confinium-a, тј. Тромеђе и у 

новије вријеме опјеване. 

Писмо је настало за вријеме „Дубичког ратаˮ (1788–1791), који се завр-

шио миром у Свиштову, по коме је Османска царевина предала Аустрији мање 

посједе на свом крајњем западу, наиме пограничне тврђаве Цетин и Дрежник 

на Кордуну и мања мјеста у Лици – Лапац и Срб.
3
 

Чести сукоби, макар и појединачно изазивани и изоловани од даљњег 

ширења, били су свакодневица и у формалним мирнодопским периодима 

немирне границе. Епска поезија је памтила доба ратних похода, тако да се ова-

ква епистолографија прожима епским духом, а са друге стране, епска казивања 

и пјевања се могу документовати писаним изворима. Сјећање на један упад 

Личана на босанску страну, конкретно у Унац, сачувано је у пјесми „Чардак 

зиђе Шлавун ђенерале“, објављеној 1864. године, гдје се може прочитати:  

„Једва Иле тога дочекао, 

Па он узе своје сережане 

И солдате младе Крајишнике, 

па он оде Унцу богатому 

И широком пољу Билајскому, 

Па заплини овце од јањаца, 

А и краве од телаца; 

Заробише благо небројено 

И здраво се натраг повратишеˮ. 
4
 

Значај стоке (блага) као материјалне основе свакодневног, породичног и 

друштвеног живота уочава се и у писму уначких кнезова, чија је највећа боја-

зан садржана у ријечима „да ће нас душмани и погазити и наше благо заграби-

тиˮ. Унчани, који су окупљени у четири „кнежијеˮ – Видово, Дрвар, Врточе и 

                                                 
2
 Видјети: Lejla Nakaš, Jezik i grafija krajišničkih pisama, Sarajevo 2010; Krajišnička pisma, obradio 

i priredio Muhamed Nezirović, Sarajevo 2004; Snježana Burzov, Friendly letters. The early 18th cen-

tury correspondence between Venetian and Ottoman authorities in Dalmatia, in: Tolerance and into-

lerance on the Triplex Confinium (Approaching the „Other“ on the Borderlands. Eastern Adriatic 

and beyond 1500-1800), edited by Egidio Ivetic and Drago Roksandić, Padova 2007, 215–221.  
3
 Боро Бронза, „Проблеми око разграничења између Хабзбуршке монархије и Османског цар-

ства након мира у Свиштову 1791–1797ˮ, Гласник Удружења архивских радника Републике 

Српске, бр. 9 (2017), 74, 79. Видјети још: Fikret Midžić, Granice i teritorija Bosne i Hercegovine 

od Karlovačkog mira do kraja Prvog svjetskog rata na starim geografskim kartama (1699–1918), 

Bihać 2010, 38–39. Mithad Kozličić, Mateo Bratanić, Sanda Uglešić, „Hrvatsko-bosanskohercegovač-

ko razgraničenje na Pounju od 17. do 20. stoljeća prema izvornoj kartografskoj građiˮ, Geoadria 16/1 

(2011), 55–57.   
4
 Миодраг Матицки, Српскохрватска граничарска епика, Београд 1974, 47.  
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Шиповљани – нису задовољни сарадњом са мајором Ковачевићем и траже да 

на њиховом челу буде Томо Кнежевић „обрштлајтантˮ, јер кажу „да бисмо 

ш’њим ми слободни срцем и на душманину билиˮ, а „зато просимо ми и вас 

пук нашˮ.  

Писмо је писано на тадашњем народном језику, са траговима црквено-

словенске ортографије, тј. уз употребу слова ъ, ю, щ, я и остале мање каракте-

ристике (лексика), што указује на то да је писар свакако био из православног 

свештеничког сталежа. Занимљив примјер је коришћење ријечи, тј. древног 

глагола „уфати сеˮ ( ) и именице „уфањеˮ ( ), која потиче од 

(црквено)словенског облика oупъваннie, што означава „надуˮ, „уздањеˮ, 

„духовни ослонацˮ.
5
 Неки калуђер или сеоски (парохијски) свештеник је своје 

знање и скромну писменост, а свакако је био од ученијих међу тамошњим кра-

јишким Србима, ставио у сврху војничких ствари и општег добра заједнице. 

Био је то писар који је у култу био изверзиран и на тај начин највише у додиру 

са писаном ријечи. Наликовао је једном свом сабрату који је забиљежен у 

извјештајима аустријских ухода прве деценије XIX вијека: „Ови поп Гавро ода 

по Граову, па вали Цернога Ђуруˮ.
6
  

Одушевљење Карађорђем било је јако и код Срба Тромеђе, тим прије 

што су бегови Куленовићи повели војску у поход из „капетанија Островичке = 

Куленвакуфске и Петровачкеˮ, а своју упорност против устаничке Србије пла-

тили су поразом на Мишару 1805. године. Уходе или „калаузиˮ, водичи других 

војски, а највише извиђачи за аустријску страну у рату 1788–1791. године, били 

су, на сјеверним странама Крајине Босанске, монаси из манастира Моштанице 

код Дубице, као и бањалучки свештеници Ђорђе Николајевић и Симо Милано-

вић.
7
 

Жеља за слободом од османске власти, односно вјерског, национално-

етничког и друштвеног угњетавања просијава из писма уначких достојанстве-

ника, који аустријским крајишким командантима нескривено пишу: „...дочека-

смо оно што смо одавна жељели да се находимо под краљем крштенијемˮ. 

                                                 
5
 Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum emendatum auctum, edidit Fr. Miklosich, Vindobonae 

1862, 1061. Евстатије Михајловић је 1863. године критиковао превод Новог Завјета Вука Сте-

фановића Караџића, па је, између осталог, записао како је Вук „направiо... реч надъ место речи 

узданѣ, упованiє, или као што Србльи то прекраћено изговараю уфанѣˮ. (!) Обрана єзика срб-

скогъ и изопачиваня и простаченя нѣговогъ и кирилице одъ вуковице, писао Евстати 

Мiхайловићь, у Великомъ-Бечкереку 1863, 54.  
6
 Радован Пилиповић, Први српски устанак и Срби на Тромеђи Босне, Лике и Далмације, 1804–

1809. године, у: Бој на Чегру у историји и традицији балканских народа (зборник радова), Бео-

град 2011,186.   
7
 Elma Korić, „Bosansko pograničje u vrijeme Dubičkog rata 1788–1791ˮ, Prilozi za orijentalnu filo-

logiju, br. 65 (2016), 220; Galib Šljivo, Bosna i Hercegovina 1788–1812, Banja Luka 1992, 33, 35.  
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Писмо у цјелини гласи:  

 

1788                           25.                 4451 

[ ] [ ]
[ ] ω

ω
[sic]

[ ] [sic] Ј
[ ]

.
[sic] [ ]

[ ] [ ]

[sic] i i
i [ ] ω [sic]

[ ] [sic] i
i [ ]

ω

[sic] [sic]

ω

ω

[sic]

ω [sic]
.

+ω , ω

+ω

+ω

+ω [sic]

 
Читање по савременој транслитерацији: 

Ми сви здол потписани кнезови који се находимо у кадилуку Лијевањ-

скому, а у капитанији Островичкој и Петровачкој, нови подложници цесарско-

краљевски: Саде хвала великому Господу Богу дочекасмо оно што смо одавна 

жељели да се находимо под краљем крштенијем. Ми сви уписани кнезови и вас 

народ у нашим кнежијам одма подложисмо се свесрдно свитлој круни цесаро-

вој, одма перви дана како је војска цесарова на турску земљу поступила и при-

сегосмо се сви мајором Ковачевићем и генералом господином Валишем да 
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ћемо пресвитлому Цару Јосифу вирни бити и да ћемо се с душманином наше 

вире христијанске бити и тући нашу крв драговољно проливати. Начинисмо 

шерете, имаде нас пет стотина и бољије, а јоште нас море толико изаћи када 

буде потреба нашему цесару и, како су нам наша господа заповидала, чувамо 

страже и бијемо се с душманима нашим гди то моремо, али ево не имамо праха 

и олова нити нимамо порције како у осталије цесаровије војника, а не имамо 

праве управе и оно што на душманину добијемо никако нам пропада. А зато 

смо се оглашавали мајору пак све заман и залуду, а неколика пута и господину 

генералу, пак још отлучка добили нисмо. Сад наша чељад и благо налазимо се 

на велику ризику. Сваки час гледамо да ће нас душмани и погазити и наше бла-

го заграбити. Зато већ друге помоћи не знамо како бисмо могли душманину се 

отети и краљу нашему новому кога смо једва дочекали хасну учинити и вјер-

ност нашу исказати зато јер смо у овоме мајору све уфање изгубили и није 

хасне да нас на иста отписујете и отказујете. Сад ми у тебе једнога уфамо се, 

јоште молимо и просимо Вашу височајшују власт и обркоманду принца Лихте-

штајни фелтмашира све цесарокраљевске армате да бисмо једну ми милошту 

добили од Ваше височајше власти и господства, да би Ваша преузвишена 

милост нами дали команданта кога ми од прије на Крајини познајемо па њега 

сад желимо са свијем срцем и душом и од кога бисмо ми најпрво сву цесарску 

заповид и регулу научили и ми дјеца наша, а то јест обршлајтанта Тому Кнеже-

вића и још нам се чини да бисмо са ш’њим ми слободни срцем и на душманину 

били, за то просимо ми и вес пук наш.  

Кнез Лазо Гвозденовић + од Унца, од села Видова 

Кнез Петар Кецман + од села Дрвара 

Кнез Зекан Пећанац + од села Врточа 

Кнез Давид Боснић + од села Шиповљани. 
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МОЛБА ДРУШТВА „СРПСКИ СОКОˮ ИЗ БОСАНСКОГ 

ПЕТРОВЦА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗАБАВЕ У ЗГРАДИ  

НАРОДНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ (1914, ФЕБРУАР) 
 

 
Апстракт: У овом раду наводе се основни подаци о друштву „Српски сокоˮ у Босан-

ском Петровцу. Уводни дио садржи осврт на оно што је до сада било познато о њему. Централ-

ни и највећи дио рада доноси текст необјављених историјских извора о једној активности „Срп-

ског соколаˮ у Босанском Петровцу из фебруара 1914. године. Након тога слиједе закључци, уз 

осврт на личности из руководства друштва које се у тим документима биљеже. 

 
Кључне ријечи: „Српски сокоˮ, Босански Петровац, Архив Босне и Херцеговине, мол-

ба, забава, зграда школе, Земаљска влада, одобрење, Ђуро Смиљанић. 

 

 

Друштво „Српски сокоˮ у Босанском Петровцу основано је 1911. годи-

не.
1
 Из исте године сачувана је посебна публикација под називом Правила Срп-

ског сокола у Бос. Петровцу.
2
 У њој се не наводи ниједно име, тако да није 

познато ко је све учествовао у формирању и у првим годинама рада ,,Српског 

соколаˮ у Босанском Петровцу. Такође нису познате ни евентуалне активности 

овог друштва. Два су главна разлога за то: изворна подлога је скромна, а истра-

живачки рад на пољу локалне историје Босанског Петровца до нашег времена 

био је занемарен и углавном фокусиран на вријеме уочи и током Другог свјет-

ског рата. 

Срећом, у посљедње вријеме то се мијења, а једна од особа које допри-

носе већим сазнањима о Босанском Петровцу за вријеме аустроугарске влада-

вине је и аутор овог рада. Истражујући у Архиву Босне и Херцеговине у Сара-

јеву, у фебруару 2016. године, наишао сам на неколико занимљивих докумена-

та у којима се помиње друштво „Српски сокоˮ у Босанском Петровцу. Они су 

                                                 
1
 Преузето из Бошко М. Бранковић, Оснивање друштава и удружења у Босанском Петровцу 

крајем 19. и почетком 20. вијека, Привреда Босанске Крајине 1878–1941, Зборник радова, Бања 

Лука 2018, 115–116; Бошко М. Бранковић, Петровац од 1700. до 1918. године, Бања Лука 2016, 

133–134. 
2
 Испод тога стоји: Накладом Српске Соколске Жупе Босанско-Херцеговачке, Сарајево, Српска 

дионичарска штампарија 1911. Захваљујем Бошку Бранковићу на овом податку. 
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настали фебруара 1914. године. У питању је једна молба Друштва упућена 

Земаљској влади, те њен одговор на ту молбу. 

Молба није у потпуности сачувана. На једном листу папира налази се 

њен завршетак, из кога не сазнајемо суштину већ само начин на који се очекује 

одговор. Сачувани дио текста гласи: ,,...се ова дозвола путем кот. уреда брзо-

јавно саопћи, у коју сврху прилажемо 62 к у маркама за брзојав. За одбор Срп-

ског соколаˮ 

Подстарјешина: 

Ђуро Смиљанић 

 Тајник: 

Јефтановић 

 

На истој страни налази се текст састављен 18. фебруара, у коме стоји: 

„Vidio i predlažem da se molbi udovolji pošto je naredbom od 28. I 1914. broj 23023 

i hrvatima (!) održanje zabave u istoj školi dozvoljeno biloˮ.  

                                                             Kotarski upravitelj  

(нечитак потпис) 

Дана 25. фебруара позитивно је ријешена ова молба, те на почетку 

фасцикле, под бројем 3057, стоји: „Srpski soko u Bos. Petrovcu: držanje zabave u 

prostorijama narod. osnov. školeˮ. На наредној страници стоји: „Na 3057 držanje 

zabave srpskog sokola u školi dozvoljenoˮ, а испод тога у потпису: „Zemaljska 

vladaˮ. Након тога слиједи много занимљивији дио текста, из кога сазнајемо 

много више о самој молби, као и о дозволи власти да се иста прихвати. 

 

Kotarskom uredu u Bos. Petrovcu 

 

Naknadno k ovdašnjoj brzojavnoj naredbi istoga broja i datuma priopćuje se 

kotarskom uredu da je zemaljska vlada držanje dotične zabave u prostorijama nar. 

osnov. škole (са стране стоји: „obzirom na prije danu dozvolu Hrvatimaˮ) još za 

ovaj put (нечитка ријеч) iznimno dozvolila, dok se ubuduće iz načelnih razloga ne 

će takva dozvola podijeliti uopće nikojem društvu tim više, što se u Bos. Petrovcu na 

svaki način mogu za držanje zabava naći i druge prostorije. Prikupljene marke od 62 

k (krune) neka se predsjedništvu gornjega društva povrate. Испод се налази потпис 

који није читак.
3
 

Из ових докумената може се извући неколико закључака. Три године 

након оснивања друштво „Српски сокоˮ у Босанском Петровцу било је актив-

но. Поднијело је молбу Земаљској влади у Сарајеву за одржавање забаве у згра-

ди Народне основне школе. Молба је најприје дошла до котарског управитеља, 

који је предложио да се молба прихвати. То је образложио тиме што је слична 

молба била одобрена и Хрватима
4
 неколико седмица раније. Земаљска влада у 

                                                 
3
 Arhiv Bosne i Hercegovine, ZVS – 259; 87/240 (februar 1914) 

4
 Вјероватно је у питању Хрватска народна заједница, чији је Мјесни одбор у Босанском 

Петровцу формиран 1907. године, или Хрватско друштво „Напредакˮ, чије је Повјеренство у 
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Сарајеву је прихватила приједлог и дала позитиван одговор, наглашавајући да 

је то само за „овај путˮ. У одговору су истакли да се сличне дозволе, било ком 

од друштава у Босанском Петровцу, у наредном периоду неће додјељивати, и 

то из „начелних разлогаˮ. По њиховом мишљењу у граду постоје и други објек-

ти у којима се могу организовати слична дешавања. Новац (62 круне), који је за 

потребе телеграма потрошен од стране припадника „Српског соколаˮ, по 

наредби Земаљске владе враћен је Предсједништву Друштва. Није познато шта 

је након тога било, али свакако постоји могућност да је забава у организацији 

друштва „Српски сокоˮ у Босанском Петровцу одржана у згради Народне 

основне школе током марта исте године. 

Из наведене молбе сазнајемо још и имена двије особе које су биле у 

руководству друштва „Српски сокоˮ. Били су то подстарјешина Ђуро Смиља-

нић и тајник (секретар) Јефтановић, чије име остаје непознато. О овом другом 

не зна се практично ништа. Биљежи се само у овом историјском извору. Прези-

мена Јефтановић нема у антропогеографским истраживањима Босанског 

Петровца и околних села Петра Рађеновића,
5
 нити у списку трговаца аустроу-

гарског и трговаца и угоститеља међуратног периода, које у свом дјелу доноси 

Драгољуб Новаковић.
6
 Због тога може да се претпостави да је секретар (тајник) 

друштва „Српски сокоˮ у Босанском Петровцу, Јефтановић, био службеник или 

учитељ који је једно вријеме провео у том граду. 

За разлику од њега, о Ђури Смиљанићу зна се много више. Први пут сам 

за њега чуо од свог дједа Драге Смиљанића, и то као дјечак од 13 или 14 годи-

на. Дакле, то је могло бити 1990. или 1991. године. Дјед Драго ми је тада рекао: 

„Мој стриц Ђурица (био је нижег раста те је имао тај надимак) био је прије рата 

главни газда у чаршији (термин чаршија сељаци из околине Босанског Петров-

ца и данас користе да означе градско насеље). Држао је више трговина, кафана, 

имао је милионе динара. Убиле су га усташе 1941. године.ˮ Осим ових штурих 

података, нисам више сазнао од дједа. У то вријеме нисам се превише занимао 

за прошлост, нити је дјед био превише заинтересован да ми прича о томе. 

Међутим, четврт вијека касније почео сам да се бавим локалном истори-

јом, а у склопу тих истраживања сазнао сам више о Ђури (Ђурици) Смиљани-

ћу. Рођен је у Ревенику 1887. године.
7
 Дакле, у вријеме формирања друштва 

                                                                                                                                          
Босанском Петровцу покренуто 1913. године. Називи и године оснивања ових друштава преу-

зети су из: Б. М. Бранковић, Оснивање друштава и удружења у Босанском Петровцу, 115–116; 

и Б. М. Бранковић, Петровац, 133–134. 
5
 Истраживање је обављено почетком 20-их година прошлог вијека. П. Рађеновић, Бјелајско 

поље и Бравско (антропогеографска испитивања), Српска краљевска академија, Српски етно-

графски зборник, Насеља и порекло становништва, књ. 20 (Београд 1925), 125–276. 
6
 Д. Новаковић, Новаковићи 1813–2013, Наша породица – наш завичај, Београд 2014, 156 (спи-

сак трговаца за вријеме аустроугарске власти); 189 (план града са навођењем трговина и кафа-

на). 
7
 Податак саопштио његов синовац Слободан 30. маја 1961. године. Преузето из: Popis civilnih 

žrtava Drugog svjetskog rata u Bosanskom Petrovcu, SUBNOR Bosanski Petrovac, 123. У питању је 
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„Српски сокоˮ у Босанском Петровцу (1911) био је млад човјек од 24 године. У 

посљедњим годинама аустроугарске владавине бавио се трговином са прилич-

ним успјехом. Очигледно да није занемарио ни друге активности, о чему свје-

доче и наведени документи. 

Ђуро (Ђурица) Смиљанић се у међуратном периоду (1918–1941) толико 

обогатио да је имао у свом власништву неколико трговина, које су му омогућа-

вале да се бави кредитним пословима и пружањем поштанских услуга. Уочи 

Другог свјетског рата за њега се причало да држи пола града у својим рукама. 

Да је то истина, свједочи и писање Милоша Кецмана Војске, по коме је Ђуро 

Смиљанић био спреман дати 600.000 динара како би сачувао сина Чеду од 

усташа.
8
 Поред трговине, Ђурица је учествовао и у политичком животу. На 

изборима у Босанскопетровачком срезу за народне посланике у Народној скуп-

штини Краљевине Југославије, одржаним 1938. године, гласала су 6.244 лица. 

Листа др Милана Стојадиновића добила је 3.552 гласа, од чега прото Душан 

Новаковић 3.078. Листа др Влатка Мачека добила је 2.686 гласова, од чега 

Ђуро Смиљанић 1.180.
9
 

Остаје нејасно зашто је Ђурица Смиљанић био на страни Удружене опо-

зиције, а не на страни ЈЕРЕЗЕ, јер је по свему (пронационална оријентација у 

ранијем периоду и богатство од трговачких послова) требао да припада влада-

јућој опцији. У једној од напомена нагласио сам да је имао пријатеље међу 

Хрватима и Муслиманима, од којих је очекивао помоћ и сигурност у вријеме 

успостављања и првих мјесеци постојања Независне Државе Хрватске. Међу-

тим, Ђурица се преварио. Они нису успјели да га сачувају. Убиле су га усташе, 

                                                                                                                                          
необјављени историјски извор који сам добио у августу ове године. Постоји идеја о томе да се 

овај историјски извор што прије публикује. 
8
 Војско је прије устанка дошао у Петровац, гдје је разговарао са Ђуром Смиљанићем и Душа-

ном Кецманом, такође трговцем. Разговор се водио у Ђуричиној трговини. Војско истиче како 

је Ђури говорио да се што прије треба склањати из града у шуму, да треба одмах и сина Чеду 

да пошаље у шуму. Такође би требао и своја средства и имовину да пребаци, да је боље да је да 

народу, јер се спрема „велико злоˮ у коме ће настати „безвлашће у којем ће отићи и имовина и 

главаˮ. Ђуро га је саслушао, а онда рекао: „Кад год сам те видио како долазиш у чаршију, 

помислио сам да нема паметнијег радника и сељака који долази у град од тебе. Али сад видим 

да нема веће будале од тебеˮ. Затим је истакао да ће дати поменути износ како би сачувао сина 

Чеду. Још је рекао да има велике пријатеље међу Муслиманима и Хрватима, који ће га сасвим 

сигурно сачувати. На крају је нагласио своју политичку антирежимску оријентацију прије рата 

(припадник Удружене опозиције). Убрзо се показало како је тешко погријешио. Miloš Kecman 

Vojsko, Politički rad i borbeni put Partije u predvečerje rata, Petrovac u NOB 1, 237–238. Колико је 

тада било много 600.000 динара, најлакше је израчунати према радничким дневницама, које су 

износиле од 14 до 16 динара. 
9
 Са листе др Милана Стојадиновића гласове је још добио Адем Куленовић (474). Са листе др 

Влатка Мачека гласове су још добили Душан Кецман (998), Миливој Керкез (297) и Хасан 

Сарачевић (211). Листа Димитрија Љотића добила је шест гласова – сви за Перу Кнежевића. За 

народног посланика изабран је прото Душан Новаковић. Преузето из: Д. Новаковић, Новакови-

ћи, 176; Р. Латиновић, А. Смиљанић, Ч. Јеличић, Колунић село, школа, људи, Колунић 2016, 76, 

нап 300 (А. Смиљанић). 
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вјероватно 28. јула 1941. године.
10

 Да ствар буде још гора, његови синови Чедо-

мир и Драгољуб убијени су, такође од усташа, у систему логора Јадовно – Паг. 

Његовог трећег сина, Мићу, убили су партизани у априлу 1942. године. Прежи-

вио је једино четврти син, Љубиша, који је умро 1970. године. Страдање ове 

породице можда најближе одсликавају ријечи рођака Душана Смиљанића 

(1918), који и данас живи у Аустралији: „Одоше главе и милиониˮ.
11

    

 

 
Arandjel Smiljanic 

 

A REQUEST OF THE SOCIETY “SRPSKI SOKO” FROM BOSANSKI PETROVAC TO 

ORGANIZE A PARTY IN THE PUBLIC PRIMARY SCHOOL BUILDING (FEBRUARY, 1914) 

 

Summary 

 

The Society “Srpski soko” (Serbian Falcon) in Bosanski Petrovac was founded in 1911. 

Apart from that information, nothing more was known about it so far. Thanks to research in the Ar-

chives of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo, it is known that the “Srpski soko” was active in that 

city three years later (1914). In February of that year, a request for approval to organize a party in the 

building of the public primary school was sent to the Provincial Government in Sarajevo. The district 

administrator recommended to approve the request, justifying on a basis that similar request was ap-

proved to the Croats in the previous month, probably to one of the societies that had gathered Croats 

in Bosanski Petrovac. The Provincial Government accepted the recommendation and request, but 

without excessive enthusiasm It was emphasized that the party can be held in the school building only 

once more, because there were more adequate facilities in the city for this type of gathering. In the 

documents we found out two names of persons who were involved in the work of the society "Srpski 

soko" in Bosanski Petrovac. They were Djuro Smiljanic, as a deputy head, and certain Jeftanovic, as a 

personal assistant (secretary). 

 

                                                 
10

 Планирам да о његовом животу, посљедњим данима и смрти објавим посебан рад у неком 

часопису или зборнику радова са научног скупа. 
11

 Из преписке аутора овог рада са Душаном Смиљанићем, која је вођена током 2015. године. 

Душан је радио у трговини код стрица Ђурице, тако да је сасвим сигурно поуздан извор. 
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sandrapijuk@gmail.com COBISS.RS-ID 130601473 

 

 

ЕКОНОМСКИ ОПИС СРЕЗА ФОЈНИЧКОГ 
 

 

Срез Фојница је, према Уредби о подјели земље на области [Narodno 

jedinstvo, br. 125, od 21. juna 1922. godine], улазио у састав Сарајевске области. 

Овдје представљамо документ под називом Економски опис среза Фојничког из 

1928. године, који је сачинио поглавар среза, а на захтјев великог жупана 

Сарајевске области.  

Документ се чува у Архиву Босне и Херцеговине у Сарајеву у оквиру 

фонда Велики жупан Сарајевске области (сигнатура: А БиХ, ВЖСО, кут. 42, 

бр. 12984/28). Писан је руком, ћириличним писмом, српским језиком екавског 

и ијекавског изговора, на осам листова односно 16 страница. 

Документ пружа мноштво података који се односе на географски поло-

жај, величину и границе Среза, број катастарских општина, климатске прилике, 

текуће воде, врсте земљишта, жетвене приносе, вртове, воћњаке, пашњаке, 

шуме, сточарство, говедарство, овчарство, крмарство, перадарство, рибарство, 

пчеларство, ручну и спрежну снагу, саобраћајна средства, индустрију и цијене 

на тржишту у 1926. години.  

Документ објављујемо у изворном облику, без икаквих језичких интер-

венција, у циљу доступности истраживачима и свим заинтересованим лицима, 

а првенствено онима који се баве проучавањем локалне историје.  

 

 

ПОГЛАВАР СРЕЗА ФОЈНИЧКОГ 

Број: 3809/28                                                                        Фојница, 17.V.1928. год. 

 

ВЕЛИКОМ ЖУПАНУ САРАЈЕВСКЕ ОБЛАСТИ 

(За Пољопривредно Одељење) 

                                                                                         С а р а ј е в о 

                                                                                                             

                                                                                                              Поглавар среза: 

                                                                                                        Абдулах Бешлагић 
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ЕКОНОМСКИ ОПИС СРЕЗА ФОЈНИЧКОГ 

 

Географски положај, величина, границе среза, број кат. општина. 

Фојнички срез спада у Сарајевску област и лежи на њеној северозападној стра-

ни. Са севера граничи срез Травнички, од којега га раставља река Лашва, и срез 

Зенички. Са истока срез Височки и Сарајевски. Са југа срез Коњички и Буго-

јански.  

Срез састоји из 32 катастарске општине или 26 политичких општина са 116 

села са укупном површином од 80.707 ха, чија се имена и површине виде из 

приложећег списка.
1
 Својевремено је била у овом срезу једна катастарска испо-

става са 8 политичких општина или 8 катастарских, са укупном површином од 

23.139 ха. Остатак површине среза спадало је на уже среско подручје, које су 

сачињавале 24 катастарске општине или 18 политичких са укупном површином 

од 57.568 ха. Сада је та испостава укинута. 

Теренски општи положај земљишта. 

Срез Фојнички спада међу средње планине, али неки предели носе карактер 

високих планина; апсолутна морска висина варира међу 400 и 1983 м. Планин-

ске се косе пружају од југа према северу, а делом од истока према западу. 

Од укупне површине среза отпада на равницу 0,75%, брежуљкасти терен 

39.25%, а брдовитом пределу 60%.  

Понешто се равнице налази уздуж пута Сарајево-Брод, која цеста пролази од 

југоистока према северозападу среза, те уз цесту, која иде из Фојнице, те се на 

удаљености од 14 км у околине спаја са горе наведеном главном цестом, код 

места званог Раскршће. Ширина наведене равнице варира међу 200 м до 1км. 

Даљне се равнице налазе уздуж реке Лепенице која протече кат. општином 

Буковица, те утече кроз главне цесте Сарајево-Брод. Ширина те равнине је од 

500 м - 1 км. Још се понешто равнице налази уздуж реке Козице, која протече 

долином Придољском и делом Бусовачком, те у самој вароши Бусовача. Као на 

месту званом Раван. На том месту равница достиже од 500 м до 1 ½ км.  

То су једине равнице, које се могу у овом срезу узети у обзир, јер иначе је 

терен веома брдовит. 

Оцена теренског положаја јест 10% од површине среза врло добар (3), 30% 

добар (2), а 60% слаб (1). 

Климатске прилике. 

Клима је у овом срезу прилично оштра особито на планинским пределима горе 

зима траје до 6 месеци. Ветрови су променљиви, али у јесен и пролеће појављу-

је се јужни ветар, који носи вишедневну кишу. Оборина имаде довољно, ради 

обиља шума, које се у околини налазе. 

                                                 
1
 Овај списак недостаје у документу.  
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Максимална температура износи лети 20°-30° изнад нуле, а зими до 25° испод 

нуле. Може се десити и више снежних мећава где у планинским местима буде 

до 2 метра висине. Често бива и позних мразова, тако да и воћном цвату бива 

опасно. 

Сезонски пољопривредни радови обављају се тек онда кад су у околним срезо-

вима већ исти довршени. 

Сетва озимих усева врши се све до краја месеца децембра (ако време дозволи) а 

са сетвом јарих усева почимље се од месеца марта-маја (према врсти усева).  

Због неповољних климатских прилика у планинским местима напр. у катас. 

општинама Растово, Дусина и Себешић, те једним делом Прокоса не успева од 

житарица кукуруз, а од воћа шљива и трешња. Климу ради своје оштрине може 

се оценити са (1). 

Текуће воде. 

Од текућих вода највећа је река Фојница која настоји тиме да се недалеко варо-

ши саставља са више потока, тече кроз варош Фојница југоисочним смером, 

где на удаљености од 1 км спаја са реком Гвожђан ком и даље тече уздуж цес-

те, која се спаја у удаљености од 14 км са цестом Брод-Сарајево те на саставку 

тих путева креће уздуж цесте Раскршће Кисељак те се код варошице Кисељак 

(на 200 км од среског места) спаја са реком Лепеницом и тече уздуж цесте 

Кисељак-Високо. 

Река Фојница је опасна њивама које се налазе у равници код Кисељака, јер иста 

код поплаве мења свој смер на штету околних њива. 

Река Лепеница тече од југа према северу те раставља срез Сарајевски од среза 

Фојничког, односно тече у скоро окомитом смеру цесте Сарајево-Брод те се 

уздуж те цесте код Кисељака спаја са реком Фојничком, а од Кисељака, како је 

од реке Фојнице већ означено, тече уздуж цесте Кисељак-Високо. Иста је код 

веће поплаве опасна њивама. 

Река Крешевица тече кат. општ. Крешево, уздуж цесте Крешево-Кисељак спаја 

са реком Лепеницом и обе утечу у реку Фојницу, која тече даље уздуж цесте, 

Кисељак-Високо.  

Река Гвожђанка тече долином кат. општ. Дусина и Гвожђани, те се на удаљено-

сти од 1 км вароши Фојница спаја са истоименом реком и тече према цести 

Брод-Сарајево, а код варошице Кисељак даље уздуж цесте за Високо. Иста није 

штетна јер тече већином уз кланце, где нема зиратног земљишта. 

Река Косица, која тече долином кат.општ. Придола и Буковци, силази на цесту 

Сарајево-Брод, тече кроз варош Бусовача и утече у реку Лашву. Иста није 

штетна њивама. 

Те напокон река Лашва, која захвата најсевернији део нашег среза у дуљини од 

3 км растављајући исти од среза Травничког. Река Лашва код веће поплаве 

наноси штету околним њивама. 
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Пошто све наведене реке код већих поплава више штетне него корисне и пош-

то се мало искоришћује за натапање поља, стога се исте могу оценити са 20% 

добре (2) а 80% штетне (1). 

Врста земљишта. 

Земљиште у равници око цесте Сарајево-Брод и то од Сарајевске границе до 

Раскршћа, наиме цесте, која од споменуте води према Фојници, те уздуж реке 

Лашве јест добре квалитете и то песковито иловасте, јер слој здравице дубок је 

30-35 цм, а мртвица истог састава, као и здравица. Ова врста обухвата 0.50% од 

целокупне површине среза, а плодност је врло добра (3).   

Земљиште уздуж цесте Фојница-Раскршће те уздуж цесте за Брод према Бусо-

вачи је слабије врсте, пошто је земља кречна са већим квантумом песка те је 

местимице слој здравице дубок 10-15 цм. Опћа оцена тог земљишта била би 

добра (2) а обухваћа 0.25% површине целог среза.  

Брдовити терен у овом срезу можемо поделити на две врсте и то на: 

1.) Блажи брежуљкасти терен и њихове висоравни, који се налази у умереној 

клими. 

2.) И земље у планинском терену. 

Блажи брежуљкасти терен састоји се од песковите иловаче, на којој успевају 

све врсте жита, поврћа и воћа. Плодност је добра. 

Планински крајеви, где не успева кукуруз и шљива а земља обилује вапненим 

песком те су уопће те земље оскудне и камените, међу исти можемо убројити 

кат. општ. Растово, Себешић и већим делом Прокос, а плодност је слаба, али у 

годинама са довољно вредног талога плодност је такођер добра.  

Плодност се може коначно овако оценити на 4% а у укупне површине среза 

врло добра (3), 35% средња (2) а 61% слаба (1).  

Начин искоришћавања земље. 

1.) Оранице 30.104 ха или 16.2% 

2.) Башче 608 ха или 0,7% 

3.) Ливаде 4.187 ха или 5.1% 

4.) Пашњаке 457 ха или 0.5% 

Укупно зиратне земље 18.353 ха или 22.7% 

5.) На приватне шуме 5. 513 ха или 6.8% 

6.) На државне шуме 52.437 ха или 64.9% 

7.) На државне пашњаке 3.162 ха или 3.1% 

8.) На грађевне ареале, јавно добро и неплодно земљиште 1.242 ха или 1.5%. 

Свега: 80.707 ха или 100%. 

Начин искоришћавања земље у господарске сврхе јест уопће узето, слабо 

интензиван (1). 

Оранице. 

Најважнија култура у овом срезу јест ораница, која заприма 16.2% од читаве 

површине среза. Начин обрађивања ове културе у срезу може се поделити на 
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двоје и то: начин обрађивања у равници која заузима 0.75% и у равно брежуљ-

кастом терену, која заузима 39.25%, те у планинском крају, који обухваћа 60% 

од целокупне површине читавог среза.  

У првом делу среза са надморском висином од 400-700 м висине, оранице се 

веома ретко прележавају на угару, већ се сваке године обрађују већим делом 

проредним житним суставом и то у првој години по ђубрењу сеје се кукуруз, 

друге године озими усеви (обично пшеница) и ретко раж, а у трећој години 

јари усеви јечам и зоб. 

Начин самог обрађивања је веома примитиван не употребљују се никакве 

модерне справе већ се још већином оре са дрвеним плугом, данас је тај дан. У 

овом срезу постоје само ове врсте господарских стројева и то: 50 ветрењача, 4 

тријера, 1 сејалица и неколико гвожђених плугова. Других стројева у овоме 

срезу нема. 

У равном делу среза просечни жетвени принос изнаша по 1 ха: 

На кукуруз 5-10 мет 

На пшеницу и јечам 4-10 мет. 

Планински део. Код ораница у планинском крају, које заузимају 60% површине 

читавог среза, а налазе се преко 700 м надморске висине, држи се обично пло-

доред и то: непосредно иза ђубрења сеје се јари јечам, делом крумпир, а ређе 

кукуруз, јер исти у планинском делу никако не успева, у другој години, пак 

зоб, а након тога остаје 3-5 год. као угар и служи као ливада или испаша. 

Упораба господарских спарава једнака су у планинском као и у равном делу 

терена.  

Жетвени принос у планинском делу износи на 1 ха 

За кукуруз 3-8 мет.  

Јечам 4-6 мет.  

Зоб  4-6 мет. 

На ораницама средњег квалитета у целом срезу, које имају катастарску вред-

ност од 657 дин. по хектару (то среску просечнину) добије се у средњој години 

на 1 ха: 

По Кукуруза 8 

По Пшенице 5 

По Зоби 5 

Садашња просечна цена оранице:  

1.) У равном пределу по 1 ха 10.000-16.000 дин. 

2.) У плодном делу брежуљкастог терена 7.000-8.000 дин. 

3.) У мање плодном делу по 1 ха 3.000-5-000 дин. 

Ливаде. 

Култура ливада запрема само 5.2% површине читавог среза. У равници за 

ливаду употребљују се само влажни делови земље, крај потока, баре и окрајци 

њива, које дају по ха 5-15 мет. сена средње квалитете. У планинским пределима 
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употребљују се веће површине за ливаде, пошто се тамошњи народ бави са 

сточарством. Принос сена у планинском терену износи од 7-12 мет. по ха, врло 

добре квалитете. Ливаде се не негују. Продукт сена може да подмири потребу 

среза и нешто се употребљује за извоз.  

Вртови и воћњаци. 

Вртови се налазе обично око кућа и дворишта, само за домаћу потребу, али 

услед нерационалног искоришћавања нијесу у стању подмирити потрбе нити 

сопственика, већ је овај срез отказан на довоз, већим делом из Сарајева. 

Од времена рата није нешто порађено на подизању нових воћњака, а нити на 

уздржавање већ постојећих. 

Осим тога су воћњаци заражени различитим болестима и штеточинама, а 

најопасња од њих је штетност шљивна уш и крвава уш на јабукама.  

Принос воћа у овом срезу, у доброј години изнаша на 1 ха око 35 мет. шљиве, а 

јабука и крушака на 1 ха 100 м. Воће у овом срезу слабо се искоришћује осим 

шљива које се употребљавају за печење ракије, те се мањим делом суше и то 

само за домаћу потребу, дочим се нешто јабука извози на тржишта Сарајево 

или Високо.  

Пашњаци. 

Пашњаци заузимају у овом срезу, од целокупне његове површине 3.6% од тога 

отпада на државне пашњаке 3.1%, а приватне 0.5%.  

Већи комлекси државних пашњака налазе се већином у планинским пределима 

и то: у пределима Битоње, Зец планине, Маторац, лева река, Прокошко језеро, 

Шћип планина на које се преко летне сезоне изгони стока из домаћег и 

суседних срезова и то: 3.000 ситне и 2.000-3.000 ком. крупне стоке, од тога 

отпада 60% бесплатно као сервитутно право, а 40% уз наплату пашарине. Оста-

ли државни пашњаци налазе се у брежуљкастом делу терена, којим се сељани 

служе за испашу домаће стоке.  

Приватни се пашњаци налазе у брежуљкастом делу среза, у мањим количинама 

и на оном месту, које се не може искористити за другу културу, а исти само 

служе за испашу домаће стоке.  

Шуме. 

Шуме заузимају највећи део простора среза и то 71% површине читавог среза. 

Деле се на државне са површином од 52.437 ха или 64.9% и приватне са повр-

шином од 5.513 ха или 6.8%. 

Државне шуме налазе се по планинским висовима предела: Себешић, Врхови, 

Црна река, Шћип, Зохор, Цитоња, Инач, Погорелица и Сухе воде. Тло је шкри-

љевачко са вапненим каменом, средње дубоко, иловасто са добрим хумусом. 

Претежно се налази на стрмом терену. Попречно за читав срез је омер 0.6  ома-

ра, јела, а листаче граб, храст, буква, бреза и јавор 0.4%. 

Прираст код четињача је 5-5½ м
3
 на ха, дочим код листњача 1-1½ м

3
 на ха. Код 

просечне старости су 20-180 год. 
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У срезу Фојничком је највећа и међу модерним стругарама фирма д.д. „Инач“ 

са седиштем у Сарајеву. Поседује у размаку од 1 км 2 водене стругаре са тур-

бинским погоном 3 пуна и један полуампер. Иста се снабдева из уговорених 

подручја Инач и Погорелица са уговореном дрвеном масом од 158.000 м
3
 

црногорице и 559.000 м
3
 листњаче. Иста већ две године не ради, ради непогод-

ности превозних средстава и удаљености од железничке пруге (Високо). Код 

исте би се могло стално запослити домаћег радништва 200-300 људи. Ако би 

иста прорадила. 

Осим наведене фирме постоји још 13 малих домаћих водених стругара са вене-

цијанским гатерима, а које се снабдевају са дрветом из околних шума. Шћип, 

Врхови, Гареж, Растово, Сухе воде и Бусовачка планина са укупним годишњим 

капацитетом од 20.000 м
3
 облог дрвета. 

Материјал малих пилана употребљава се већим делом за унутрашње потребе, 

дочим фирма д.д. Инач изважа дрво на светска тржишта. 

Поједини предели државних шума оптерећени су сервитутом и то дрветом 

буковим и јелом: годишње 660 м
3
 буковог грађевног, 1600 м

3
 четињастог 

грађевног, 19.800 п.м. буковог огревног у укупној вредности од 521.000 дин.  

Ширења у овом срезу нема, пошто су листњаче обично млада шума. 

Шумска такса је ниска обзиром на лоше комуникационе прилике.  

У овом се срезу налазе још 2 већа комлекса приватних шума, које су у посједу 

фрањевачких самостана Фојница 275 ха и Крешево са 200 ха. У тим шумама 

превлада четињаста шума и то: 0,5 јела, 0,3 буква, а 0,2 остале листњаче. Исти 

експлоатишу те шуме продајом годишњим квантумом по 300 м
3
 домаћим пила-

нама.  

Остале су приватне шуме у малим комплексима, по равним пределима и њима 

власници подмирују своје домаће потребе. Исте су све листњаче и то: храст и 

буква. 

Надзор над истим води државна власт да се исти рационално искоришћују. 

Цене тржишту у год. 1926. биле су: 

Храст грађев. дрво у облом стању франко рајон станица по м
3
   ........ 250 дин 

Храст грађев. дрво тесано франко рајон ст. по м
3
  ........ 320 дин 

Огревно дрво несортирано по м
3
 ........ 30 д. 

Буква грађев. дрво у облом франко рајон станица по м
3
 ........ 160 д. 

Буква грађев. дрво тесано франко рајон станица по м
3
 ........ 200 д. 

Огревно дрво несортирано по м
3
 ........ 30 д. 

Четињаче грађев. дрво у облом франко рајон станица по м
3
 ........ 140 д. 

Четињаче грађев. дрво тесано франко рајон станица по м
3
 ........ 220 д. 

Четињаче грађев. дрво резано франко рајон станица по м
3
 ........ 400 д. 
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Сточарство.  

1.) Коњарство у овом срезу на ниском степену. Гаји се искључиво босанска 

раса, која се апсолутно не побољшаје услед оскудице приплодних пастуха, 

иначе коња имаде довољно, те би уз боље прилике могла ова врста сточарства 

добро напредовати. У срезу имаде ждребади испод 3 год. 400,  кобила преко 3 

год. 1.200, пастуха преко 3 године 20, коња преко 3 год. 1100. 

Говедарство. 

Стоји у веома лошем стању, гаје се готово искључиво „Буше“ босанска пасми-

на. Оплемењивање са бољом пасмином апсолутно се не врши, јер зато нема 

приплодно способних бикова, тако да се може рећи, да у овом срезу нема ни 

једног бика, који би одговарао уветима добре пасмине. У срезу имаде 1420 

јунади испод једне године, 2045 јунади од 1-2 год., 3545 јуница и крава преко 2 

године, 200 бикова преко 2 год., те 2712 волова преко 2 године.  

Овчарство.  

Овчарство се налази у нешто бољем стању, од горе наведене стоке, али у рав-

ном делу среза последњих година су страдале од метиља. Овце се гаје понајви-

ше у планинском делу среза. Од оваца су заступане највише домаће пасмина 

звана „Руда“ и „Влашићка“. Број оваца у овом срезу износи 5984 јагњади до 1 

год, 10.571 оваца за приплод, 654 овна за приплод.  

У овом се срезу гаји само домаћа врста коза и то највише у планинском делу 

среза. Број коза износи: 1910 јаради и 4705 коза.  

Крмарство.  

Крмарство се у овом срезу скоро не гоји, већ појединци код католичког пучан-

ства и то само за своју властиту употребу, а искључиво домаће пасмине. 

Перадарство. 

Перадарство је веома примитивно и нерационално те се гаји само за домаћу 

потребу, њихов број изнаша 13.500 кокоши, 250 патака, 150 гусака, 60 тука. 

Перјад се не износи на суседне пијаце. 

Рибарство. 

Рибарством се у овом срезу нико не бави, премда у овдашњим рекама имаде 

довољно рибе.  

Пчеларство. 

Пчеларство је заступано мало боље од перадарства и рибарства, али услед 

лоших прошлих година и слабог материјалног стања те и слабог разумевања 

пољопривредника ова је грана привреде у опадању. У срезу имаде 570 кошница 

са покретним сачем, а 1200 са непокретним сачем. 

Ручна и спрежна снага. 

Ручне снаге у овоме срезу имаде довољно за вршења пољопривредног посла у 

одређено време. 
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Наднице се плаћају између 12-15 динара са храном, те 20-30 динара без хране.  

За спрежном радном снагом пољопривредници оскудевају, а услед чега више 

пута не могу на време површавати пољске радове.  

Пољопривредници међусобно посуђују спрежну снагу или се плаћа. Двопреж-

на радна снага 60-100 дин. дневно.  

Број земљопоседника и становника, као и величина и груписање имања. 

Срез Фојница имаде 5.027 земљопоседника, те пошто у срезу имаде 18.353 ха 

приватног земљишта, то на једног земљопоседника припада 3.65 ха. Број стано-

вника у овом срезу износи 22.335, то на једног становника припада 0.82 ха 

земљишта. Према томе се разбире да је размер поседа у повољном односу пре-

ма броју земљопоседника и становника, али услед слабе квалитете земље те 

слабог искоришћавања, земљопоседници се ипак налазе у слабом економском 

стању. Целокупно приватно земљиште може се поделити на имања и то: 

До 5 ха – 88% 

Од 5 до 20 ха – 11% 

Од 20-100 ха – 0.3% 

У срезу имаде две варошице и то: Фојница и Бусовача и две варошице Кисељак 

и Крешево које су ушорене, иначе су остала села разбацана у мањим групама 

кућа. Имања су поцепана на већи број мањих парцела које често нијесу групи-

сане, а и удаљене од кућа, те праве потешкоће код обраде. Ипак према осталим 

херцеговачким срезовима груписање и оцена броја посједника, као и величина 

посједа, налази се у повољном стању (2).  

У овом срезу долазе у обзир као тржиште варош Фојница-среда, Бусовача-

субота, Крешево-субота, све са незнатним прометом, која имају само месни 

карактер за околна села.  

Од најближих већих страних тржишта је Сарајево и Високо, где се извози из 

овог среза понешто стоке и воћа.  

Саобраћајна средства. 

Саобраћајна су средства веома неповољна у овом срезу, јер је најближа желез-

ничка станица удаљена од седишта среза 33 км, наиме станица Високо, на коју 

је овај срез отказан.  

Од железничке станице Бусовача, која железницу спаја Јајце-Сарајево и прола-

зи кроз најсевернији део овог среза у дулини од 2 км. Варош је Фојница од исте 

удаљена 35 км, те је ова станица за овај срез без икакве користи. Једна главна 

цеста у овом срезу јест цеста Брод-Сарајево, а од исте једна одводна цеста у 

дулини 14 км води за варош Фојницу.  

Други огранак главне цесте води за Крешево (10 км) а један за Високо 13 км од 

Кисељака, који је удаљен од седишта овог среза 20 км. Наведене одводне цесте 

су у лошем стању.  
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Лоше комуникационе прилике су криве да овај срез не може напредовати прем-

да имаде за то добре увете и то у шумама и рудном благу који неискоришћен 

лежи у земљи. 

Других колних путева у овом срезу нема, осим још цесте, која води за Баковиће 

некадашњег мајдана сумпорне паковине, али и то је цеста у сасвим лошем ста-

њу, те за промет нема никаквог значаја. 

Оцена саобраћајних средстава била би 3/3 неповољна.  

Индустрија. 

Овај срез обилује шумом и рудом иначе друге индустрије нема. 

О шумској индустрији било је већ писано под „Шуме“ те ће споменут нешто и 

о рудама, премда је и та индустријска грана сасвим замрла. 

Срез Фојнички је познат још од старих времена, као богат са рудама. Те се већ 

у римско доба руда у овим крајевима вадила. Рудама обилује село Осружница – 

оловом, Крешево – бакром и арсеном, Чемерница – антимоном и живом, 

Баковић – сумпором и паковином, Фојница, Дусино, Себешић гвожђем.  

У новије доба су се искоришћавали мејдани у Чемерници – жива, а Баковићи – 

сумпором и паковином и то до време Уједињења, али од тада су исти престали 

радити услед слабих комуникационих прилика, скупоће, превозног средства. 

Исти би били престали радити и на почетку светског рата, али пошто је вој-

ништво требало ту руду, исто је ставило на располагање своју автоколону, која 

је ту руду преважала у Високо. 

Пошто индустрије у овом срезу готово нема овдашњи рудници траже зараду 

преко границе овог среза.  

Пољопривредни се производи из овог среза не изважају, већ се већим делом 

увозе. Просечна цена главних пољопривредних производа у раздобљу од 1/VII 

1925 до 30/VI 1926 год. била је:  

1925. 1926. 

Пшеница по метру ............... 270 д. Пшеница по метру ........ 250-300 д.  

Кукуруз по метру ..... 150-200 дин. Кукуруз по метру ......... 150-220 д. 

Зоб по метру .................. 150-200 д.  Зоб по метру .................. 170-200 д. 

Сено по метру ................. 75-100 д. Сено по метру ................... 50-75 д. 

Јечам по метру .............. 150-200 д.  Јечам по метру .......... 240-275 дин.  

 

 

 

 



ОСТОЈА РАИЛИЋ, Диплома Николе Кољевића (1936–1997) о докторату књижевних... 

259 

 

ОСТОЈА РАИЛИЋ Стручни рад (објављивање грађе) 
ЈУ Музеј Републике Српске УДК 378.22:82]:929Кољевић Никола“1964“ 

Одсјек за историју DOI 10.7251/GUARS2012257R 

ostrailic2@gmail.com  COBISS.RS-ID 130601729 

 

 

ДИПЛОМА НИКОЛЕ КОЉЕВИЋА (1936–1997) О 

ДОКТОРАТУ КЊИЖЕВНИХ НАУКА 1964. ГОДИНЕ 
 

 
Апстракт: У раду је приказана диплома о одбрањеној докторској дисертацији Николе 

Кољевића на Филолошком факултету Универзитета у Београду у децембру 1964. године. Циљ 

приређивања извора јесте настојање аутора да се исправе погрешно устаљене перцепције у 

делу јавности о тачном наслову Кољевићеве докторске тезе и називу факултета на ком је 

одбрањена. Аутор апострофира тачан наслов докторске дисертације и назив факултета на ком 

је одбрањена.  

 

Кључне речи: Никола Кољевић, диплома, докторска дисертација, Универзитет у Бео-

граду. 

 

 

У ЈУ Музеј Републике Српске од почетка 2019. године интензивиране су 

активности на прикупљању музејске грађе из историје Републике Српске, са 

посебним акцентом на период Одбрамбено-отаџбинског рата и савременог 

доба. Циљ ове активности је да се формирају збирке музејске грађе из историје 

Републике Српске, чиме би се створили неопходни предуслови за сталну изло-

жбену поставку и повремене тематске изложбе овог дела музејског Одсјека за 

историју. Из низа контаката кустоса историчара са значајним личностима из 

процеса стварања Републике Српске и њиховим потомцима аутор издваја оне 

са члановима породице проф. др Николе Кољевића (9. јун 1936 – 25. јануар 

1997). Госпођа Милица Кољевић, једина наследница заоставштине проф. др 

Николе Кољевића, одлучила је да Музеју Републике Српске поклони грађу 

непроцењиве вредности. Ради се о тродимензионалној и дводимензионалној 

грађи која се односи на ову значајну личност из историје Републике Српске и 

једног од њених најзначајнијих стваралаца. Госпођи Милици и њиховој деци 

Срђану и Богдани дугујемо велику захвалност за горенаведено. Сувишно је 

наводити аргументе у прилог тврдњи да је за грађу ове личности трајно и неза-

менљиво место чувања управо централна музејска установа Републике Српске 

у Бањалуци. 

Породица Кољевић заузима значајно место у историји Републике Срп-

ске и Бањалуке. Судбина ове породице и проф. др Николе Кољевића добрим 

делом је подударна са судбином српског народа у току претходног века на 

овим просторима. Чланови ове породице оставили су значајан траг у историји 

ових простора од почетка XX века као политички представници српског народа 
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и као значајни привредници садашње престонице Српске [Стошић и др. • 2019: 

35]. Никола Кољевић је рођен 9. јуна 1936. године у Бањалуци. За време Другог 

светског рата са породицом је протеран из Бањалуке у окупирану Србију. Крај 

Другог светског рата и долазак нове власти, поред повратка у родни град из 

избеглиштва, за ову породицу био је и период одузимања имовине Николиног 

оца Ђорђа Кољевића.
1
 И поред низа породичних потешкоћа, Никола Кољевић 

је успео да постигне значајан успех у образовању. Завршио је Гимназију у 

Бањалуци.
2
 Након тога уписао се (1955) и дипломирао на Филозофском факул-

тету Универзитета у Београду (1959). На истом Универзитету докторирао је 8. 

децембра 1964. године.
3
 Професор Кољевић оставио је значајан траг у култур-

ном и научном животу СРБиХ и СФР Југославије у другој половини XX века. 

Његов рад је запажен и у светским размерама.
4
 Са процесом увођења вишестра-

начја у СР БиХ до изражаја долази делатност професора Кољевића и на поли-

тичком пољу. Као кандидат тадашњег политичког покрета српског народа на 

просторима БиХ, на изборима 18. новембра 1990. године изабран је за члана 

Председништва ове југословенске републике [Службени лист СРБиХ • 1990: 

894–895; Кољевић • 2008: 53–54]. Никола Кољевић је један од најзначајних 

политичких представника српског народа који је учествовао у процесу ствара-

ња Републике Српске. Био је члан Председништва, један од вршилаца дужно-

сти председника и потпредседник политичког субјекта српског народа, који ће 

августа 1992. године добити назив Република Српска [Антић и др. • 257, 262, 

                                                 
1
 Сведочанство Милице Кољевић аутору у децембру 2019. године  

2
 Музеј Републике Српске, Збирка проф. др Никола Кољевић (1936–1997), Свједочанство Гим-

назија, инвентарни број 4 
3
 Музеј Републике Српске, Збирка проф. др Никола Кољевић (1936–1997), Диплома о доктора-

ту књижевних наука, инвентарни број 7  
4
 Никола Кољевић, Теоријски основи нове критике (Београд: Просвета, 1967); Никола Кољевић, 

Иконоборци и иконобранитељи (Београд: Нолит, 1978); Никола Кољевић, Шекспир, трагичар 

(Сарајево: Свјетлост, 1981); Nikola Koljević, Na Drini ćuprija Ive Andrića (Beograd: Zavod za udž-

benike i nastavna sredstva, 1982); Никола Кољевић, Песник иза песме (Сарајево: Веселин Масле-

ша, 1984); Nikola Koljević, Klasici srpskog pesništva (Beоgrad: Prosveta, 1987); Никола Кољевић, 

Поезија 1945–1980. Песници лирске акције (Сарајево: Институт за књижевност, Свјетлост, 

1991); Никола Кољевић, Андрићево ремек дело (Бањалука: Глас српски, 1995); Никола Коље-

вић, Отаџбинске теме (Београд: Итака, 1995); Никола Кољевић, Од Платона до Дејтона 

(записи о држави нашим поводом), (Бањалука: Глас српски 1996); Никола Кољевић, Отаџбин-

ске теме (Бањалука–Београд: Задужбина ,,Петар Кочићˮ, 1997); Никола Кољевић, Стварање 

Републике Српске: дневник (1993–1995) књ. 1–2, (Београд: Службени гласник, Бањалука: Слу-

жбени гласник Републике Српске, 2008), приредила Милица Кољевић; Nikola Koljević, Stvara-

nje Republike Srpske: dnevnik (1993–1995), knj. 1–2 (Beograd: Službeni glasnik, Banjaluka: Službeni 

glasnik Republike Srpske, 2008); Никола Кољевић, Свјетлост незаборава (Дневник 1993–1995), 

(Источно Сарајево: Књижевни фонд ,,Свети Саваˮ, Удружење за информативно-културну дје-

латност „Свети Саваˮ, 2009); Дела Николе Кољевића, I–VI (Бањалука: Академија наука и умјет-

ности Републике Српске, Београд: Јавно предузеће Службени гласник, 2012), приредио Ранко 

Поповић.  
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296, 340, 397, 400–401, 403; Републички центар за истраживање рата, ратних 

злочина и тражење несталих лица • 2018: 34, 37, 231]. 

Научни, културни и политички ангажман проф. др Николе Кољевића у 

другој половини XX века није остао незапажен од његових савременика, истра-

живача прошлости, научних и културних радника те новинара који су о њему 

писали после његове трагичне смрти у јануару 1997. године [Милановић • 

1997: 3–6]. У текстовима у штампи поводом професорове смрти навођени су и 

његови основни биографски подаци. Као у правилу, готово сви су наводили да 

је Кољевић одбранио докторску дисертацију под насловом „Теоријски основи 

нове критикеˮ и то на Филозофском факултету у Београду [Милановић • 1997: 

3–6]. 

Професор Бранко Милановић, тадашњи главни и одговорни уредник 

часописа „Путевиˮ, у броју 1 за 1997. годину писао је о покретачу и првом 

уреднику овог часописа. Милановић наводи да је Кољевић докторирао 1964, 

али на Филозофском факултету. Поред погрешно наведеног назива факултета 

на ком је дипломирао Никола Кољевић, у Милановићевом тексту поткрала се 

грешка и у вези са називом Кољевићеве докторске тезе. У тексту се наводи да 

је назив дисертације „Филозофски основи нове критикеˮ. Вероватно се ради о 

штампарској грешци кад је у питању прва реч у наслову, јер је неко од претход-

них корисника прецртао реч „Филозофскиˮ и дописао писаним ћириличним 

словима „Теоријскиˮ. У оба случаја се испоставило да је реч о погрешном наво-

ђењу [Милановић • 1997: 3–6]. 

Текст Младена Шукала „Магија ријечиˮ објављен је у 2. броју часописа 

„Стварност“ за 1998. годину. У посебно ограђеном ступцу (да ли је и његов 

аутор М. Шукало?) донесена је краћа биографија професора Николе Кољевића. 

Наведено је да је Кољевић докторат стекао у Београду, али без навођења 

факултета на ком је одбрањен. Као тема одбрањене докторске тезе наведена је 

„Теоријски основи нове критикеˮ. Додано је да је потом објављена под истим 

именом као књига [Шукало • 1998: 47–48]. 

У текстовима су се поткрале две грешке. Прва се тиче тачног назива 

одбрањене докторске дисертације, а друга назива факултета Универзитета у 

Београду на ком је одбрањена. Претпоставка је да је неко у том низу први 

направио грешку и да су други, некритички преузимајући информацију, наста-

вили погрешан низ. Наведено је делом разумљиво, јер је то рађено у тешким 

послератним временима. Поред оптерећености другим проблемима, треба 

додати да ауторима вероватно нису били доступни прворазредни извори о 

називу теме и месту одбране доктората Николе Кољевића. Поред тога, радило 

се о доста сличним називима одбрањене тезе и њене објаве под делом измење-

ним насловом као књиге, уз неупућеност у организационе промене на Универ-

зитету у Београду крајем 50-их и почетком 60-их година XX века. До прве 

погрешке дошло је тако што је назив објављене Кољевићеве дисертације, који 

је изашао као књига три године после одбране, потом навођен као наслов 
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дисертације у тренутку одбране. Након докторирања 1964, Кољевић је делом 

измењени и допуњени текст дисертације објавио 1967. године као књигу под 

називом „Теоријски основи нове критикеˮ у издању „Просветеˮ из Београда. 

Друга погрешка настала је тако што нису уочене организационе промене на 

Универзитету у Београду крајем педесетих и почетком шездесетих година XX 

века. Овим изменама дошло је формирања Филолошког факултета као посебне 

установе,
5
 тако да је Никола Кољевић докторирао са тезом „Нова критика – 

њени теоријски основи и резултатиˮ, а не „Теоријски основи нове критикеˮ, 

што представља наслов књиге проистекле из докторске дисертације. Уз то, док-

торирао је на Филолошком а не на Филозофском факултету Универзитета у 

Беораду.
6
 

Сам Кољевић је приликом првог издања књиге „Теоријски основи нове 

критикеˮ навео тачан назив и место одбране дисертације. То је наведено и у 

првом тому „Дела Николе Кољевићаˮ 2013. године [Поповић • 2012: 13]. 

Диплома о одбрањеној докторској дисертацији издана је Николи Кољевићу 14. 

децембра 1964. године под бројем 4499/1. Потписали су је декан Филолошког 

факултета др Димитрије Вученов и ректор Универзитета у Београду др Божи-

дар С. Ђорђевић.
7
 Документ се данас налази у „Збирци професор доктор Нико-

ла Кољевић (1936–1997)ˮ Музеја Републике Српске, под инвентарним бројем 

7.
8
 Димензије дипломе су 34,2 x 49,9 центиметара.

9
  

Опис грба, печата и потписа на дипломи 

Декан професор Вученов и ректор професор Ђорђевић су се на дипломи 

потписали ћириличним писмом. Боја мастила оба потписа је црна. Документ је 

у транскрипту дат на ћириличном писму, великим словима, као на дипломи. У 

косим заградама су назначена места на којима се налазе грб СФР Југославије, 

печат и потписи декана Факултета и ректора Универзитета, с тим да је, за раз-

лику од различитих фонтова слова у оригиналу, у транскирпту све откуцано у 

једној величини фонта и без додатних прореда. То је урађено ради лакше пре-

гледности дипломе. На фотографији факсимила дипломе могу да се уоче те 

разлике. 

                                                 
5
 Доступно на: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/fakultet/o-fakultetu/ Приступљено: 16. децембра 

2020.  
6
 Музеј Републике Српске, Збирка проф. др Никола Кољевић (1936–1997), Диплома о доктора-

ту књижевних наука, инвентарни број 7 
7
 Угледни универзитетски и научни радници, први на пољу књижевности, а други на пољу 

медицине. 
8
 У централну музејску установу доспела је заједно са другом грађом коју је поклонила Нико-

лина супруга Милица Кољевић. Музеј Републике Српске, Збирка проф. др Никола Кољевић 

(1936–1997), Диплома о докторату књижевних наука, инвентарни број 7.  
9
 МРС „Збирка проф. др. Никола Кољевић (1936–1997)ˮ, Диплома о докторату књижевних 

наука, инвентарни број 7 

http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/fakultet/o-fakultetu/


ОСТОЈА РАИЛИЋ, Диплома Николе Кољевића (1936–1997) о докторату књижевних... 

263 

 

Сл. 1. Диплома о докторату књижевних наука Николе Кољевића 

 

Музеј Републике Српске, Збирка проф. др Никола Кољевић (1936–1979), инв. бр. 7 

 

Текст дипломе: 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

/ГРБ СФРЈ/ 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  

ДИПЛОМА  

О ДОКТОРАТУ КЊИЖЕВНИХ НАУКА 

РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ И ДЕКАН ФИЛОЛОШКОГ 

ФАКУЛТЕТА СВОЈИМ ПОТПИСИМА И ПЕЧАТОМ УНИВЕРЗИТЕТА 

ПОТВРЂУЈУ ДА ЈЕ Н И К О Л А  К О Љ Е В И Ћ , РОЂЕН 9. ЈУНА 1936. У 

БАЊА ЛУЦИ, ПОШТО ЈЕ 1959. ГОДИНЕ СТЕКАО ВИСОКУ ШКОЛСКУ 

СПРЕМУ НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРА-

ДУ, ОДБРАНИО ДОКТОРСКУ ДИСЕРТАЦИЈУ НА ДАН 8. ДЕЦЕМБРА 1964. 

ГОДИНЕ НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ ПОД НАСЛОВОМ „НОВА 
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КРИТИКА – ЊЕНИ ТЕОРИЈСКИ ОСНОВИ И РЕЗУЛТАТИ“ И ТИМЕ ИСПУ-

НИО УСЛОВЕ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ СТЕПЕНА 

ДОКТОРА КЊИЖЕВНИХ НАУКА 

НА ОСНОВУ ТОГА ИЗДАЈЕ МУ СЕ ОВА ДИПЛОМА КОЈОМ СТИЧЕ ТИТУ-

ЛУ ДОКТОРА КЊИЖЕВНИХ НАУКА, КАО И ПРАВА КОЈА МУ ПО ЗАКО-

НУ ПРИПАДАЈУ. 

У БЕОГРАДУ, 14. ДЕЦЕМБРА 1964., БР. 4499/1. 

ДЕКАН 
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА 

 РЕКТОР 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

/ПОТПИС/ /ПЕЧАТ/ /ПОТПИС/ 
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ПОЛИТИКА САВРЕМЕНЕ ТУРСКЕ НА БАЛКАНУ  

И СРПСКА ЈАВНОСТ 
 

 

Српску јавност и политику може да занима поређење политике савреме-

не Турске и оне из старих султанских времена или револуционарног времена 

председника Кемала Ататурка. У том интересовању централно место заузима 

питање промена у односу на политику председника Ататурка и њене циљеве на 

Балкану, са којег је војнички потиснута у балканским ратовима. Српску јавност 

посебно занима судбина Ататуркових реформских резултата, чији гарант је 

била турска армија. То интересовање је 1946. појачано пошто је тада успоста-

вљен вишестраначки систем у којем су новонастале исламистичке партије биле 

толерантне, мада се данас, 75 година после, може говорити о циклусима који су 

се понављали и чинили да турско друштво буде растрзано између секуларизма, 

који је земљи у аманет оставио Кемал-паша Ататурк, и идеологија које се поја-

вљују. 

Кемализам је у Турској укинуо шеријат и увео парламентаризам. Хлад-

ни рат је Турску растеретио улоге страже према Русији. Истовремено, њена 

спољна политика, ослоњена искључиво на Сједињене Америчке Државе, поста-

је самосталнија, са циљем афирмисања Турске као новог регионално-глобалног 

актера од Средње Азије до Балкана. Размирице  и подела Кипра, као и отворено 

противљење Француске и Немачке њеном чланству у Европској унији, о чему 

су преговори почели 2005. и потом престали, чине да је Турска, убедљиво 

муслиманска земља са 75 милиона становника, једном стопом остала у Европи, 

а хиљадама километара у Азији. 

У таквој ситуацији у појединим међународним круговима могле су да се 

чују спекулације о будућој већој улози Турске на Балкану. Тој Турској, коју су 

њени народи пре стотинак година протерали са Балкана, подршку су давале две 

велике силе, и саме заинтересоване за ове просторе. САД су деценијама поку-

шавале да убаце Турску, свог најважнијег савезника међу муслиманским 

земљама, у Европску унију. Она је још 1963. имала споразум за Европску уни-

ју, а 1980. је добила формалну кандидатуру за чланство. Касније, после немач-

ке изјаве да Европска унија неће никог осим Хрватске, Немци и Французи су 

читав овај простор, осим Хрватске и Војводине, препустили наследницима 

Отоманског царства и били срећни да је Турска остављена ван Европске уније. 

За такво решење били су заинтересовани и Американци, који су се, у немоћи да 
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Турску убаце у Европску унију, залагали да је уведу макар у њено предворје. И 

Американцима и Европљанима важно је било да умерена и секуларна Турска, а 

не Иран, Индонезија или нека друга радикална држава, буде муслимански 

лидер и заштитник. Одржавање Турске, за Европу везане макар преко Балкана, 

Западу је било важно како би се нивелисало њено стратешко усмерење ка 

лидерству у блискоисточном и ширем муслиманском свету. Против таквог ула-

ска Турске на Балкан није изгледа имала ништа ни Русија, услед тога што је 

своју трасу Јужног тока преусмерила на њено подручје. Турска је Русима била 

потребна и због њеног утицаја на кавкаске муслимане. 

Стварањем нових спољнополитичких канала савремена Турска се не 

усредсређује више искључиво на интеграцију у Европску унију, већ настоји да 

национални интерес сагледа и оствари у проширеном геополитичком хоризон-

ту. Она почиње да делује самостално, не зато што више не жели да приступи 

Европској унији, већ управо супротно, да би истакла свој стратешки значај и 

ојачала позицију у преговорима са Бриселом. Корени савремене Турске и вра-

ћање ислама у њој датирају од 60-их година XX века. Њен даљњи повратак оја-

чао је креатор савремене Турске Тајип Ердоган, који је као градоначелник 

Истанбула подржавао одржавање вере. Турска је од јесени 2001. године промо-

висала стабилност слободе. Њени исламисти на власти показали су да ислам и 

демократија нису два међусобно искључујућа појма. У верности завету да Тур-

ску уведу у Европску унију, исламисти су за кратко време од земље успели да 

створе економску силу која је, после Кине, имала највећи раст на глобалном 

нивоу. 

Долазећи на власт 2002. године, Ердоган је „направио историјуˮ, са 

почетком деловања нове происламске странке – Партије правде и развоја, која 

је окупљала исламисте, либерале и националисте незадовољне традиционалном 

секуларном партијом, па су поздравили планове социјалних реформи и реакти-

вирање политичког ислама. На оптужбе да земљу покушава да врати у султан-

ска времена, одговарао је речима „да је његова Партија правде и развоја ислам-

ска варијанта демохришћанских странака на Западуˮ. И први председник савре-

мене Турске од 2007. године Абдулах Гул је отворено саопштавао своју привр-

женост исламу. 

После освајања трећег премијерског мандата 2011. године, Ердоган је у 

победничком говору присталицама Партије правде и развоја (АПК) рекао „да је 

ово победа за Босну, Дамаск и Западну обалу, колико и за Истанбул, Анкару и 

Турскуˮ. Та изјава одсликава Ердоганову жељу да буде проглашен заштитни-

ком свих „муслимана који страдају широм светаˮ и да „даје за право његовим 

критичарима који тврде да он мисли да је султанˮ. Модерни султан или не, Ер-

доган је за непуних десет година успео посрнулу турску економију да подигне 

на дванаесто место по величини у свету, са бруто националним дохотком од 

око 10.000 долара по становнику. Истовремено је све чинио да промени Устав 

и у Турској уведе председнички систем сличан  оном у САД-у, где би најва-
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жније полуге извршне власти биле у рукама председника. Тиме је савладао пра-

вила АКП-а да не може имати више од три премијерска мандата, како би се 

кандидовао за шефа државе и опет освојио неприкосновену власт. Ердоган је 

тврдио да може да спроведе реформе како би се Турска приближила стандарди-

ма Европске уније. Не намеравајући да у Турској устроји систем који би функ-

ционисао и без доминантног лидера, чинио је све „да његове речи слушају не 

само у Турској, већ и широм Блиског истока и Балкана, од Сарајева до Јеруса-

лимаˮ. У новој турској моћи, поред Ердогана, значајну улогу на Балкану имао 

је министар спољних послова Ахмет Давутоглу, који је веома вешто покушао 

да представи Турску као патрона или модел за демократизацију арапског света, 

не помињући експлицитно отоманско наслеђе и владавину Турске у том делу 

света, а сличан приступ имао је и на Балкану. У самој Турској је ситуација дво-

струко трансформисала земљу – економски и политички. У економском смислу 

напред се пошло модернијој и ефикаснијој привреди, ка приватизацији, а у 

политичком и укупном друштвеном смислу отишло се назад, у неку врсту 

полуисламског система, у превођењу ислама из приватне у друштвену сферу. У 

обема намерама Ердоган је успео. Турска је бележила економски раст далеко 

виши од земаља Европске уније. Двадесетак година раније у њој је друштвени 

производ по становнику био 40 одсто нижи од српског (без Косова), а двадесет 

година касније, Србија је била испод турског нивоа. Укупна турска међународ-

на трговина, кад је Ердоган дошао на власт, била је 150 милијарди долара, а 

после тих двадесет година 300 милијарди, што је десет пута више него вред-

ност српске међународне размене. 

Односи Србије краља Александра, у оквиру Југославије, и Турске у вре-

мену Ататурка до краја 80-их година XX века, били су изузетно коректни. Тада 

су нова Југославија, Грчка и Турска закључиле Балкански пакт. У раздобљу 

грађанског рата у Босни и Херцеговини и сукоба на Косову и Метохији ти 

односи су се пореметили. Стручњак за Турску и њену спољнополитичку рела-

цију др Дарко Танасковић сматра да Србија са Турском у свему треба да уна-

пређује сарадњу, посебно у најширем економском домену, јер она „у много 

чему може бити веома захвалан партнерˮ. Он је даље сматрао да се политички 

треба ослободити илузије (ако таква постоји) о неком напрасном турском при-

јатељству и непристрасности у балканским стварима. Даље је сматрао да 

„никако не би ваљало подлећи неоосманској кампањи преиспитивања и реви-

дирања српске тенденције дуге заједничке историје, конкретно раздобља 

османске власти на Балкануˮ. Истовремено је наглашавао да би и Турцима 

било корисније да одустану од покушаја позитивног културно-политичког и 

симболичког валоризовања и инструментализовања раздобља које Срби листом 

доживљавају као окупацију. Не сме се подлећи османским жељама на нека 

посебна права да усмеравају садашњост и будућност потомака оних чијим су 

прецима вековима наплаћивали главарину. 
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Са доласком Ахмета Давутогла за шефа турске дипломатије, Турска је 

знатно активирала своју дипломатску активност према Сирији, Јерменији, 

Израелу и балканским земљама. Та политика изазивала је сумњу да Турска 

„тежи својеврсној обнови утицаја које је имала за време Отоманског царстваˮ, 

односно такозваном неоосманизму. Ту политику турски професор Мустафа 

Кибароглу је сматрао беспредметном, будући да би то било противно и Ататур-

ковим и уставним принципима Републике Турске, који забрањују стварање ото-

манизма. Говорећи да је истина да Турска има „специјални интерес на Балка-

нуˮ, професор Кибароглу каже да је разлог за то „од оних историјских и емо-

тивних, до географскихˮ, јер се југоисточна Европа налази између Турске и 

западне Европе. Генерална директорка одељења за Балкан и централну Европу 

Министарства спољних послова Турске Шенивар Олгун каже да је састанак 

политичких директора министарстава спољних послова земаља Процеса сарад-

ње у југоисточној Европи показао да је тежиште свих активности на Босни и 

Херцеговини. 

У вези са Босном и Херцеговином, турски министар спољних послова др 

Ахмет Давутоглу је на отварању конференције о османском наслеђу и мусли-

манској заједници Балкана рекао: „Дух Сарајева и дух Башчаршије је дух наше 

хисторије, наше заједничке хисторије. Сарајево није само обичан град. Без 

разумијевња Сарајева није могуће разумјети хисторију Балкана, нити културу 

Балканаˮ. Са победом АК партије председника Ердогана у новембру 2002. 

године, Давутоглу постаје кључни саветник турског премијера за спољну поли-

тику, креирајући једну нову спољну политику Турске. Давутоглу је као мини-

стар спољних послова од 2009. градио имиџ посредника и помиритеља. У тој 

улози је путовао у Нови Пазар, да јавно мири бивше политичаре и чланове 

СДА Сулејмана Угљанина и Расима Љајића. Кад га је један дипломата упитао 

зашто је изненада „пао с небаˮ у Босну, одговорио је да се Турци нису „спусти-

ли падобраномˮ, него да су „у Босну дошли на коњимаˮ. 

Мењањем тона Анкаре у спољној политици, Ахмет Давутоглу је поку-

шао да игра на две карте: настојање да се Турска наметне као регионална сила 

или умири савезнике, а у стратешком циљу уласка у Европску унију. Када су 

2010. године најављене велике турске инвестиције у Србији, то су бодриле све 

велике силе. Неколико година после тога Турска се кретала „јасно пространом 

путањом која би требало да је позиционира као важну регионалну силу са још 

већим дугорочним програмимаˮ. У том циљу на референдуму 2010. амандма-

нима је промењен Устав у правцу јачања „цивилне контроле војскеˮ, која је још 

од Ататурка била гарант очувања секуларног поретка и у међувремену војним 

ударима више пута заустављала процес реисламизације. Ердоган је свим сред-

ствима радио на сузбијању њеног дотадашњег положаја, услед чега се у затво-

ру нашло више од 300 високих официра. 

После савезништва Турске са Америком на Блиском истоку, Америка је 

подржала све јачи турски утицај на Балкану, где је у Румунији и Бугарској има-
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ла огромне инвестиције. Истовремено се све више усмеравала на најјаче прису-

ство у Босни и Херцеговини, Црној Гори, на Косову, које је признала као неза-

висну државу, те у Македонији. После 2010. године и ступања на снагу спора-

зума о слободној трговини, она је међусобно увећана, а Турска знатно ојачала 

свој политички утицај у Србији. Од почетка 2011. године у Србији је легално 

почела да делује државна агенција ТИКА, која је, по правилу, најавила много 

веће инвестиције. 

Како су Турска и Србија биле две кључне државе на Балкану, у вези са 

тим Владислав Бајц у књизи из 2008. и једном интервјуу за турски лист 

„Заманˮ каже да су Турска и Србија „постале жртве предрасуда и политичких 

експлоатацијаˮ. Турска је активно лобирала за интеграцију Србије у евроа-

тлантске институције, али је Србија, као и Турска, била суочена са противље-

њем Немачке, која је највише зазирала од српско-турског приближавања. Исто-

времено, Немачка, која је снажно подстицала распад Југославије, противила се 

независној кључној држави Балкана, било да је то Србија или Турска. У Србији 

су неки чак сумњали да су се немачке руке криле иза провокација дуж гранич-

ног појаса Косова и Метохије, где су живели етнички Срби. Турску је посебно 

привлачила новостворена Република Српска у Босни и Херцеговини. У вези са 

тим је др Дарко Танасковић на округлом столу „Неоосманизам и Република 

Српскаˮ рекао да се она може одбранити од неоосманизма апсолутним једин-

ством српског народа. При томе је нагласио да је неоосманизам одавно реал-

ност на Балкану, у споју – исламизма, туркизма и извесне новоимперијалне 

османске носталгије. Законодавна власт у Турској под исламистима је довела 

до појаве неоосманизма. На том округлом столу тадашњи премијер Републике 

Српске Милорад Додик оценио је да Турска у Босни и Херцеговини подржава 

бошњачко-муслимански интерес, са крајњим циљем да од Босне и Херцеговине 

„направи исламску државу на Балкануˮ. Тада је Срђа Трифковић сматрао да 

Република Српска треба да се опире „ревизији историјеˮ на свим фронтовима и 

инсистира на чињеници да је Турска представљала империјалну силу, те да је 

борба хришћана за ослобођење у XIX веку представљала процес антиколони-

јалне еманципације, а да неоосманизам за бивше османске поданике има исте 

конотације као неонацизам за Јевреје. Према Трифковићевом мишљењу, зајед-

нички интерес неоосманске Турске и западних сила био је „ломљење Срба у 

целини, а посебно уништење Републике Српскеˮ. Турска је, са Саудијском Ара-

бијом, у рату у Босни и Херцеговини 90-их година XX века од имама Хомеини-

ја преузела примат код босанских муслимана. Још раније, 1983. године, тужио-

цу је посебно запала за око теза Алије Изетбеговића да „ислам мора бити дру-

штвено уређење у свим земљама где живи исламско становништвоˮ и да „упор-

но ствара услове како би Босна и Херцеговина једног дана била исламска репу-

бликаˮ. 

Турски посланик Рифат Саит је 2011. изнео идеју о успостављању пар-

ламентарне скупштине балканских држава, БАЛАП, са седиштем у Измиру. Те 
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идеје различито су доживљене и тумачене не само у Сарајеву него и шире. У ту 

скупштину ушле би, осим Турске, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, 

Грчка, Бугарска, Румунија, Македонија, Албанија и Косово. Ту идеју балкан-

ског парламента др Дарко Танасковић је сматрао делом стратегијског „неоо-

сманистичког покретаˮ. То је значило да се у савременим условима и модерни-

јим политичким, економским и културним средствима „обнови доминантан 

турски утицај у областима Балкана које су некада биле у саставу Османског 

царстваˮ. У вези са тим Танасковић је тврдио да се „Балкан у очима неоосмани-

зма и даље доживљава као Румелија и као покушај стварања 'нове Румелије'ˮ. 

Касније је иницијатор те идеје посланик Рифат Саит додао да „Турска жели да 

повеже цели Балкан и југоисточну Европу како би заједно превазишли разли-

кеˮ, у чему је имао подршку турског премијера Ердогана и Европске уније. По 

њему, први чланови БАЛАП-а били би посланици, академци, писци, новинари 

и јавне личности. Али, с обзиром на турско третирање Косова као независне и 

суверене државе, Танасковић је сматрао да је за Србију такво удружење непри-

хватљиво, као и за Грчку, због Македоније. 

После окретања Турске ка Блиском истоку, Кавказу и Балкану, приори-

тет је имала Босна, третирана као неодвојиви део турске стратешке политике, 

што је већина бошњачких муслимана очекивала деценијама. Без обзира на нео-

османистичке димензије Турске, др Дарко Танасковић је сматрао да Србија 

опрезно мора сарађивати са Турском, као и све балканске државе, ради трајније 

стабилности, јер је она постала регионална сила у успону. Опрез се односио на 

идеолошку и симболичку неоосманистичку димензију турског односа према 

Балкану. И у рату у Босни и Херцеговини и у сукобу на Косову и Метохији и 

после њих, суштина турске политике на Балкану била је увек неоосманска, али 

форма и начин деловања знатно различит. Неоосманизам, актуелна спољнопо-

литичка доктрина Турске, сматрао је Балкан својом изузетно важном интере-

сном зоном, развијајући стратегију за повратак снажног утицаја на западне 

просторе некадашњег царства. Сад то више није било јатаганима и јаничарима, 

егама и беговима, харачем и хатишерифима, већ дипломатијом, религијом, кул-

туром и, наравно, капиталом, односно новцем који је у то време најлакше 

могао да погура ствари ка жељеном циљу. 

Министар Ахмет Давутоглу, креатор турске спољне политике овог вре-

мена, у вези са „неоосманизмомˮ је за лист „Заманˮ из Истанбула рекао да 

верује да све чешће помињање те речи у контексту турског антагонизма на Бал-

кану потиче „из осећаја нелагодности коју неки имају наспрам моћи Турске у 

региону, па се етикета користи као оруђе да би се проширио страх од мотива 

Турскеˮ. У обраћању студентима сарајевског америчког универзитета рекао је 

„да разлике не смеју да буду препреке заједничке будућностиˮ. Ако се Давуто-

глове речи и говор у Сарајеву могу сматрати најавом повратка, он и читав низ 

мера показују колико су Турци озбиљно схватили тај посао у вези са Сараје-

вом. Турци су све већу улогу имали у вези са Рашком облашћу, у непостојању 



ЂОРЂЕ МИКИЋ, Политика савремене Турске на Балкану и српска јавност 

275 

 

повезивања Новог Пазара са Сарајевом, Приштином, Беранама и другим. На 

југу Србије је све више инвеститора из Турске. 

У односу на растући значај и самопоуздање Турске, тадашња званична 

политика Србије поставила се веома повољно. Србија је чак сматрала да треба 

да олакша турски „повратакˮ на Балкан. То се, изгледа, базирало на уверењу да 

ће Турска, жељна да се покаже као озбиљан партнер у очима Запада, играти на 

Балкану умирујућу улогу, контролишући и умирујући жеље и политику 

Бошњака и муслимана, а можда делимично и Албаније. При таквом виђењу 

ствари, Турска се појављује као фактор регионалне стабилности. 

У амбицијама на Балкану Ердоган је тврдио да је Босна једна од 81 тур-

ске провинције и да је његова обавеза као премијера да брине о Сарајеву. Тур-

ска израстајућа политичка снага почивала је на економији. Предвиђало се да 

ће, као осамнаеста економска сила света, брзо стићи међу првих десет. Тај 

успех био је посебно брз откад је на власт дошла Партија правде и прогреса. У 

Београду у октобру 2010. председник Турске Абдулах Гул и председник Србије 

Борис Тадић констатовали су да две земље имају „најбоље односе у досада-

шњој историјиˮ, истичући да су они „достигли ново стратешко партнерствоˮ. 

За власти председника Бориса Тадића, Србија је постигла „историјскиˮ ниво 

односа са Турском, која је третирана као стратешки партнер. Српски министар 

спољних послова Вук Јеремић и турски министар Ахмет Давутоглу састали су 

се четири пута за четири месеца, а са Свеном Алкалајем, министром Босне и 

Херцеговине, чинили су део трилатерале. Последица тих односа било је усваја-

ње Резолуције о Сребреници у Скупштини Србије и потписивање Истанбулске 

декларације, што је у Републици Српској наишло на оштре критике. Познавао-

ци турских прилика упозоравали су на опрез. Једном је турски министар спољ-

них послова Давутоглу рекао да Срби не би имали историју да није османских 

архива. Истовремено је више пута говорио да жели да сваки путник који крене 

из Басре може без икаквих граница доћи до Немачке, што је „грубо речено нека 

врста османског Шенгенаˮ. У познатој Давутогловој књизи „Стратешка дуби-

наˮ нема ни речи о стратешком партнерству са Србијом, али говори да су 

ослонци спољне политике Турске на Балкану Албанци и Бошњаци. Настојао је 

да редефинише статус Рашке и Републике Српске, коју је у својој књизи озна-

чио као „резултат српске политике етничког чишћења и привремено решењеˮ. 

Турци Босну виде као турску предстражу према средњој Европи, а званично 

негирају да је то неоосманизам. Турској је Балкан важан само због Босне. С 

друге стране, према др Танасковићу, муслимани Србије, а посебно Бошњаци, 

традиционално у Турској виде своју духовну и културну матицу за коју су 

историјски и емотивно везани. Даље је истицао да они, и кад „гледају ка Сара-

јеву, на даљем хоризонту приказује им се Истанбул. Ако им је Србија грађан-

ски, а Босна и Херцеговина национални, Турска им је духовни, метафизички 

завичајˮ. Турска је такође била „нежнаˮ према балканским муслиманима, којих 

је у Турској живело више од милион. И поред тога је др Танасковић био уверен 
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да Турска не може да дестабилизује политичке прилике у Санџаку, јер за ста-

билност сваког дела Србије одговорни су првенствено грађани Србије и држава 

Србија, који морају да се понашају у складу са истинским духовно-национал-

ним потребама. 

У мировним понудама турског министра Ахмета Давутоглуа да у Новом 

Пазару измири Љајића и Угљанина, Зилкића и Зукорлића, био је пакт обећања, 

између којих и улагање у текстилну индустрију у Новом Пазару и путеве на 

југу Србије. Ту дипломатску офанзиву Турске на Србију бањалучки политича-

ри и медији препознали су као неоосманизам. То гледиште је потврдио и сам 

Давутоглу доласком у Сарајево, носећи поруку Стамбола да је „османска оку-

пација Босне и Херцеговине једна успешна прича коју треба поновитиˮ. У том 

циљу је Давутоглу за илустрацију „успешне причеˮ узео Мехмед-пашу Соколо-

вића, за кога је рекао да није било „данка у крвиˮ, да би остао анонимно српско 

сељаче. Обнова турске везе деловала је као окретање од Европске уније, а пред-

модерни уздаси „за пустим турским као златним вактом босанских муслима-

наˮ. Ширење утицаја на босанском делу широког фронта добро је напредовало. 

Министар Давутоглу је због редовних годишњих сусрета Србије, Босне и Хер-

цеговине и Хрватске, чији је координатор био турски председник Абдулах Гул, 

једном месечно гостовао у Сарајеву, не обазирући се на узнемиреност Мостара 

и негодовање Бањалуке. Главни град Босне и Херцеговине, који је услед гра-

ђанског рата био по националној структури већ муслимански, све је више 

постајао турски. На све стране пружао се поглед на турске банке и осигуравају-

ћа друштва, колеџе и факултете, турске агенције и ресторане, трговине и робне 

куће, школе турског језика и сл. Ипак, најделикатније су биле Ердоганове уче-

стале изјаве „братске љубави према Сарајевуˮ. А кад је харизматични лидер са 

Босфора, после више година, „открио да му је Алија Изетбеговић оставио у 

аманет да брине о Босни и Херцеговиниˮ, стигао је из Шехера одјек реиса и 

политичара Мустафе Церића, који узвикује: „Турска је бошњачка матицаˮ. 

Имајући у виду Ердоганову изјаву о аманету који му је оставио Алија 

Изетбеговић и његову обавезу да се брине о Сарајеву, др Дарко Танасковић 

сматра да је он у ширем смислу и Београд сматрао важним политичким цен-

тром с којим се рачуна, а Србију незаобилазним партнером у остваривању бал-

канске политике своје државе. За неоосманисте су балкански муслимани 

потомци Османлија, а самим тим и штићеници Турске, која се присетила своје 

империјалне славе. На основу тога Турска је желела да се обнови на савремени 

начин, политичким, привредним и комуникацијским средствима, уз повремено 

дискретно подсећање и на респектабилну војну моћ. Ердоган и његови истоми-

шљеници настоје да османску историјску географију Балкана преведу у реалну 

политичку географију обновљене турске моћи. На тој мапи важнији су Сараје-

во, Мостар и Нови Пазар од Београда. 

Угледни српски оријенталиста др Дарко Танасковић сматра да је изјава 

бошњачког члана Председништва Босне и Херцеговине Бакира Изетбеговића 
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да је његов отац Алија Изетбеговић оставио турском премијеру Тајипу Ердога-

ну Босну и Херцеговину у аманет, „национално недостојна и штетна и да значи 

посебно признањеˮ да Бошњаци у Босни и Херцеговини „немају истинске 

политичке лидереˮ. У вези са тим Танасковић је сматрао да наведена изјава „не 

потврђује да ће се Турска више него до сада мешати у унутрашње односе Босне 

и Херцеговинеˮ. Сматрао је да јачање Турске улоге на Балкану „не зависи од 

домаћих политичара, па ни од Бакира Изетбеговићаˮ, да је то питање „искљу-

чиво у рукама званичне и незваничне Анкареˮ, која одлучује на који ће начин 

остварити своје интересе на бившем југословенском простору, и која је упери-

ла „свим силама да у Босни и Херцеговини максимално оснажи позицију 

бошњачког народа. Истовремено ту изјаву осуђује већина српских и хрватских 

званичника у Босни и Херцеговини и познатих историчара из регије. Из Репу-

блике Српске стигла је и порука да „Турска нема шта да тражи у Босни и Хер-

цеговиниˮ. 

У јачању турске политике на Балкану премијер Тајип Ердоган је наја-

вљивао и војно цртање нових граница на Балкану. На штету Србије подржавао 

је самоодређење и афирмисао веће албанске државе, у ком циљу је видно пома-

гао Албанцима, истичући да ОВК-а није била терористичка и побуњеничка 

организација. Истовремено је говорио о могућности распада Македоније уко-

лико се не буду поштовала права Албанаца у тој држави. Са признањем Косова 

2008. Турска је најавила интересовање за цео Балкан. На стогодишњицу Бал-

канског рата 2012. године турски министар спољних послова Ахмет Давутоглу 

је у Скопљу изнео да сматра да ту годину треба прогласити „годином мира на 

Балкануˮ, додајући да културна разноликост на овим просторима мора бити 

сачувана, а економска сарадња ојачанаˮ. Још је нагласио да „богатство у људ-

ском капиталу треба усмерити у економски напредак и регионалну сарадњу 

уместо у етничке сукобеˮ. 

Турски председник Абдулах Гул је у вези са улогом Турске на Балкану и 

са пријемом Турске у Европску унију говорио: „Турска је балканска земља. 

Одлучни смо да уђемо у Европску унијуˮ. Колико и како је Турска балканска 

земља говорило се на основу тога што се она у време Османског царства про-

стирала скоро на цело полуострво, као да није било мира у Лозани 1923. годи-

не, на основу којег је обухватала само територију до реке Марице, укључујући 

и град Једрене, и по којем су Босфор и Дарданели били гранична линија Европе 

и Азије. Председник Гул је помињао неоосманизам, укључујући економску и 

културну инвазију и коришћење тих речи за оптужбе, то изричито оспоравао, 

говорећи: „То није реално. Ми немамо такве намере. Ми без обзира на број ста-

новника поштујемо суверенитет балканских земаља.ˮ Указивао је да ће Турска 

ускоро доживети неку врсту експлозије економске сарадње у позитивном сми-

слу. У вези са Србијом имао је у виду учешће у изградњи аутопутева, аеродро-

ма, енергетског коридора, туризма. За српску јавност Србија и Балкан били су 

регион преко кога пролазе важни енергетски и саобраћајни коридори. Београд 
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је, као кроз историју, за Турску остао капија Европе, једна велика престоница 

највеће балканске државе. 
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ИЗДАЊА АРХИВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И  

УДРУЖЕЊА АРХИВСКИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

У 2020. ГОДИНИ 
        

 

Архив Републике Српске и Удружење архивских радника Републике 

Српске су током 2020. године, самостално или у сарадњи са другим институци-

јама и организацијама, објавили 14 књига. На пољу издавачке, као и изложбене 

дјелатности, остварена је сарадња са Архивом Српске православне цркве (Бео-

град), Историјским архивом Ужице, Архивом Војводине (Нови Сад), Андриће-

вим институтом – Одјељење за историју (Вишеград), Архивом Србије (Бео-

град), Архивом Југославије (Београд), Историјским архивом Београда, Музејом 

Козаре (Приједор) и Завичајним музејом у Градишци.  

 

Извори за историју Српске православне цркве у Босни и Херцеговини 

Уз подршку Светог архијерејског синода Српске православне цркве, а 

поводом обиљежавања 800 година самосталности Српске православне цркве, 

објављена је књига односно зборник докумената ,,Извори за историју Српске 

православне цркве у Босни и Херцеговиниˮ. Књигу су приредили мр Бојан 

Стојнић и др Радован Пилиповић. Рецензенти књиге су др Драган Шућур, 

проф. др Боривоје Милошевић и проф. др Бошко Бранковић. Књига је обима 

233 страницe. Штампана је у тиражу од 300 примјерака. 

Књига садржи преписе извора, 70 докумената различите величине и 

садржине, од којих се велики број први пут представља широј јавности. Њихов 

временски распон настајања је од XIII до краја XX вијека. 

 

Бањалучки илегалац: Сјећања Жарка Ластрића 

Поводом обиљежавања 75 година од ослобођења Бањалуке у Другом 

свјетском рату, објављена је књига ,,Бањалучки илегалац: Сјећање Жарка 

Ластрићаˮ. Књигу су приредили мр Владан Вуклиш и мр Маријана Тодоровић 

Билић. Аутор уводног текста је мр Владан Вуклиш. Стручни сарадник на књи-

зи била је архивски савјетник Верица М. Стошић, а рецензије потписују мр 

Бојан Стојнић и мр Зоран Пејашиновић. Књига је обима 237 страница. Штампа-

на је у тиражу од 300 примјерака. 
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Издање садржи критички приређен, обрађен и анотиран мемоарски 

текст Жарка Ластрића, домобранског официра из Бањалуке који је током рата 

илегално радио за партизански покрет. Текст је оригинално настао из интервјуа 

кога је 1975. водио Милан Вукмановић, тадашњи директор Архива Босанске 

Крајине у Бањалуци. Планиране промоције у Загребу, Ријеци, Бањалуци и Бео-

граду отказане су због пандемије и епидемиолошких мјера. 

Презимена Срба у Босни 

Поводом обиљежавања 800 година самосталности Српске православне 

цркве објављено је дјело ,,Презимена Срба у Босниˮ аутора Ђорђа Јањатовића. 

Прилог књизи су четири колор карте: 1. Kартa вероисповести према њиховој 

процентуалној заступљености по окрузима у Босни и Херцеговини (око 1900), 

2. Раздиоба конфесија у Босни и Херцеговини по резултатима пописа житељ-

ства године 1910, 3. Карта вероисповести у Босни и Херцеговини по општима-

на према попису од 31. јануара 1921. и 4. Карта Босне и Херцеговине, разграни-

чење по Дејтонском мировном споразуму 1995. Рецензенти књиге су мр Бојан 

Стојнић, др Боривоје Милошевић и мр Зоран Пејашиновић. Књига је обима 923 

странице. Штампана је у тиражу од 1.000 примјерака. 

У овом обимном издању налазе се презимена српских породица, укупно 

5.590, посложена азбучно, са припадајућом парохијом и славом. Књига је збир 

систематизованих података који су првобитно сакупљени у Шематизму Дабро-

босанске епархије из 1882. године, која је у то вријеме обухватала цијелу 

Босанску Крајину, средњу Босну и већи дио источне Босне. 

 

Попис жртава братства Самарџића у Првом светском рату 

Удружење архивских радника Републике Српске је у сарадњи са Архи-

вом Републике Српске објавило књигу ,,Попис жртава братства Самарџића у 

Првом светском ратуˮ аутора Наде Петровић. Књига је обима 73 странице. 

Штампана је у тиражу од 300 примјерака. Књига представља својеврстан при-

лог претходном издању ауторке о братству Самарџића у Првом свјетском рату. 

 

Петар II Петровић Његош (1813–1851) 

У сарадњи са Архивом Српске православне цркве и Историјским архи-

вом Ужице, а поводом обиљежавања 800 година самосталности Српске право-

славне цркве, објављена је књига ,,Петар II Петровић Његош (1813–1851)ˮ 

аутора Момчила Вуковића Бирчанина, личног секретара краља Петра II Кара-

ђорђевића. Непосредан повод, иницијација за овај вид сарадње три институције 

културе и једног репрезентативног струковног удружења, настала је приликом 

откривања бисте владике Петра II Петровића Његоша у дворишту Архива 

Републике Српске у Бањалуци 26. септембра 2019. године. Приређивачи, науч-

ни сарадници и редактори књиге су мр Бојан Стојнић и Жељко Марковић, а 
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рецензије потписују проф. др Боривоје Милошевић и проф. др Бошко Бранко-

вић. Књига је обима 210 страница. Штампана је у тиражу од 300 примјерака. 

 

Српска Војводина и Босна и Херцеговина (1896–1914) 

Поводом обиљежавања осам вијекова самосталности Српске православ-

не цркве објављено је капитално дјело ˮСрпска Војводина и Босна и Херцего-

вина (1896–1914)ˮ аутора др Маре Шовљаков. Књига је резултат рада ауторке 

на изради докторске дисертације одбрањене 2017. на Филозофском факултету у 

Бањалуци. Рецензенти књиге су проф. др Ђорђе Микић и проф. др Душан 

Берић, који је и аутор поговора. Књига је обима 386 страница. Штампана је у 

тиражу од 300 примјерака. 

 

Грађа за Шематизам епархија Српске православне цркве у Босни и Херце-

говини 1958. годинe 

Поводом осам вијекова аутокефалности Српске православне цркве, 100 

година од успостављања Српске патријаршије 1920. године и 120 година од 

оснивања Бањалучке епархије, објављено је издање ,,Грађа за Шематизам епар-

хија Српске православне цркве у Босни и Херцеговини 1958. годинeˮ, које је 

приредио протонамјесник др Драган Шућур. Рецензенти књиге су мр Бојан 

Стојнић и др Драгиша Васић. Књига је обима 183 странице. Штампана је у 

тиражу од 500 примјерака. 

Књига садржи до сада необјављене архивске изворе, односно статистич-

ке податке за штампање шематизма, који се чувају у Архиву Светог архијереј-

ског синода Српске православне цркве. Статистички подаци објављени у овој 

књизи односе се на тада четири епархије са сједиштем у Босни и Херцеговини. 

 

Усташка зверства 1941–1942 

Архив Републике Српске и Архив Војводине су, уз благослов Његовог 

преосвештенства епископа новосадског и бачког г. др Иринеја и у сарадњи са 

Удружењем архивских радника Републике Српске, објавили Зборник докуме-

ната ,,Усташка зверства 1941–1942ˮ. Зборник је приредио др Милан Кољанин. 

Рецензент књиге је др Милан Терзић. Књига је обима 628 страница. Штампана 

је у тиражу од 500 примјерака. 

Ради се о критичком издању историјске грађе настале радом њемачких 

окупационих органа и других ратних актера, која свједочи о злочинима под 

НДХ, а која се чува у личном фонду Славка Одића у Архиву Војводине у 

Новом Саду. Грађа је првобитно сакупљена у оквиру досијеа истоименог 

наслова ,,Усташка зверстваˮ (Ustascha-Greueltаten), који је формиран у њемач-

ким полицијским окупационим структурама у Београду. 
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Сакрална архитектура Бањалучке епархије на њеном садашњем простору 

од Миланског едикта до краја средњег вијека 

Уз благослов епископа бањалучког господина Јефрема, а поводом осам 

вијекова аутокефалности Српске православне цркве, 100 година од васпоста-

вљања Српске патријаршије 1920. године и 120 година од оснивања Бањалучке 

епархије, објављена је књига ,,Сакрална архитектура Бањалучке епархије на 

њеном садашњем простору од Миланског едикта до краја средњег вијекаˮ. 

Аутори  монографије су Славољуб Лукић, Бојан Вујиновић и Марко Јанковић. 

Рецензенти књиге су проф. др Горан Латиновић, др Славко Цигленечки и ма 

Дејан Дошлић. Књига је обима 167 страница. Штампана је у тиражу од 1.000 

примјерака. 

 

Др Стеван Мољевић: Изабрани текстови 

Објављена је и књига ,,Др Стеван Мољевић: Изабрани текстовиˮ. Књигу 

су приредили мр Бојан Стојнић и др Гојко Маловић. Рецензије књиге потписују 

мр Зоран Пејашиновић и проф. др Боривоје Милошевић. Књига је обима 159 

страница. Штампана је у тиражу од 300 примјерака. 

Ова публикација садржи одабране текстове др Стевана Мољевића, од 

којих се неки објављују први пут. Књига садржи сљедеће текстове: Улога и 

значај Врбаске бановине, Говор на Сабору у Добоју, Хомогена Србија, Апел 

Крајишницима, Сећања на 1941– 1942, Југославија и Мисли на растајању. 

 

Дипломатски списи Иве Андрића 

Архив Републике Српске, Андрићев институт – Одјељење за историју, 

Архив Србије, Архив Југославије и Историјски архив Београда су објавили 

књигу под насловом ,,Дипломатски списи Иве Андрићаˮ. Књигу је приредио, 

предговор и коментаре написао Миладин Милошевић. Рецензенти књиге су 

проф. др Љубодраг Димић, редовни члан САНУ, и проф. др Мира Радојевић, 

дописни члан САНУ. Књига садржи 230 докумената, а обима је 601 страницу. 

Штампана је у тиражу од 400 примјерака. 

 

Дипломатски списи Јована Дучића 

Заједно са издавачима Андрићевим институтом – Одјељење за историју, 

Архивом Србије, Архивом Југославије и Историјским архивом Београда, обја-

вљена је књига под насловом ,,Дипломатски списи Јована Дучићаˮ. Књигу је 

приредио, предговор и коментаре написао Миладин Милошевић. Рецензенти 

књиге су проф. др Љубодраг Димић и проф. др Мира Радојевић. Књига садржи 

196 докумената, а обима је 584 странице. Штампана је у тиражу од 400 примје-

рака. 
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Године страдања 1941/42 

У сарадњи са Музејом Козаре из Приједора објављено је друго допуње-

но издање монографије ,,Године страдања 1941/42. – НДХ и њени злочини у 

Приједору и околини 1941/42. (Прилог проучавању злочина геноцида над срп-

ским народом у Поткозарју)ˮ аутора мр Ведране Адамовић. Рецензенти књиге 

су мр Жељко Вујадиновић и Драган Давидовић. Књига је обима 351 странице. 

Штампана је у тиражу од 300 примјерака. Издавање књиге подржао је Репу-

блички секретаријат за вјере. 

Ауторка се у овој књизи бави тематиком страдања становништва, посеб-

но српског, у Приједору и околини, од прољећа 1941. до јесени 1942. године. 

Дијелови монографије фокусирају одређене, посебне случајеве масовних уби-

става. Значајан прилог књизи је попис жртава рата 1941–1945. у Великом 

Паланчишту код Приједора. 

 

Народно позориште Врбаске бановине: Оснивање и умјетнички развој 

1930–1934 

У сарадњи са Штампаријом Art print, објављена је књига ,,Народно 

позориште Врбаске бановине: Оснивање и умјетнички развој 1930–1934ˮ ауто-

ра др Љиљане Чекић. Рецензенти књиге су проф. др Зоран Ђерић и проф. др 

Лука Кецман. Књига је обима 231 странице. Штампана је у тиражу од 300 при-

мјерака. Објављивање књиге подржали су Министарство просвјете и културе и 

Министарство за научнотехнолошки развој, високо школство и информационо 

друштво у Влади Републике Српске. 

 

Изложбе у 2020. години 

Удружење архивских радника Републике Српске и Архив Републике 

Српске су поводом 75 година од ослобођења Бањалуке у Другом свјетском 

рату приредили изложбу ,,Пропаганда у Бањалуци и околини у Другом свјет-

ском ратуˮ. Ова изложба садржи осам поглавља: Усташка пропаганда, Култ 

Поглавника и прославе у НДХ, Бањалука у НДХ и Виктор Гутић, Здравствена 

пропаганда, Муслимани и НДХ, Штампа у НДХ, Пропаганада Народноослобо-

дилачког покрета и Пропаганда Југословенске војске у Отаџбини. Изложбу 

прати истоимени илустровани каталог, обима 57 страница. Аутор изложбе и 

каталога је мр Маријана Тодоровић Билић. Изложбу су помогли Град Бања 

Лука и Министарство просвјете и кулуре Републике Српске. 

У току године отворене су двије гостујуће изложбе. Поводом обиљежа-

вања Савиндана, успомене на првог архиепископа српског Св. Саве Немањића, 

у изложбеном холу Архива Републике Српске у понедјељак 27. јануара 2020. са 

почетком у 14 часова свечано је отворена изложба др Александре Миловано-
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вић ,,Српске православне школе у Босни и Херцеговини – Љетописиˮ (из фонда 

Педагошког музеја у Београду). 

Изложба ˮМумија: Из збирке Момчила Вуковића Бирчанинаˮ аутора 

Жељка Марковића, директора Историјског архива у Ужицу, имала је два госто-

вања. Прво је одржано 16. јула 2020. у галерији Центра за културу и образова-

ње у Добоју. Друго отварање одржано је у изложбеном холу Архива Републике 

Српске у Бањалуци 9. септембра 2020. године. 

Такође, једна изложба Архива Републике Српске гостовала је у ино-

странству. Поводом Дана државности Србије – Сретења, 14. фебруара 2020, 

изложба архивских докумената ,,Бањалука центар Врбаске бановинеˮ свечано 

је отворена у изложбеном салону Историјског архива у Ужицу. 

 
 



ГОРАН Р. ЂУРАН, Ведрана Адамовић, Године страдања 1941/42. НДХ и њени злочини... 

285 

 

Информативни прилог 
УДК 341.485(=163.41)(497.13)"1941/1945"(048.83) 

DOI 10.7251/GUARS2012285D 

COBISS.RS-ID 130680321 

 

Ведрана Адамовић, Године страдања 1941/42. НДХ и њени 

злочини над српским народом у Приједору и околини 1941/42. 

(Прилог проучавању злочина геноцида над српским народом у 

Поткозарју), друго допуњено издање, Музеј Козаре Приједор, 

Архив Републике Српске и Удружење архивских радника 

Републике Српске, Приједор 2020, 349 стр. 
 

 

Друго допуњено издање монографије Ведране Адамовић о злочинима и 

страдању српског народа у Приједору и Поткозарју настало је поводом 79 

година од највећег страдања Срба у Поткозарју током Другог свјетског рата. 

За фактографску утемељеност монографије ауторка је користила извје-

штаје Среске, Окружне, Земаљске и Државне комисије за испитивање злочина 

окупатора и њихових помагача, а потом и архивске фондове Велика жупа Сана 

и Лука, Жупска редарствена област и Котарска област Приједор, фотокопије 

докумената Војноисторијског института односно Војног архива Србије, мемо-

арску грађу, интервјуе и свједочанства непосредних учесника догађаја обухва-

ћених овом темом. 

Монографија обилује фотографијама, факсимилима докумената, карта-

ма и списковима страдалих. 

Монографија је подијељена на сљедећа поглавља: Предговор, Увод, 

Успостављање власти НДХ, Организација власти НДХ у Приједору 1941. 

године, Три правца рјешавања српског питања, Илиндански покољ и почетак 

погрома на Србима 1941, Страдање Срба жељезничара у данима Илинданског 

покоља, Покољ Срба на Заједницама 1941, Илиндански покољ у Љубији и 

околини 1941, Прилике у Приједору до првог ослобођења града 16. маја 1942, 

Битка на Козари и акција чишћења Козаре, Сабирни логор на Циглани, Покољ 

у Великом Паланчишту и Горњем Јеловцу – октобар 1942, Страдање Јевреја у 

Приједору 1941/42, Умјесто закључка. Мјеста (не)заборава. Култура сјећања 

– култура трајања (на српском и енглеском језику), карта Обиљежене 

локације страдања српског цивилног становништва, Литература, Из рецен-

зије рукописа и Биљешка о аутору. 

 

ГОРАН Р. ЂУРАН 
Архив Републике Српске 

Бањалука 
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Усташка зверства. Зборник докумената (1941–1942), 

приредио Милан Кољанин, Архив Војводине, Издавачка      

установа Епархије бачке ,,Беседаˮ и] Архив Републике Српске, 

Нови Сад 2020, 627 стр. 
 

 

У издању Архива Војводине, Издавачке установе Епархије бачке ,,Бесе-

даˮ и Архива Републике Српске изашао је из штампе зборник докумената 

Усташка зверства. Ријеч је о одабиру докумената из заоставштине Славка 

Одића у Архиву Војводине, која је дефинисана као Лични фонд Славка Одића. 

Према уводу Зборника, грађу фонда, већим делом сачињавају документа 

немачке провенијенције. У фонду су похрањене копије, оригинали и факсимили 

докумената, затим документа мемоарског карактера, фотографије, део лич-

не кореспонденције и документације Славка Одића. У наставку текста дато је 

неколико биографских цртица о самом Одићу. Рођен је ратне, 1915. године у 

Бихаћу, а Други светски рат га је затекао као студента технике. После раз-

бијања и окупације Југославије 1941, био је један од организатора Народноо-

слободилачког покрета у Средњој Босни и Босанској Крајини. Славко Одић, 

био је политички комесар вода, секретар штаба бригаде, политички комесар 

батаљона, помоћник команданта места и подручја, командант подручја, 

помоћник шефа обавештајног центра штаба корпуса и члан Одељења за 

заштиту народа (ОЗНА) при Врховном штабу Народноослободилачке војске 

Југославије. Носилац је Партизанске споменице 1941. и  резервни пуковник. У 

послератном периоду, Славко Одић је радио у Савезном секретаријату за уну-

трашње послове, односно у Управи државне безбедности, а затим у дипло-

матској служби као генерални конзул у Торонту и начелник у Државном секре-

таријату иностраних послова. 

Бавио се и публицистичким радом, тако да су из његовог пера настале 

књиге Неостварени планови, Досије без имена и Десант на Дрвар. У коаутор-

ству са Славком Комарицом је објавио дјела Ноћ и магла: Гестапо у Југослави-

ји, Партизанска обавјештајна служба (1941–1942): шта се стварно догађало, 

Бијеле мрље и Зашто Јасеновац није ослобођен. Био је главни и одговорни 

уредник првог тома зборника Средња Босна у НОБ: сјећања, чланци и докумен-

ти, а учествовао је и у изради другог и трећег тома истоименог зборника. 

Овај зборник докумената садржи преписе односно преводе 165 докуме-

ната, а дио је обимног досијеа који је у личном фонду Славка Одића насловљен 
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као Досије Заповедника полиције безбедности и Службе безбедности у Београ-

ду о усташким злочинима. Наиме, сам Одић је овај досије насловио као Уста-

шка звјерства у НДХ. 

У уводу зборника стоји сљедеће: Међу документима у зборнику, прео-

влађују она, немачке провенијенције, полицијске и војне. Међу њима су и доку-

мента припадника немачке националне мањине у НДХ (фолксдојчера). У доси-

јеу су и документа хрватске (војни, органа управе, усташа), српске (четничке, 

Недићеве управе, припадника Љотићеве организације и добровољаца) и мусли-

манске провенијенције. 

У зборнику докумената могу се пронаћи подаци о прогонима и злочини-

ма над Србима и Јеврејима, депортовањима осијечких Срба, Резолуцији босан-

скохерцеговачких муслимана у Сарајеву 12. октобра 1941, о прозелитизму 

Римокатоличке цркве, о улози главног секретара НДХ Еугена Кватерника, о 

комунистима, о прогону пакрачких Срба, о четничком нападу на Корај, о одно-

сима са Недићевом Србијом, о логорима Јасеновац, Госпић, Крушчица, Лобор-

град, Даница (Копривница) и Ђаково, о страдању православног свештенства, о 

присилном превођењу Срба у римокатоличку вјеру, о загребачком надбискупу 

Степинцу, о злочинима у Глини, Бихаћу, Великој Кладуши, Пећиграду, Срем-

ској Митровици, Сарајеву, Двору на Уни, Брчком, Тузли, Топуском, Воћину, 

Кључу, Бањалуци (Дракулић, Мотике и Шарговац), Олову, Вргинмосту, Треби-

њу, Приједору, Мркоњић Граду, Санском Мосту, Босанској Крупи, Костајници, 

Војнићу и Цетинграду, те на ријеци Дрини (април и мај 1942. године). 

Зборник садржи и 61 фотографију. 

 

ГОРАН Р. ЂУРАН 
Архив Републике Српске 

Бањалука 
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Извори за историју Српске православне цркве у Босни и       

Херцеговини: зборник докумената, Удружење архивских      

радника Републике Српске, Архив Републике Српске и] Архив 

Српске православне цркве, Бањалука–Београд 2020, 360 стр. 
 

 

Архивска грађа спада у саставни дио културног насљеђа једног народа. 

У српском народу институција са најдужим и најмање прекиданим континуите-

том јесте Српска православна црква. 

Заједнички рад и напори Удружења архивских радника Републике Срп-

ске, Архива Републике Српске и Архива Српске православне цркве уродили су 

плодом кроз неколико штампаних издања, изложбеном дjелатношћу, као и 

сарадњом многоструке садржине. 

Централни јубилеј у српској култури 2019. године био је посвећен 800-

годишњици самосталности Српске православне цркве, духовне колијевке, 

чуварке и покровитељке српскога народа. У вези са овом годишњицом, која 

свједочи о историјском континуитету српског народа, високој свијести и зна-

чајним дометима на пољу умјетности, књижевности и науке, једно репрезента-

тивно струковно удружење и два архива су приступили објављивању зборника 

релевантних историјских извора и архивских докумената под насловом Извори 

за историју Српске православне цркве у Босни и Херцеговини. 

Зборник докумената приредили су историчари и архивисти мр Бојан 

Стојнић, директор Архива Републике Српске, и др Радован М. Пилиповић, 

директор Архива Српске православне цркве. Овај зборник докумената обима је 

360 страна, а садржи четири поглавља: I Предговор, II Осам векова аутокефал-

ности Српске православне цркве – једно архивистичко промишљање, III Избор 

из грађе и IV Попис изворника докумената и прилога. Треће и главно поглавље 

ове књиге, Избор из грађе, обухвата 70 докумената: 1. Писмо папе Николе кра-

љу Стефану Драгутину о јеретицима у ,,деловима Босне њему потчињенимˮ oд 

23. марта 1291. године, 2. Писмо папе Григорија XI из 1373. године о потреби 

мисионарења међу ,,шизматичким Власимаˮ у граничним крајевима Угарске и 

Босне (Псету и Крбави), 3. Из Повеље краља Твртка I Котроманића Дубровни-

ку од 10. априла 1378. године, 4. Тестамент госта Радина од 5. јануара 1466. 

године, 5. Одлуке Сабора у Охриду 1541. године против Павла митрополита 

смедеревског и Теофана епископа зворничког, 6. Ферман султана Сулејмана 

Величанственог из 1556. године, 7. Ферман султана Селима из 1567. године, 8. 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. XII, број 12, 2020 

290 

 

Кадијски сиџил из 1575. године, 9. Хуџет имотског кадије Алије из 1595. годи-

не, 10. Ферман султана Османа II из 1618. године, 11. Берат султана Мурата IV 

из 1626. године, 12. Пресуда војсковође Рамадана из 1662. године, 13. Наредба 

султана Ахмеда II босанском беглербегу и сарајевском кадији из 1693. године, 

14. Посланица митрополита сарајевског Дионисија од 21. априла 1857. године, 

15. Сарајевски митрополит Дионисије I хришћанима Зенице и околине о поме-

рању пазарног дана у касаби, 16. Митрополит Дионисије I пише свештеницима 

и хришћанима у Зеници да сакупе новце и откупе кућу поред цркве која се про-

даје, како би на том месту могао бити саграђен нов храм, 17. Концепт писма 

Зеничке црквене општине руском цару којим се моли за материјалну помоћ, 18. 

О изградњи цркве у Бањалуци средином 19. вијека, 19. Посланица архиеписко-

па сарајевског и митрополита босанског Дионисија II Илића свештенству, 

поводом ступања на чело Сарајевске митрополије, 20. Митрополит Антим пра-

вославним хришћанима у својој митрополији, 21. Конвенција између Аустроу-

гарске владе и Цариградске патријаршије о статусу православних епархија у 

Босни и Херцеговини од 31. марта 1880. године, 22. Посланица митрополита 

дабробосанског Саве Косановића од 26. априла 1883. године, 23. Окружница 

митрополита Саве Косановића парохијском свештенству од 29. новембра 1883. 

године, 24. Окружница митрополита Ђорђа Николајевића православном све-

штенству Архидијецезе сарајевске преко протопрезвитерских уреда од 31. 

октобра 1886. године, 25. Посланица митрополита дабробосанског Георгија 

Николајевића од 7. априла 1888. године, 26. Посланица архимандрита Алексан-

дра Симића као администратора Српско-православне митрополије зворничке у 

Доњој Тузли од 6. јуна 1891. године, 27. Писмо Антима VII архиепископа Кон-

стантинопољског Новог Рима и васељенског патријарха митрополиту Ђорђу 

Николајевићу од 6. фебруара 1896. године, 28. Посланица митрополита дабро-

босанског Николаја Мандића од 23. јануара 1898. године, 29. О утемељењу 

нове Српско-православне Митрополије бањалучко-бихаћке са митрополитском 

столицом у Бањалуци 1899. године, 30. Први царски меморандум од 23. новем-

бра 1896. године, 31. Други царски меморандум од 19. марта 1897. године, 32. 

Трећи царски меморандум од 17. маја 1900. године, 33. Oдлука Светог 

aрхијерејског сабора донета 30. августа / 12. септембра 1920. године у Срем-

ским Карловцима о подизању Аутокефалне Уједињене Православне Српске 

Цркве на ступањ и положај патријаршије, 34. Указ краља Петра I од 30. августа 

(12. септембра) 1920. којим се потврђује одлука Светог архијерејског сабора о 

подизању Аутокефалне Уједињене Православне Српске Цркве на ступањ и 

положај патријаршије, 35. Томос васељенског патријарха Мелетија IV и Светог 

синода Васељенске патријаршије у Цариграду од 19. фебруара 1922. године 

којим се изузимају испод дотадашње њезине канонске управе све оне епархије 

које су после балканских ратова 1912–1913. и после Првог светског рата 1914–

1918. територијално-политички припале Краљевству СХС и којим се такође 

признаје уједињење покрајинских православних српских цркава са Православ-
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ном црквом Краљевине Србије, 36. Канонско писмо васељенског патријарха 

Мелетија IV и Светог синода Васељенске патријаршије у Цариграду од 24. 

фебруара 1922. године, којим се признаје уздизање Автокефалне Уједињене 

Православне Српске Цркве Краљевства СХС на степен достојанства патријар-

шије, 37. Повеља о пећкој интронизацији, коју је издао краљ Александар I у 

Пећкој патријаршији 15/28. августа 1924. године, поводом устоличења патри-

јарха Димитрија у Пећи, 38. Спроведена наредба Светог архијерејског синода 

за Устав Српске православне цркве од 16. новембра 1931. године, 39. Основне 

одребде Устава Српске православне цркве из 1931. године, 40. Светосавска 

посланица Његове светости српског патријарха Варнаве поводом прослављања 

700-годишњице од дана смрти Светитеља Саве († 1235–1935), 41. Посланица 

Светог архијерејског синода Српске православне цркве после Конкордатске 

кризе и Крваве литије 1937. године, 42. Одломак из дела епископа Платона 

Јовановића И опет о конкордату (Сремски Карловци 1937), 43. Антиконкор-

датски плакати из друге половине 1937. и са почетка 1938. године, 44. Мемо-

рандум Светог архијерејског синода Српске православне цркве генералу 

Лудвигу фон Шредеру, 45.  Подаци о неделима хрватске власти према свештен-

ству и народу српском на територији Независне Државе Хрватске, према пода-

цима добивеним од 20. јула 1941. године, 46. Извјештаји о страдању Срба сре-

бреничког краја 1941. године, 47. Извештај Оружничке постаје из Брчког од 2. 

јуна 1942. године, 48. Извјештаји Црквеног суда Епархије бањалучке о послије-

ратном стању, 49. Извјештај o стању у Епархији бањалучкој за 1946. годину, 

50. Статистички подаци Епархије бањалучке за 1946. годину, 51. Извјештај о 

раду Епархије бањалучке у 1947. години, 52. Извјештај Црквеног суда 

Mитрополије дабробосанске Земаљској комисији Босне и Херцеговине за вјер-

ска питања о општем послијератном стању, 53. Извјештај Црквеног суда Епар-

хије захумско-херцеговачке Земаљској комисији Босне и Херцеговине за вјер-

ска питања о послијератном стању, 54. Извјештај о архипастирском раду и ста-

њу у Епархији зворничко-тузланској за 1947. годину, 55. Списак свештеника, 

свештеничких удовица и сирочади, јеромонаха и монахиња Епархије зворнич-

ко-тузланске, 56. Елаборат Ристе Грђића из 1969. године о могућностима 

побољшања материјалног положаја Српске православне цркве, 57. Саопштење 

Светог архијерејског сабора Српске православне цркве са редовног заседања од 

14. до 24. маја 1990. године, 58. Саопштење са редовног заседања Светог архи-

јерејског сабора Српске православне цркве маја 1991. године, 59. Саопштење о 

ванредном заседању Светог архијерејског сабора Српске православне цркве од 

4. и 5. новембра 1991. године, 60. Светосавска посланица Српске православне 

цркве из 1992. године, 61. Саопштење са ванредног заседања Светог архијереј-

ског сабора Српске православне цркве од 16. и 17. јануара 1992. године, 62. 

Порука Светог архијерејског сабора Српске православне цркве српском народу 

и међународној јавности са ванредног заседања 16. и 17. јануара 1992. године, 

63. Божићна посланица Српске православне цркве 1992. године, 64. Саопштење 
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са ванредног заседања Светог архијерејског сабора Српске православне цркве 

одржаног од 8. до 10. децембра 1992. године, 65. Саопштење са ванредног засе-

дања Светог архијерејског сабора Српске православне цркве поводом лажних 

оптужби против српског народа у Босни и Херцеговини, 66. Васкршња посла-

ница Српске православне цркве 1993. године, 67. Саопштење о раду ванредног 

заседања Светог архијерејског сабора Српске православне цркве одржаног од 

31. октобра до 3. новембра 1993. године, 68. Саопштење са редовног заседања 

Светог архијерејског сабора Српске православне цркве одржаног од 22. маја до 

4. јуна 1994. године, 69. Апел упућен сестринским православним црквама, 

генералном секретару ОУН, папи Јовану Павлу II, Светском савету цркава, 

Европској унији и свим амбасадама у Београду и 70. Апел српском народу. 

Намјера приређивача била je да се кроз изабрану архивску грађу, која 

обухвата период од XIII до XX вијека, а односи се на пет епархија (Бихаћко-

петровачка, Бањалучка, Зворничко-тузланска, Дабробосанска и Захумско-хер-

цеговачка), покаже развојни пут Српске православне цркве на простору дана-

шње Босне и Херцеговине, који у посљедње вријеме све више привлачи истра-

живаче различитих методолошких опредјељења. У ову књигу ушли су и они 

мање познати објављивани документи, у савременом српском преводу, а који 

су у таквој редакцији управо упућена ширем кругу читалаца. Документи из 

XIX и XX вијека су изабрани из фондова Архива Српске православне цркве и 

Османског архива, са намјером да покажу разноврсност грађе која се тамо чува. 

Дио извјештаја о стању у епархијама послије Другог свјетског рата чува се у 

фонду Комисије за вјерска питања у Архиву Босне и Херцеговине. 

 

ЗОРАН С. МАЧКИЋ 
Бањалука  
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Ђорђе Јањатовић, Презимена Срба у Босни, друго измењено 

издање, Удружење архивских радника Републике Српске и] 

Архив Републике Српске, Бањалука 2020, 923 стр. 
 

Удружење архивских радника Републике Српске је у сарадњи са Архи-

вом Републике Српске, а поводом обиљежавања 800 година самосталности 

Српске православне цркве, објавило капитално дјело Презимена Срба у Босни 

аутора Ђорђа Јањатовића. Књига је обима 923 странe, а садржи пет основних 

поглавља: Предговор, Уводна oбјашњења, Списак литературе, Речник прези-

мена Срба у Босни и Белешку о аутору. Прилог књизи су четири колор карте: 

1. Kартa вероисповести према њиховој процентуалној заступљености по окру-

зима у Босни и Херцеговини (око 1900), 2. Раздиоба конфесија у Босни и Хер-

цеговини по резултатима пописа житељства године 1910, 3. Карта вероиспове-

сти у Босни и Херцеговини по општинама према попису од 31. јануара 1921. и 

4. Карта Босне и Херцеговине, разграничење по Дејтонском мировном споразу-

му 1995. 

Познато је да Срби имају један посебан обичај, народно-црквено сла-

вље, непознат код других хришћанских народа – крсну славу или крсно име 

или свечаре. Током 2014. на УНЕСКО-ву листу културног насљеђа човјечан-

ства уписана је крсна слава као српска културна баштина. 

Аутор је презимена Срба у Босни истраживао на основу Шематизма 

митрополије и архидијецезе Дабро-босанске за 1882. годину, а потом унио 

четири основна податка: презиме, крсну славу, назив парохије и назив прото-

презвитерата. Приликом уноса је отклонио неке очигледне грешке и увео 

јединствене (званичне) називе за поједине крсне славе за које су парохијални 

свештеници употребљавали више различитих назива. 

Расположиве податке о презименима Срба у Босни аутор је анализирао 

са три аспекта. Први и најважнији резултат представља поглавље Речник прези-

мена Срба у Босни, у коме су, азбучним редосљедом, дата сва презимена, уз 

навођење крсне славе коју прослављају и парохије и протопрезвитерата гдје су 

забиљежена. Рјечник обухвата 5.590 различитих презимена, код којих се јавља-

ју 72 различите славе. 

 

БОЈАН СТОЈНИЋ 
Архив Републике Српске 

Бањалука 
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Љиљана Чекић, Народно позориште Врбаске бановине:        

Оснивање и умјетнички развој 1930–1934, књига 1, Архив    

Републике Српске, Удружење архивских радника Републике 

Српске и] Штампарија Art print, Бањалука 2020, стр. 231 
 

 

Архив Републике Српске је у сарадњи са Удружењем архивских радника 

Републике Српске и Штампаријом „Art printˮ објавиo научну монографију др 

Љиљане Чекић „Народно позориште Врбаске бановине: Оснивање и умјетнич-

ки развој 1930–1934ˮ, књига 1. Монографија је објављена поводом 90-годи-

шњице оснивања и дјеловања ове прве професионалне позоришне установе у 

Републици Српској. 

У току прве четири године постојања, захваљујући понајвише ентузија-

зму појединаца али и државној подршци, Народно позориште Врбаске банови-

не је успјело да заокружи комплексан процес свог профилисања и да постане 

константа културног живота. Његово оснивање и развој коинцидирају са време-

ном када је Бањалука постајала административни, привредни и културни цен-

тар Врбаске бановине. 

Књига је резултат самосталног вишегодишњег истраживачког рада 

ауторке и дио је њене докторске дисертације одбрањене 2015. на Факултету 

драмских уметности Универзитета уметности у Београду. 

Књига је штампана у 300 примјерака. Њено објављивање финансијски су 

потпомогли Министарство просвјете и културе и Министарство за научнотех-

нолошки развој, високо школство и информационо друштво Републике Српске. 

Књига је садржајно подијељена на сљедећа поглавља: Уводно разматра-

ње, Позоришни живот на простору Врбаске бановине од средњег вијека до 

оснивања бановина, Друштвена, економска и политичка ситуација на просто-

ру Врбаске бановине, Организација рада Народног позоришта Врбаске банови-

не, Гостовања по Врбаској бановини, Закључно разматрање (на српском и на 

енглеском језику), Поговор/рецензије, Извори и литература, Регистар имена и 

Биљешка о аутору. 

У Уводном разматрању ауторка нас укратко обавјештава о обиму и 

методолошком приступу истраживању оскудне документације, а у намјери да 

реконструише позоришни живот у релативно малој средини, али и бројне меха-

низме без којих он не би био могућ. 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. XII, број 12, 2020 

296 

 

Из поглавља Позоришни живот на простору Врбаске бановине од сред-

њег вијека до оснивања бановина закључујемо да традиција континуираног 

позоришног живота у Босанској Крајини траје тачно 90 година. Позоришни 

живот је прије тога био сведен на ријетка гостовања дилетантских дружина. 

У наредном поглављу ауторка даје опис социјалних, просвјетних, демо-

графских и културних прилика у Врбаској бановини, културне политике Кра-

љевине Југославије и југословенске идеологије, положаја Бановинског позори-

шта у оквиру државне позоришне хијерархије и позоришне ситуације у Врба-

ској бановини. Ауторка потом доноси текст о почетку рада Бановинског позо-

ришта и његовој организационој структури, те детаљно излаже прописе на 

којима се темељило његово дјеловање. 

Народно позориште Врбаске бановине основано је 2. септембра 1930. 

године, са задатком „да у целој Врбаској бановини припомогне извођењу наци-

онално-просветног програма и подигне културни ниво у овој досада тако запу-

штеној покрајини...” Одмах се приступило формирању трупе, адаптацији згра-

де бивше Соколане и набавци костима и реквизита. Свечано отварање приређе-

но је 18. октобра 1930. 

Поглавље Организација рада Народног позоришта Врбаске бановине 

доноси преглед просвјетитељског рада и начина буџетирања, те детаљан пре-

глед умјетничког рада Позоришта за прве четири сезоне. 

Од оснивања до краја четврте сезоне у НПВБ су премијернo припре-

мљене 132 представе, у ангажману је било преко 60 глумаца, одиграно је преко 

хиљаду реприза, промијењено је неколико управника и директора, више пута се 

налазило пред затварањем, али је успјело да преживи све кризе и израсте у нај-

значајнију културну институцију Бановине. 

Наредно поглавље посвећено је гостовањима Позоришта широм Врбаске 

бановине. Турнеје су организоване током читаве године. У ту сврху су у мје-

стима у којима је гостовало Позориште формирани позоришни одбори. Бано-

винску позоришну кућу су од њеног почетка походила и истакнута имена југо-

словенског глумишта. 

Ауторка је оснивању и умјетничком развоју њене матичне куће пришла 

свеобухватним проучавањем и излагањем свих кључних питања које обухвата 

појам позоришног живота, при чему је била ограничена једино обимом и садр-

жајем сачуване документарне грађе. 

 

ЗОРАН С. МАЧКИЋ 
Бањалука   
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Др Стеван Мољевић: Изабрани текстови, приредили: мр Бојан 

Стојнић и др Гојко Маловић, Бањалука 2020, 159 стр. 
 

 

Удружење архивских радника Републике Српске је у сарадњи са Архи-

вом Републике Српске објавилo књигу Др Стеван Мољевић: Изабрани 

текстови. Књигу су приредили мр Бојан Стојнић и др Гојко Маловић, док 

рецензије потписују мр Зоран Пејашиновић и проф. др Боривоје Милошевић. 

Књига садржи 12 поглавља и потпоглавља: Предговор, Изабрани текстови 

(Улога и значај Врбаске бановине, Говор на Сабору у Добоју, Хомогена Србија, 

Апел Крајишницима, Сјећања на 1941–1942, Југославија, Мисли на растајању), 

Summary, Извори и литература и Биографија Стевана Мољевића. 

Међуратни бањалучки адвокат и агилни јавни радник др Стеван Моље-

вић је широј јавности познат као идеолог четничког покрета и близак сарадник 

Драже Михаиловића. О њему се, углавном писало црно-бијело, поготово у доба 

комунистичке историогафије. Ријеч је, ипак, о далеко слојевитијој личности, 

чије тродеценијско јавно и политичко дјеловање можемо смјестити између два 

судска процеса: бањалучког велеиздајничког (1915–1916) и суђења Дражи 

Михаиловићу (1946), на коме је Мољевић био другооптужени. Мољевић је био 

један од најактивнијих бањалучких сокола, оснивач и предсједник Југословен-

ско-француског, Југословенско-британског и Ротари клуба, те активан члан 

скоро свих националних друштава која су дјеловала у Бањалуци између два 

свјетска рата. 

Др Стеван Мољевић је своје политичке ставове исказивао у чланцима и 

расправама које је објављивао у бањалучким листовима Развитак, Отаџбина, 

Врбаске новине и другим, као и у усменим иступима, односно говорима, на 

многим и разноврсним скуповима, како у Бањалуци тако и у више мјеста на 

подручју Врбаске бановине. 

Свој зрео политички став исказао је 1939. године, пред почетак Другог 

свјетског рата, предавањем, а затим и брошуром Улога и значај Врбаске 

бановине (1939), подстакнутим његовом бригом и злослутњом опасности по 

Србе у западним српским земљама, могућностима неразумне и по све Србе 

политички веома штетне нагодбе Круне и Владе Краљевине Југославије са 

политичким представницима Хрвата оличеним у Хрватској сељачкој странци и 

њеном шефу Влатку Мачеку, постигнуте Споразумом Цветковић–Мачек и 

стварањем Бановине Хрватске у августу 1939, на рачун положаја и интереса 
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Срба у западним српским земљама Краљевине Југославије. Своје неслагање са 

створеном Бановином Хрватском и појавама захтјева за аутономијама и даљ-

њим растакањем српских земаља у Краљевини Југославије на рачун цјеловито-

сти српског народа, Мољевић је рјечито изразио на Сабору српских и осталих 

националних друштава и установа у Добоју 31. децембра 1939. 

Стеван Мољевић је свестрано радио на обједињавању и окупљању Срба 

из Босанске Крајине с једне, и Славоније, Лике, Баније, Кордуна и сјеверне 

Далмације, с друге стране. Био је противник концепција и комбинација ,,враћа-

ња у историјске границеˮ, односно аутономије Босне и Херцеговине и њеног 

одвајања од Србије, у којој би Хрвати католици и Хрвати муслимани чинили 

већину према Србима. За њега је аутономија Босне и Херцеговине, са Сара-

јевом као средиштем, значила да би се Срби у њој поново морали да носе са 

,,удруженим бошњаклуком и франковлукомˮ, као и да би се створила још једна 

Хрватска ,,са својим државним правомˮ ван оквира Хрватске, која је обухва-

тала што шире границе. Основни циљ Мољевића био је да се од Босанске 

Крајине и Бањалуке створи снажан културни и економски центар који би 

паралисао утицај Загреба и Сарајева и постао ,,предстража Београдаˮ. Српски 

народ је сматрао јединим истинским носиоцем државне и југословенске мисли 

у земљи. 

Као изразити демократа, антифашиста и противник приступања Краље-

вине Југославије Тројном пакту, поздравио је преврат од 27. марта 1941. У том 

духу је и говор који је одржао 3. априла 1941. у Бањалуци у име свих 

бањалучких културно-просвјетних друштава и националних организација на 

дочеку новопостављеног бана Врбаске бановине др Николе Стојановића. 

Стеван Мољевић се политички потпуно и најизразитије исказао у својим 

значајнијим (и у овој књизи припремљеним за објављивање) текстовима, писа-

ним у току Другог свјетског рата, у драматичним и трагичним стањима српског 

народа у њему, и своје свјесне и пожртвоване припадности и ангажованости у 

ослободилачком Равногорском покрету под вођством ђенерала Драгољуба 

(Драже) Михаиловића (,,Хомогена Србијаˮ из 1941), и непосредно послије 

завршетка Другог свјетског рата у љето 1945. године (,,Сјећања на 1941–

1942ˮ). 

У избјеглишту у Никшићу, Мољевић је крајем јуна 1941. израдио, под 

називом ,,Хомогена Србијаˮ, пројекат друштвеног и државног уређења посље-

ратне Краљевине Југославије. Основном грешком у државном уређењу сматрао 

је то што 1918. ,,нису биле ударене границе Србијеˮ. По њему, Срби је требало 

,,да створе и организују хомогену Србију која има да обухвати цело етничко 

подручје на коме Срби живе и да јој осигурају потребне стратешке и саобра-

ћајне линије и чворове, те привредна подручја како би јој био омогућен и 

обезбеђен слободан привредни, политички и културни живот и развитак за сва 

временаˮ. Ово је требало урадити како би се у будућности спријечило ново 

крвопролиће и страдање српског народа. Тако заокружена Србија приступила 
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би уређењу свих осталих питања са Хрватима и Словенцима у федеративној 

Југославији састављеној од три јединице. Сматрао је да Срби морају имати 

хегемонију на Балкану, која би проистицала из хегемоније у Југославији. Та 

хегемонија требало је да буде ,,у величини духа, у ширини погледа и даљини 

видика, у смелости политичке мисли, у одлучности политичке акције...ˮ 

Из периода његовог вишегодишњег робијања у Сремској Митровици 

потичу два његова текста. Један од њих, ,,Југославијаˮ, писан по наредби и за 

потребе полиције (ОЗН-е, УДБ-е), представља виђење државе Краљевине СХС 

/ Југославије, а други, тајни текст, за књигу ,,Равна Гора у светлу и маглиˮ. 

Спис ,,Југославијаˮ је необичан и особен поглед Стевана Мољевића на неоства-

рену и неуређену државу Краљевину СХС / Југославију, какав се не налази код 

других историчара, политиколога и разних писаца. Рукопис, а затим и књига 

,,Равна гора у светлу и маглиˮ, садржи сјећања и размишљања продубљена у 

односу на његове записе ,,Сјећања на 1941–1942ˮ о ратним збивањима 1941–

1945. године, о ратном удесу Равногорског покрета и његовог предводника 

Драгољуба Михаиловића, али и оптимистичка будућа очекивања за Србију и 

српски народ у свим српским земљама, из кога се, у овој књизи, преноси његов 

кратак осврт – "Мисли на растајању". У њему је Стеван Мољевић изразио своје 

сажето, неодступно оптимистично и завјетно "вјерују". 

У мислима Стевана Мољевића има нечег пророчког, што се незаустав-

љиво остварује. Његов чврст, упоран и непоколебљив став о потреби постојања 

и значају Врбаске бановине (која обједињује подручја Крајине и западних 

српских земаља) за сав српски народ, остварује се постепено, кроз оснивање 

Републике Српске и на подручју Крајине, као њеном главном дијелу, са њеним 

средиштем Бањалуком. У доба тмине комунистичке превласти и освајања 

Југославије и њихове диобе Србије и свих српских земаља и вишедеценијског 

владања над њима послије 1945. године, Мољевић је непоколебљиво вјеровао у 

будућу побједу српског народа и слободу Србије и свих српских земаља. 

Мољевић се у свим својим текстовима изражавао слободно и досљедно, 

без обзира на, углавном, неповољне околности и тиме се показао и остао као  

духовна громада. И пред своју смрт, новембра 1959. године, остао је непоко-

лебљив у свом политичком ставу – о очекиваној предстојећој побједи и сло-

боди српског народа. 

Као што је 1939. исказао свој зрели свеобухватни политички предратни 

брижни текст о неопходности постојања српске Крајине (Улога и значај 

Врбаске бановине), тако је и свој посљедњи јавни политички текст, у јесен 

1944, упутио својим Србима Крајине – "Апел Крајишницима". 

Најзначајнији текстови Стевана Мољевића, по мишљењу приређивача 

њиховог издања, сабрани су и изнијети о овој књизи. 

 

ЗОРАН С. МАЧКИЋ 
Бањалука  
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Дипломатски списи Јована Дучића, приредио, предговор и 

коментаре написао Миладин Милошевић, Андрићград – 

Вишеград 2020, 584 стр.  
 

 

У издању Одјељења за историју Андрићевог института, Архива 

Републике Српске, Удружења архивских радника Републике Српске, Архива 

Србије, Архива Југославије и Историјског архива града Београда објављен је 

зборник докумената Дипломатски списи Јована Дучића. Зборник је приредио, 

предговор и коментаре написао Миладин Милошевић, угледни српски 

историчар и архивиста, који са ријетком посвећеношћу већ дуже од 30 година 

истражује грађу која свједочи о дипломатској дјелатности пјесника и 

дипломате Јована Дучића. Рецензенти књиге су проф. др Љубодраг Димић, 

редовни члан САНУ, и проф. др Мира Радојевић, дописни члан САНУ. 

Захваљујући истраживачком труду Миладина Милошевића објављено је 

капитално дјело Дипломатски списи Јована Дучића, које садржи 196 

докумената, а обима је 584 странице. Ово дјело свједочи о тридесетједној 

години коју је пјесник провео у дипломатској служби, његовој дипломатској 

каријери, животном путу, деценијама проживљеним у рату и варљивом миру 

виђеним очима добро обавијештеног и даровитог дипломате позиционираног у 

кључним европским престоницама. 

Aутор је у Предговору кроз многе чињенице поуздано приказао 

службовање познатог пјесника у дипломатији и указао на изворе и литературу 

која се односи на грађу која се објављује. Сваки документ је коментарисан врло 

подробно и на свим оним мјестима која могу бити загонетна просјечном 

читаоцу, што је учинило да збирка буде на посебан начин обогаћена. 

Употребљивост ове грађе увећана је указивањем приређивача на карактер 

сваког историјског извора који овдје објављује. 

Дучићево дипломатско извјештавање из Рима (1908; 1912–1913; 1933–

1937), Софије (1911), Атине (1917–1918; 1924), Мадрида (1919; 1922; 1940–

1941), Женеве (1925), Каира (1930–1931), Будимпеште (1932) и Букурешта 

(1937–1939) аутентично је свједочанство о тринаест дипломатских мисија које 

је пјесник и дипломата са успјехом обавио и службовању у седам европских и 

једној афричкој држави. Њиховим објављивањем понуђен је стручној и научној 

јавности корпус важних дипломатских извјештаја из пера славног пјесника која 

најдиректније обогаћују постојећа знања о спољној политици српске и југосло-
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венске државе и културној историји српског народа, а Јовану Дучићу је враћен 

онај дио живота који је деценијама био у сјенци његове раскошне поезије. Све 

ово Дучићеве Дипломатске списе чини додатно вриједним. 

 

БОЈАН СТОЈНИЋ 
Архив Републике Српске 

Бањалука 
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ИЗ РАДА УДРУЖЕЊА АРХИВСКИХ РАДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (децембар 2019 – децембар 2020) 
 

 

Иако је дјелатност Удружења архивских радника Републике Српске у 

извјештајном периоду била значајно ограничена због пандемије вируса корона 

и наређених епидемиолошких мјера, може се констатовати да је реализован 

већи дио програмских активности. 

Децембра 2019. објављен је једанаести број ,,Гласника Удружења архив-

ских радника Републике Српскеˮ, који је окупио 28 сарадника, a садржи 39 

прилога, од којих: 1. Архивистика (4), 2. Историографија (18), 3. Објављивање 

грађе (2), 4. Објављивање информативних средстава (1), 5. Прикази и осврти 

(11), 6. Библиографија (1), 7. Извјештај о раду Удружења (1) и 8. In memoriam 

(1). 

Упоредо са 11. бројем ,,Гласникаˮ објављена је ,,Библиографија часопи-

са Гласник Удружења архивских радника Републике Српске (2009–2018)ˮ, коју 

су приредили мр Бојан Стојнић и Зоран С. Мачкић. У првих десет бројева овог 

стручног и научног часописа објављено је укупно 497 текстова. Сарадници 

часописа била су 124 аутора из земље и иностранства. 

Поводом 800 година аутокефалности Српске православне цркве, а у 

сарадњи Архива Републике Српске, Удружења архивских радника Републике 

Српске и Архива Српске православне цркве, објављен је зборник докумената 

,,Извори за историју Српске православне цркве у Босни и Херцеговиниˮ. Збор-

ник садржи 70 докумената, а приредили су га директор Архива Српске право-

славне цркве др Радован Пилиповић и директор Архива Републике Српске мр 

Бојан Стојнић. 

Удружење архивских радника Републике Српске је у сарадњи са Архи-

вом Републике Српске објавило дјело ,,Презимена Срба у Босниˮ аутора Ђорђа 

Јањатовића. Књига садржи пет поглавља: Предговор, Уводна oбјашњења, Спи-

сак литературе, Речник презимена Срба у Босни и Белешку о аутору. Рјечник 

садржи 5.590 презимена, код којих се јављају 72 различите славе. Након обим-

ног истраживања и обраде података аутор је сачинио азбучни попис презимена, 

наводећи крсну славу коју славе, те назив парохије и протопрезвитерата. 

У сарадњи Архива Републике Српске, Удружења архивских радника 

Републике Српске, Архива Српске православне цркве и Историјског архива 

Ужице, а поводом обиљежавања 800 година аутокефалности Српске православ-
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не цркве, објављено је дјело ,,Петар II Петровић Његош (1813–1851)ˮ аутора 

Момчила Вуковића Бирчанина. Приређивачи, научни сарадници и редактори 

књиге су директор Архива Републике Српске мр Бојан Стојнић и директор 

Историјског архива Ужице Жељко Марковић, док су рецензије потписали про-

фесори Филозофског факултета у Бањалуци др Боривоје Милошевић и др 

Бошко Бранковић. Објављивање књиге су финансијски подржали Министар-

ство просвјете и културе Републике Српске и Републички секретаријат за вјере. 
Архив Републике Српске и Удружење архивских радника Републике 

Српске су поводом обиљежавања 800 година аутокефалности Српске право-

славне цркве издали књигу ,,Српска Војводина и Босна и Херцеговина (1896–

1914)ˮ ауторке др Маре Шовљаков. Књига је настала као резултат докторске 

дисертације одбрањене 2017. на Филозофском факултету у Бањалуци. Рецен-

зенти књиге су др Ђорђе Микић и др Душан Берић, који је уједно и аутор пого-

вора. Објављивање књиге је финансијски подржало Министарство просвјете и 

културе Републике Српске. 

Удружење архивских радника Републике Српске и Архив Републике 

Српске су поводом 75 година од ослобођења Бањалуке од фашизма објавили 

књигу ,,Бањалучки илегалац: Сјећања Жарка Ластрићаˮ, коју су  приредили мр 

Владан Вуклиш и мр Маријана Тодоровић Билић. Стручни сарадник на пројек-

ту била је Верица М. Стошић, а рецензије су потписали мр Бојан Стојнић и мр 

Зоран Пејашиновић. 

У издању Удружења архивских радника Републике Српске и Архива 

Републике Српске, а поводом осам вијекова аутокефалности Српске православ-

не цркве, 100 година од васпостављања Српске патријаршије 1920. и 120 годи-

на од оснивања Бањалучке епархије, објављена је ,,Грађа за Шематизам епар-

хија Српске православне цркве у Босни и Херцеговини 1958. годинеˮ. Књига 

садржи статистичке податке за штампање шематизма, који се чувају у Архиву 

Светог архијерејског синода Српске православне цркве. Статистички подаци 

објављени у књизи односе се на тадашње четири епархије са сједиштем у 

Босни и Херцеговини. Књигу је приредио протонамјесник др Драган Шућур, 

док су рецензије потписали др Драгиша Васић и мр Бојан Стојнић. Објављива-

ње књиге суфинансирали су Републички секретаријат за вјере и Министарство 

просвјете и културе Републике Српске. 

Удружење и Архив Републике Српске објавили су књигу ,,Др Стеван 

Мољевић: Изабрани текстовиˮ, коју су приредили мр Бојан Стојнић и др Гојко 

Маловић, док су рецензије потписали мр Зоран Пејашиновић и проф. др Бори-

воје Милошевић. Књига садржи 11 поглавља и потпоглавља. Књига је штампа-

на уз финансијску помоћ Министарства просвјете и културе. 

Удружење архивских радника Републике Српске је у сарадњи са Архи-

вом Републике Српске објавило монографију ,,Сакрална архитектура Бањалуч-

ке епархије на њеном садашњем простору од Миланског едикта до краја сред-

њег вијекаˮ. Аутори монографије су Славољуб Лукић, Бојан Вујиновић и Мар-
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ко Јанковић. Рецензије су  потписали др Горан Латиновић, др Славко Цигле-

нечки и ма Дејан Дошлић. Монографија је штампана у 1.000 примјерака. Обја-

вљивање монографије подржао је Републички секретаријат за вјере. 

Удружење је у сарадњи са Архивом Републике Српске и Музејом Козаре 

из Приједора објавило друго допуњено издање дјела мр Ведране Адамовић 

,,Године страдања 1941/42. НДХ и њени злочини у Приједору и околини 

1941/42. (Прилог проучавању злочина геноцида над српским народом у Потко-

зарју)ˮ. Рецензенти књиге су мр Жељко Вујадиновић и Драган Давидовић. 

Књига је штампана у тиражу од 300 примјерака, а њено објављивање подржао 

је Републички секретаријат за вјере. 

Удружење архивских радника Републике Српске је у сарадњи са Архи-

вом Републике Српске и Штампаријом ,,Art printˮ објавилo књигу ,,Народно 

позориште Врбаске бановине: Оснивање и умјетнички развој 1930–1934ˮ ауто-

ра др Љиљане Чекић. Рукопис је дио њене успјешно одбрањене докторске тезе. 

Објављивање књиге подржали су Министарство просвјете и културе и Мини-

старство за научнотехнолошки развој, високо школство и информационо дру-

штво. 

У организацији Архивистичког друштва Србије и Историјског архива, а 

под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Срби-

је, у Нишу је 7–9. октобра 2020. одржано Међународно архивистичко савјето-

вање ,,Култура сећања и заборава – архиви чувари памћењаˮ на теме ,,Архив-

ска служба – питања и одговориˮ и ,,Електронски документ и улога архива у 

дигиталној трансформацијиˮ. Савјетовању је присуствовало око 80 учесника из 

три државе. Савјетовању су присуствовали Бојан Стојнић, директор Архива 

Републике Српске, и Душан Поповић, предсједник Удружења архивских рад-

ника Републике Српске. 

У изложбеном холу Архива Републике Српске, а у оквиру обиљежавања 

Дана европског насљеђа, у сриједу 9. септембра 2020. свечано је отворена изло-

жба Историјског архива Ужице ,,Мумија – Из збирке Момчила Вуковића Бир-

чанина, приватног секретара краља Петра II Карађорђевићаˮ. Аутор изложбе је 

Жељко Марковић, директор Ужичког архива. Изложба је приређена у сарадњи 

Историјског архива у Ужицу, Архива Републике Српске, Центра за културу и 

образовање и Удружења архивских радника Републике Српске. 

На отварању изложбе говорили су директор Архива Републике Српске 

мр Бојан Стојнић и Жељко Марковић. Отварању изложбе присуствовали су 

Весна Милојевић, директор Историјског архива Краљево, и Сенка Јујић, мини-

стар управе и локалне самоуправе Републике Српске. Изложбу је отворила 

Тања Ђаковић, помоћница министра просвјете и културе Републике Српске. 

Иста изложба приређена је 16–22. јула 2020. у галерији Центра за култу-

ру и образовање у Добоју.  

У сарадњи Удружења архивских радника Републике Српске, Архива 

Републике Српске и Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске, 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. XII, број 12, 2020 

308 

 

а уз подршку Министарства просвјете и културе, у галерији Културног центра 

у Требињу је 11. септембра 2020. приређена изложба фотографија ,,Ружа у 

мећави. Кочић и његова породица у фотографијамаˮ. Аутор изложбе је мр 

Зоран Пејашиновић. Изложбу је отворио градоначелник Требиња Мирко 

Ћурић.  

Комисија за спровођење поступка додјеле статуса репрезентативног 

струковног удружења у култури, прописаног чланом 11 Правилника о поступку 

утврђивања статуса репрезентативног струковног удружења и репрезентатив-

ног удружења у култури, извршила je бодовање поднесених пријава удружења. 

Након завршеног бодовања Комисија је сачинила ранг-листу струковних удру-

жења, према којој је Удружење остварило 34 од 50 могућих бодова. Рјешењем 

Министарства просвјете и културе, број 07.06/052-8350/19-3 од 9. марта 2020. 

године, Удружење архивских радника Републике Српске стекло је статус 

репрезентативног струковног удружења за архивску дјелатност. 

Чланови Удружења су у извјештајном периоду пружили стручну помоћ 

бројним установама и привредним друштвима (Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, Дом здравља Станари, ОШ ,,Петар Кочићˮ Прије-

дор, ОШ ,,Д. Обрадовићˮ Добој, Хотел ,,Боснаˮ Бањалука, АД ,,Малпрехˮ 

Бањалука, СО Станари, АД ,,Топланаˮ Градишка, Аеродороми Републике Срп-

ске, АКО МЕД Бањалука, ДЛД Петрол Бањалука, OХЛ ЖС ДОО Бањалука, 

ДОО ,,Тропик-малопродајаˮ Бањалука). 

Комисија за стручне испите и признавање стручних архивских звања је 

организовала полагање стручних архивских испита. Душко Пејић из Пала је 

стекао звање филмског архивисте, док је пет лица положило стручни испит за 

раднике на пословима заштите јавне документарне грађе ван архива. 

 



 

 

 

IN MEMORIAM 
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РАДЕ МИХАЉЧИЋ  

(Средња Јурковица, Градишка, 21. 1. 1937 – Београд, 26. 3. 2020) 

(In memoriam) 
 

 

У четвртак 26. марта 2020, послије дуге и 

тешке болести, умро је наш професор, колега и при-

јатељ Раде Михаљчић. Криза изазвана корона виру-

сом спријечила нас је да присуствујемо сахрани 

која је обављена неколико дана касније на Бежаниј-

ском гробљу у Београду. Чињеница да нисмо могли 

присуствовати сахрани (број присутних био је огра-

ничен на пет) додатно нас је погодила. In memoriam 

је прилика да прикажемо животни пут нашег покој-

ног професора. У питању је тежак и незахвалан 

посао, јер је готово немогуће на неколико страница 

приказати сва његова достигнућа, успјехе и награ-

де, при чему се не смије занемарити ни његова лич-

ност, која је, по много чему, била непоновљива. 

Основну школу похађао је у Сиску и Котор Вароши. Гимназију је успје-

шно окончао у Бањој Луци. Дипломирао је 1960. године на Групи за историју 

Филозофског факултета у Београду. На истом факултету изабран је за асистен-

та 1962. године. Три године касније (1965) одбранио је магистарски рад Сели-

шта. Прилог историји насеља у средњовековној српској држави. Био је на спе-

цијализацији у Француској код професора Жоржа Дибија. Током школске 

1966/67. седам мјесеци је провео на Универзитету у Атини као стипендиста 

грчке владе. Докторску дисертацију Крај Српског царства одбранио је 1971. на 

Филозофском факултету у Београду, пред комисијом коју су чинили Георгије 

Острогорски, Јадран Ферлуга и Сима Ћирковић. Од 1984. у звању редовног 

професора предавао је Националну историју средњег века. Једно вријеме био је 

шеф Катедре за националну историју средњег века. По позиву је предавао у 

Атини и Москви. Био је ангажован као хонорарни (гостујући) наставник на 

Филозофском факултету у Бањој Луци од његовог оснивања 1994. године. 

Након што је пензионисан на Филозофском факултету у Београду, дошао је 

2002. године у Бању Луку и на Филозофском факултету засновао стални радни 

однос. У том периоду изводио је наставу из предмета Увод у историјске студи-

је и Српска и јужнословенска историја средњег вијека 2. Био је шеф Одсјека за 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. XII, број 12, 2020 

312 

 

историју од 2002. до пензионисања 2008. године. Исте године изабран је за 

професора емеритуса, те је у том звању био ментор кандидатима за магистар-

ске тезе и докторске дисертације у наредним годинама на Филозофском факул-

тету у Бањој Луци. 

Као посебна издања професор Раде Михаљчић објавио је: Крај Српског 

царства, Београд 1975; Namentragende Steinschriften in Jugoslawien von Ende 

des 7. bis zur Mitte des 13. Jahrhuderts, Wiesbaden 1982 (заједно са Лудвигом 

Штајндорфом – L. Steindorff); Лазар Хребељановић – историја, култ, предање, 

Београд 1984; Јунаци косовске легенде, Београд 1989; The Battle of Kosovo in 

History and in Popular Tradition, Beograd 1989; Безимени јунак, Нови Сад 1995; 

Бој на Косову у бугарштицама и епским песмама кратког стиха, Нови Сад 

1995 (заједно са Јелком Ређеп); Прошлост и народно сећање, Београд 1995; 

Изворна вредност старе српске грађе, Београд 2001; Владарске титуле обла-

сних господара. Прилог владарској идеологији у старијој српској прошлости, 

Београд 2001. Исте године објавио је Сабрана дјела у шест књига. 

Раде Михаљчић је објавио велики број радова у домаћим и страним 

часописима. Радови су му превођени на њемачки, француски, енглески и грчки 

језик. Учествовао је на међународним научним скуповима у Београду, Атини, 

Софији, Анкари, Риму и Бечу. Један је од аутора Историје српског народа у 

издању Српске књижевне задруге. Истакао се као писац уџбеника и приручни-

ка за основну и средњу школу. Заједно са академиком Симом Ћирковићем при-

редио је Енциклопедију српске историографије, Београд 1997, и Лексикон срп-

ског средњег века, Београд 1999. Написао је преко 500 енциклопедијских једи-

ница за Enciklopediju Jugoslavije, Lexikon des Mittelalters, Енциклопедију српске 

историографије, Лексикон српског средњег века, Српски биографски речник и 

Енциклопедију Републике Српске. Био је редактор и уредник посебних издања: 

Јадар у прошлости, Нови Сад 1985; Рађевина у прошлости, Београд 1986; Бој 

на Косову – старија и новија сазнања, Београд 1992; Споменице: Филозофски 

факултет 1838–1998, период 1963–1998; Београд 1998; Десет година Фило-

зофског факултета 1994–2004; Бања Лука 2004. Приредио је дјело Теодора 

Тарановског Историја српског права у немањићкој држави, Београд 2002 

(предговор и биљешка о писцу). Више година (1976–2000) је био уредник 

Историјског гласника, органа Савеза друштава историчара Србије. Оснивач је 

часописа Стари српски архив, чији је уредник био 2002–2012. године. Покре-

нуо је и часопис Грађа о прошлости Босне, чији је уредник био 2008–2018. 

године. 

Професор Раде Михаљчић је за књигу Јунаци косовске легенде добио 

Октобарску награду Града Београда и Књижевну награду БИГЗ-а. Добитник је 

награде Фондације Карић за научноистраживачки рад. Награду „Владимир 

Ћоровићˮ за животно дјело добио је 2003. године. Био је члан Удружења књи-

жевника Србије по позиву. За дописног члана Академије наука и умјетности 

Републике Српске изабран је 21. јуна 2004. године, а за редовног 5. септембра 
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2008. године. У тој институцији више година је био на функцији секретара 

Одјељења за друштвене науке. 

У својим радовима професор Раде Михаљчић бавио се различитим тема-

ма из политичке историје, историјске географије, дипломатике, свакодневног 

живота, друштвене и економске историје, те правним споменицима. Његови 

радови засновани су на необјављеним историјским изворима, анализи објавље-

них историјских извора, те коришћењу података из релевантне домаће и стране 

литературе. Посљедњи период његове активности обиљежен је анализом прав-

них споменика средњовјековних српских земаља. Као плод таквог рада настала 

су дјела Закони у старим српским исправама; правни прописи, преводи, уводни 

текстови и објашњења, Београд 2006. и Огледи о старом српском праву, Бања 

Лука – Источно Сарајево 2013. 

Отприлике у исто вријеме професор Михаљчић се посветио објављива-

њу ранијих издања ћириличких споменика, која су ријетка и тешко доступна 

истраживачима. Имајући у виду вријеме када се то дешава (средина прве деце-

није XXI вијека) и све тешкоће издавања таквих публикација због хроничног 

проблема финансирања, његов подухват заслужује дивљење. План да се фото-

типски објаве сва ранија издања је у великој мјери остварен. На тај начин су, 

захваљујући професору Михаљчићу, поново штампана сљедећа издања: Стојан 

Новаковић, Законик Стефана Душана цара српског, Београд 2004²; Стојан 

Новаковић, Законски споменици српских држава средњега века, Београд 2005²; 

Franc Miklosich, Monumenta Serbica, Београд 2006²; Љубомир Стојановић, Ста-

ре српске повеље и писма I–1, I–2, Београд 2006²; Медо Пуцић, Споменици срп-

ски I–II, Београд 2007²; и Константин Јиречек, Споменици српски, Београд 

2007². Након тога фокусирао се на Енциклопедију Републике Српске као главни 

уредник редакције. Његове научне и организационе способности тада су дошле 

до изражаја. Не само што је писао поједине одреднице, већ је и прегледао сваку 

од одредница других аутора. Нема дилеме да је то био тежак и заморан посао 

који је негативно утицао на професорово здравствено стање. Након што је обја-

вљен други том Енциклопедије, повукао се са мјеста главног уредника редакци-

је, али је претходно поставио обрасце по којима ће и остали томови бити урађе-

ни. 

Наведени подаци су мање или више познате чињенице које се могу 

сазнати из биографије и библиографије професора Раде Михаљчића, објавље-

них у различитим публикацијама. Међутим, из њих не можемо сазнати какав је 

професор Раде Михаљчић био као универзитетски наставник и научник, а 

какав као радни колега. Двије ријечи то најбоље одсликавају – изузетан и непо-

новљив. То одговорно тврдим као његов некадашњи студент, асистент и радни 

колега. Његови радови не само да су засновани на историјским изворима и про-

вјереним подацима из литературе, већ садрже оригиналне закључке, указују на 

могућности и вјероватноће или искључују исте. Оно што мене одушевљава, и 

не само мене већ и друге читаоце, јесте стил писања који одише говорним јези-
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ком, тачније језиком који је разумљив свима и не оставља било какве дилеме. 

Једном приликом сам му рекао да лијепо и лако пише, на шта је одговорио: 

„Колега Аранђеле, Ви нисте једини који сте ми то рекли. Многи ми то говоре. 

Можда ја лијепо пишем, али често се деси да не иде тако лако. Иде тешко, а 

онда узмем неко од Андрићевих дјела, мало читам, након чега реченице саме 

долазе.ˮ 

Предавања професора Михаљчића нису се свакоме свиђала. Дио студе-

ната понекад је исказивао и неразумијевање, па чак и негодовање. Било им је 

чудно зашто професор не предаје политичку историју као и други наставници 

на Одсјеку за историју. Међутим, професорово мишљење је било да нема 

потребе да се прича о нечему што се може прочитати у свим синтезама, уџбе-

ницима и приручницима српске историје. На својим предавањима и семинар-

ским вјежбама пажњу је поклањао ономе што се мало гдје може прочитати, и 

што је већини студената непознаница прије часова, а то су: Душанов законик, 

повеље и њихова анализа и, коначно, слојеви и групе становништва у средњо-

вјековној Србији и Босни. Након читања и анализе текстова слиједиле су вје-

жбе (било их је осам укупно) и колоквијуми (било их је три), чији је резултат у 

великој мјери утицао и на коначну оцјену по завршеном писменом и усменом 

дијелу испита. 

Када је ријеч о предавањима, професор им је приступао са много озбиљ-

ности, при чему није било превише простора за опуштање. Ако би студент при-

чао, скренуо поглед ка прозору и слично, могао је рачунати на професорово 

упозорење или укор, често праћен и повишеним тоном. Наравно, били су при-

сутни и жешћи облици професорове љутње. Овакав став професора према сту-

дентима на предавањима и испитима није посљедица било каквог негативног 

односа према њима. То је посљедица његове невјероватне жеље да студенти 

усвоје градиво, да схвате суштинске процесе и догађаје и развију критички 

поглед према историјским изворима. Чини ми се да се та жеља понекада грани-

чила са опсесивношћу, што је свакако позитивна особина и још један показа-

тељ посвећености професора Михаљчића свом позиву. Прави студентски одго-

вор, на предавањима или на испитима, знао је да одушеви професора толико да 

јавно изјави: „Е сада сте ми уљепшали дан, хвала Вам колега.ˮ И данас ми 

одзвањају његове ријечи: „Таааако је, колегаˮ, уз обавезни осмијех. Био сам 

свједок у два наврата када је професор, одушевљен знањем студената на испи-

ту, почастио колеге дајући им новац да оду на пиће. Најкраће речено, професор 

Михаљчић је волио своје студенте, или своју „децуˮ како их је називао. Знао је, 

када би их видио у кафани, стати и позвати конобара, те му рећи да ће платити 

туру пића студантима, а онда им се обратити и рећи: „Мање времена у кафани, 

а више уз књигу и учењеˮ, наравно уз осмијех и пријетњу кажипрстом. 

Са ове временске дистанце јасно ми је да ме је професор Михаљчић 

запазио при изради вјежби и колоквијума и можда већ тада одредио као свог 

асистента. Био је веома срећан када сам већ у првом испитном року изашао код 
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њега на испит, показао изузетно знање и добио највишу оцјену. И данас се сје-

ћам како ме је након тог испита одвео у Деканат и тадашњем декану Драги 

Бранковићу представио као свог будућег асистента. Прије тога сам, на инсисти-

рање професора Михаљчића, једно вријеме провео као демонстратор. Много 

сам научио од њега, и то не само у погледу националне историје средњег вије-

ка, већ уопште. Било је то једно лијепо вријеме кога се и данас са носталгијом 

сјећам. Он је био шеф Одсјека за историју, а ја секретар. Наша сарадња била је 

доведена до граница перфекције, посебно када смо радили на Споменици 

посвећеној десетогодишњици Филозофског факултета у Бањој Луци. Све је 

морало томе бити подређено. Било је тешко издржати сав тај притисак, али сам 

некако издржао. Знања и искуства које сам тада добио и данас су ми од непро-

цјењивог значаја. Истина, било је и неких неспоразума међу нама, што је ваљда 

нормално. Посебно се наљутио на мене када сам заборавио да договорим тер-

мин за вјежбе наших студената у Архиву Републике Српске. Наравно, био сам 

крив, али смо убрзо изгладили тај неспоразум, чему сам сам допринио несебич-

ним залагањем и наставним и научним радом, који је професор с поносом исти-

цао. Све су то лијепе успомене којих се никада не бих желио одрећи и због 

којих сам много богатији као личност. На овом мјесту треба истаћи да је про-

фесор Михаљчић заслужан за успостављање односа између Одсјека за историју 

и Архива Републике Српске. Након што је он, од академске 2002/2003, „преу-

зеоˮ предмет Увод у историјске студије, студенти су обавезно један мјесец, у 

термину часова, проводили у Архиву истражујући поједине личности на осно-

ву њихових досијеа које су добијали од архивских радника. На тај начин они су 

од прве године стицали извјесну праксу у архивском раду, која им је и касније 

током студирања много значила. Такав вид наставе из тог предмета задржан је 

и након пензионисања професора Михаљчића, а присутан је и данас. 

У вријеме наше сарадње на Одсјеку, морам признати да сам се дивио 

професору Михаљчићу, тачније количини енергије коју је показивао имајући у 

виду његове године. Било ми је невјероватно како све стиже да усклади, и 

наставу и науку, али и разне друге организационе послове. Већ сам помињао 

сва издања чијем је излажењу несебично допринио. Мени се тада чинило да ће, 

сасвим сигурно, остварити све оно што замисли. Примјера ради, најприје је на 

више научних скупова излагао радове са основном идејом да се покрене орга-

низовано и систематско издавање ћириличке грађе. Затим је успио да покрене 

часопис Стари српски архив, који је објављивао документе (повеље и писма) 

управо на начин на који је он замислио. При томе је окупио око себе тим људи 

у млађим годинама са Филозофског факултета у Београду и Историјског инсти-

тута САНУ, који су слиједили његове замисли. Међутим, ту није стао. Када је 

дошао у Бању Луку, успио је да добије средства од Министарства за науку и 

технологију у Влади Републике Српске (лично сам, према његовој инструкци-

ји, писао молбу тадашњем замјенику или савјетнику министра Радивоју Керо-

вићу, филозофу са нашег факултета. Молба је уважена, а професор Михаљчић 
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је увијек истицао колегу Керовића као особу која је помогла да се та средства 

добију), а која је потом искористио у довођење Татјане Суботин Голубовић са 

Филозофског факултета у Београду. Она је на наш Факултет долазила једном 

мјесечно, при чему нам је држала курс из ћирилске палеографије (претходно је 

професор окупио нас медиевисте и колеге са Одсјека за српски језик и књижев-

ност). Након што смо успјешно окончали тај курс, укључили смо се од првог 

броја у часопис Грађа о прошлости Босне, објављујући у њему повеље и писма 

на начин на који су то чиниле колеге у Старом српском архиву. И један и дру-

ги часопис и данас објављују радове као припрему за Српски дипломатар, јед-

ну од најважнијих професорових идеја. Према неким мишљењима у питању је 

тренутно најважнији научни пројекат на српском духовном простору. 

При крају свог радног ангажовања на Филозофском факултету професор 

Раде Михаљчић водио је реформу нашег одсјека, тачније Студијског програма 

историје у складу са захтјевима тзв. Болоњске декларације. Иако није био при-

сталица реформе, свесрдно се залагао да наш студијски програм има што бољи 

план и програм. Сјећам се да смо једно вече, са другим професорима и асистен-

тима, остали на Факултету до 22:30 часова, што је, вјерујем, и данас својеврсни 

рекорд. Чак смо се и сутра нашли на Факултету како бисмо завршили започето. 

Након што смо усагласили нови програм, професор Михаљчић је био задово-

љан, али је опет указивао на неке лоше стране „Болоњеˮ. Једном ми је рекао: 

„Колега, циљ Болоње је стварање немислећег човјека, који ће одговарати мул-

тинационалним компанијама. Ми се морамо борити против тога и код наших 

студената увијек развијати критичко мишљењеˮ. Вријеме је показало колико је 

он био далековид и у праву износећи такве ставове. 

При крају овог приказа морам нагласити да је професор Раде Михаљчић 

био свестрана личност, чија се интересовања нису исцрпљивала искључиво у 

историјској науци. Волио је културу. Често је одлазио у београдска позоришта, 

посебно у млађим годинама. Обожавао је и књижевност, посебно класична дје-

ла. Волио је и спорт. Једном приликом ми је рекао да је често ишао на фудбал, 

да је имао екипу са којом је једном или два пута седмично играо. Било је то 

током 70-их и 80-их година прошлог вијека. Такође је волио да прати спорт на 

телевизији, посебно фудбал, а у задње вријеме и тенис (гледао је готово сваки 

меч Новака Ђоковића). И данас се сјећам наших разговора о појединим играчи-

ма, клубовима и репрезентацијама. Међу тим успоменама сада ми на памет 

пада једна јесења ноћ када сам био код њега. Отишао сам кући, а када сам ушао 

у стан зазвонио ми је телефон: „Колега Аранђеле, имате пренос утакмице 

Лацио – Партизан из Рима. Партизан води 2:0ˮ. Наравно, одмах сам укључио 

телевизор, али се испоставило да би било боље да нисам. Лацио је ускоро 

изједначио, те је меч завршен 2:2. Сутрадан сам рекао професору: „Боље да ме 

нисте ни звали, да нисам гледао, можда би Партизан и побиједиоˮ. Колико се 

само смијао након тих мојих ријечи. 
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Од професора сам сазнао и много тога о другим научницима. У питању 

су разноразне анегдоте, чије би биљежење захтијевало један посебан рад. Сада 

се сјаћам њих три. У првој је главни протагониста, поред професора, познати 

бањалучки композитор Владо Милошевић. Професор Михаљчић, тада гимнази-

јалац, волио је да пјева. Имао је жељу да буде у хору који је водио поменути 

композитор. Једно вријеме је био у том хору, а затим га је композитор избацио 

из хора, јер није био прикладно обучен. Имао је краће панталоне од предвиђе-

них. Због тога је професор Михаљчић о Влади Милошевићу знао рећи: „Можда 

је био велики као композитор, али је био мален као човјек. Није имао разумије-

вања за дјецу из дома, која нису имала новца да себи купе одјећу каква се тра-

жилаˮ. 

Друга прича се односи на професорово кратко познанство са пјесником 

Слободаном Марковићем Либером. Професор Михаљчић, као млад човјек, са 

групом својих колега истраживао је у Дубровачком архиву. У Београд су се 

враћали возом. Путовање је дуго трајало, а да би га „скратилиˮ, у купеу су 

организовали игру „погоди пјесмуˮ. Свако би рецитовао пјесму или стих из 

неке пјесме, а остали би покушали да погоде која је пјесма и којег пјесника. 

Стицајем околности са њима је био и пјесник Слободан Марковић Либеро. У 

једном тренутку ред је дошао на професора Михаљчића, који је рецитовао јед-

ну пјесму. Нико није могао да погоди која је пјесма нити ко је аутор. На крају 

се професор Михаљчић окренуо га Марковићу и питао га да ли он зна. Он је 

рекао да не зна, на шта је професор Михаљчић рекао: „Па то је Ваша песмаˮ. 

Услиједио је смијех свих присутних, а пјесник Марковић је, без икакве љутње, 

само слегнуо раменима и лаконски рекао: „Тако вам је то, младићи, кад се пре-

више пије, а и године пролазе па се много тога заборавља.ˮ Ова прича на прави 

начин приказује колико су особе из Михаљчићевог друштва, или боље рећи из 

његове генерације, биле начитане, колико су познавале и књижевност и фило-

зофију. А када се направи компарација са данашњим временом, види се колико 

смо уствари назадовали и колико на вриједности добијају професорове ријечи о 

болоњској и сличним реформама чији је циљ крајње нејасан и упитан. 

Трећа прича односи се на чувеног Георгија Острогорског и један његов 

разговор са тада младим асистентом Михаљчићем. Била је велика врућина тих 

дана у Београду; у току је био јунско-јулски испитни рок. Острогорски је, без 

обзира на високу температуру, увијек био у одијелу све са краватом. Срео је 

Михаљчића, који је био у нешто опуштенијој варијанти, само у хлачама и 

кошуљи кратких рукава. Када су се случајно срели на ходнику како би се 

поздравили и попричали, Острогорски је Михаљчићу кратко рекао: „А Вама, 

колега, мора да је вруће.ˮ Са ових неколико ријечи упутио је критику професо-

ру Михаљчићу о начину одијевања. Његове ријечи професор није заборавио, те 

их је много година касније пренио и нама, уз обавезан осмијех. 

На овом мјесту треба указати и на његову везаност за родни крај. Често 

је викенде проводио у Јурковици, а посјећивао је и Градишку. У нашим разго-
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ворима указивао је на предности ауто-пута као неке врсте покретача развоја 

више привредих грана Градишке и сусједних области. 

Посебну пажњу заслужује и однос професора Михаљчића према радним 

колегама, који је био изнад свега коректан. Посебно је са нама, тек запосленим 

на Одсјеку за историју, желио створити однос који би више био пријатељски 

него строго пословни. Више пута нас је позивао код себе у стан (и у Београду и 

у Бањој Луци), гдје је, уз богату трпезу, причао о свему и свачему. Уживали 

смо у тим тренуцима, те их се и данас са сјетом присјећамо. Његова основна 

идеја од када се вратио из Београда, била је да од Бање Луке створи истражи-

вачки центар, бар када је ријеч о историјској науци. У великој мјери је у томе 

успио. Једина његова неостварена жеља било је покретање Историјског инсти-

тута при Академији наука и умјетности Републике Српске, у коме би радили 

најбољи дипломирани студенти са нашег студијског програма. На нама, њего-

вим ученицима и насљедницима, остаје обавеза да ту жељу остваримо, чиме 

би, сасвим сигурно, Бања Лука постала уистину прави истраживачки центар. 

На крају, драги наш професоре, једно велико хвала, једно огромно хвала 

за све што си учинио за нас. Иако физички више ниси са нама, твоје идеје и 

твој дух и даље живе и присутни су на нашем студијском програму, у нашим 

учионицама, кабинетима и ходницима. Драги професоре, почивај у миру, а ми 

ћемо учинити све што је у нашој моћи да твоје име и даље свијетли као путоказ 

за све оне који ће се у будућности бавити историјом, слиједећи основне посту-

лате критичке историографије за које си се неуморно залагао. 
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