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ИЗДАВАЧКА И ИЗЛОЖБЕНА ДЈЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА 

АРХИВСКИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
 

 
Апстракт: У раду је дат осврт на дјелатност Удружења архивских радника Републике 

Српске, које дјелује од 2000. године. Ово струковно удружење је основано с циљем промовиса-

ња архивске грађе као значајног културно-историјског добра и унапређења архивске дјелатно-

сти у Републици Српској. Најплодоносније резултате на популаризацији архивистике и архив-

ског блага Удружење је остварило вршећи издавачку и изложбену дјелатност, самостално или, 

најчешће, у сарадњи са Архивом Републике Српске, а уз то је активно дјеловало и на организо-

вању стручних семинара и стручних архивских испита, те сарађујући са сродним струковним 

удружењима и установама. 

 

Кључне ријечи: архивска дјелатност, издавачка дјелатност, изложбена дјелатност, 

Удружење архивских радника Републике Српске. 

 

 

Дјелатност Удружења на промоцији архивске грађе као културног добра 

 

Удружење архивских радника Републике Српске основано је 2000. годи-

не као добровољно и самостално удружење грађана. Удружење дјелује на 

спровођењу својих програмских циљева и задатака: унапређења и развоја 

архивистике и архивске дјелатности у Републици Српској, стручном усаврша-

вању и оспособљавању чланова Удружења, популаризацији архивске дјелатно-

сти и развијању свијести о значају архивске грађе и архивске дјелатности, 

сарадње са надлежним органима власти и другим заинтересованим субјектима 

на припреми законских и подзаконских прописа и предузимању других мјера у 

вези са унапређењем и развојем архивске дјелатности, сарадње са сродним 

удружењима, организацијама и установама у земљи и иностранству и заштити 

струковних и других интереса својих чланова. Удружење организује стручне 

семинаре, предавања, савјетовања, изложбе, стручне и научне екскурзије, пру-

жа стручну помоћ имаоцима и ствараоцима документарног материјала и архив-

ске грађе, издаје часопис и другу стручну литературу.
1
 

Дјелатност Удружења је јавна, заснована на активностима органа Удру-

жења, које чине Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор, док је Гласник 

Удружења архивских радника Републике Српске стручни орган Удружења. 

                                                 
1
 http://www.uarrs-arhivisti.org/Doc.aspx?subcat=10&cat=3&id=5&lang=cir 
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Сједиште Удружења је у Бањалуци, на адреси Алеја Светог Саве 1. Чланове и 

сараднике Удружења чине архивски стручњаци, академски радници и остали 

заинтересовани сарадници који својим знањем и искуством могу допринијети 

унапређењу архивске дјелатности. Удружење дјелује на територији Републике 

Српске, а посебно је значајна његова сарадња са Архивом Републике Српске, у 

чијем заједничком дјеловању и стварању се истичу резултати у области издава-

штва и изложбене дјелатности. 

Унапређење архивске струке, напредовање архивистике као науке, про-

моција архивске грађе као културног добра у сврху њене популаризације и 

боље заштите, стручно оспособљавање кадрова, регионална и међународна раз-

мјена искустава основна су његова мисија. На том путу, како би се испунило 

задано, постављени су бројни циљеви, а акценат стављен на издавачку и изло-

жбену дјелатност, организовање стручних семинара и стручних архивских 

испита, те сарадњу са струковним удружењима. 

Архивска грађа има незамјенљив значај за културу, историју и уопште 

научне и друштвене потребе као свједочанство прошлости и представља добро 

културно-историјског насљеђа, па зато и треба бити на бризи што шире дру-

штвене заједнице ради њене заштите и промоције. У складу са задатком промо-

висања архивске грађе и њеног значаја као основе за рјешавање друштвених, 

грађанскоправних односа и драгоцјеног извора у историографској интерпрета-

цији и културно-просвјетном раду, Удружење спроводи активност популариза-

ције архивске грађе путем издавачке дјелатности, приређивањем изложби, 

организовањем промоција стручних и научних радова домаћих и страних ауто-

ра и сарадњом са бројним културним и образовним установама и сродним 

удружењима. 

Удружење је стекло статус репрезентативног струковног удружења за 

архивску дјелатност рјешењем Министарства просвјете и културе Републике 

Српске од 9. марта 2020. године.
2
  

 

Издавачка дјелатност Удружења архивских радника Републике Српске 

 

Најзначајније резултате на промоцији архивске грађе Удружење оства-

рује на пољу издавачке дјелатности, издавањем књига, приручника и друге 

стручне литературе. Рјешењем Министарства просвјете и културе Републике 

Српске Удружење је уписано у Регистар издавача.
3
 

Од тада до данас објављен је или приређен велики број монографија, 

књига, студија, стручних и научних радова из области архивистике, историје и 

права. Удружење своју издавачку дјелатност обавља у складу са Законом о 

                                                 
2
 Рјешење број 07.06/052-8350/19-3 

3 Рјешење Министарства просвјете и културе Републике Српске, број: 6-01-4463/04 од 10. 

новембра 2004. године 
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издавачкој дјелатности
4
, а на интернет страници Удружења доступни су Пра-

вилник о издавачкој дјелатности, Упутство за ауторе и Упутство за рецен-

зенте. Своје активности финансира властитим или спонзорским средствима. 

Извор финансирања су и средства додијељена путем јавних конкурса за суфи-

нансирање културних и истраживачких пројеката. Удружење је организовало и 

бројне промоције књига, што сопствених издавачких пројеката, што наслова 

других издавача вриједних научне и стручне пажње. 
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 Zoran S. Mačkić, „Kancelarijsko i arhivsko poslovanje: priručnik za neu-

pućene ili podsjetnik za upućene”, sedmo izmijenjeno i dopunjeno izda-

nje, Banjaluka, 2016.  

 Надa Петровић, ,,Самарџићи у Великом рату и Војсци Краљевине 

СХС (Југославије) 1914–1941”, Бањалука, 2017. 

 Бојан Стојнић, Верица Стошић, ,,Бањалучки љекари у Краљевини 

Југославији”, Бањалука, 2017. 

 Зоран С. Мачкић, ,,Из Родине у Бањалуку. Руска емиграција у Бања-

луци”, Бањалука, 2018. 

 Радован Пилиповић, ,,Српска православна црква и руска емиграција 

(1920–1940)”, Бањалука–Београд, 2018. 

 „Школство у Босанској Крајини (Бихаћка и Врбаска област) 1918–

1929”, зборник докумената, приредили Гојко Маловић, Горан Р. 

Ђуран и Љубица Ећимовић, Бањалука, 2018. 

 „Привреда Босанске Крајине 1878–1941”, зборник радова, уредник 

Владан Вуклиш, Бањалука, 2018. 

 Бојан Стојнић, „Архив Републике Српске: Од градске до 

институције од националног значаја 1953–2018”, Бањалука, 2018. 

 „На страшном мјесту постојати: Сјећања Уроша Стефановића 

српског добровољца. Уз стогодишњицу Великог рата 1918–2018”, 

приредио Љубомир Пувачић, Бањалука, 2018. 
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 Zoran S. Mačkić „Kancelarijsko i arhivsko poslovanje: priručnik za 

neupućene ili podsjetnik za upućene”, osmo dopunjeno izdanje, 

Banjaluka, 2019.  

 Верица М. Стошић, Небојша Радмановић, „Бањалука центар Врбаске 

бановине”, Бањалука, 2019. 

 „Школство у Врбаској бановини: 1929–1941”, зборник докумената, 

приредио Горан Р. Ђуран, Бањалука, 2019. 

 Бојан Стојнић, Љубица Ећимовић, Ђорђе Микић, „Електрокрајина 

Бањалука 1947–2017”,  Бањалука, 2019. 

 Жељко В. Марковић, „Мостови на кривој Дрини/Bridges over the 

winding Drina River”, Бања Лука, 2019. 

 Владан Вуклиш, Саша Ђукић, Жана Вукићевић, „Земљотрес у 

Бањалуци 1969: Солидарност, обнова и изградња; Earthquake in 

Banjaluka 1969: Solidatity, recovery and development”, Бањалука, 2019. 

 „Библиографија часописа 'Гласник Удружења архивских радника 

Републике Српске' (2009–2018)”, приредили Бојан Стојнић и Зоран 

С. Мачкић, Бањалука, 2019. 

 „Извори за историју Српске православне цркве у Босни и 

Херцеговини”, зборник докумената, приредили Бојан Стојнић, 

Радован М. Пилиповић, Бањалука–Београд, 2020.  

 Мара Шовљаков, „Српска Војводина и Босна и Херцеговина (1896–

1914)”, Бањалука, 2020. 

 Ведрана Адамовић, „Године страдања 1941/42: НДХ и њени злочи-

ни над српским народом у Приједору и околини 1941/42. (Прилог 

проучавању злочина геноцида над српским народом у Поткозарју)”, 

Приједор, 2020. 

 Славољуб Лукић, Бојан Вујиновић и Марко Јанковић, „Сакрална 

архитектура Бањалучке епархије на њеном садашњем простору од 

Миланског едикта до краја средњег вијека”, Бањалука, 2020. 

 Љиљана Чекић, „Народно позориште Врбаске бановине: Оснивање и 

умјетнички развој (1930–1934)”, Бања Лука, 2020. 

 Надa Петровић, „Попис жртава братства Самарџића у Првом 

светском рату”, Бањалука, 2020. 

 „Banjalučki ilegalac: Sjećanja Žarka Lastrića”, priredili Vladan Vukliš, 

Marijana Todorović Bilić, Banjaluka, 2020.  

 Ђорђe Јањатовић, „Презимена Срба у Босни”, друго допуњено 

издање, Бањалука, 2020. 

 Момчилo Вуковић Бирчанин, „Петар II Петровић Његош (1813–

1851)”, приредили  Бојан Стојнић, Жељко В. Марковић, Бањалука–

Ужице–Београд, 2020.  
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 „Дипломатски списи Јована Дучића”, приредио Миладин 

Милошевић, Андрићград–Вишеград, 2020.  

 „Др Стеван Мољевић: Изабрани текстови”, приредили Бојан 

Стојнић, Гојко Маловић, Бањалука–Ужице, 2021. 

 Мара Шовљаков, „Колонизација Срба из Босне и Херцеговине 

у јужну Бачку после Првог и Другог светског рата – упоредна 

анализа”, Бањалука – Нови Сад, 2021. 

 Владимир Красић, „Устанак у Босни од 1875. до 1878. године: Грађа 

за новију српску историју рата за ослобођење”, фототипско издање, 

приредио Радован Субић, Бања Лука, 2021. 

 Борис Радаковић, „Усташка упоришта под Козаром током Другог 

свјетског рата”, Бањалука–Приједор–Београд, 2021. 

 Марина Љубичић Богуновић, „Усташки покољ над Србима у селима 

Велико и Мало Паланчиште и Горњи Јеловац код Приједора 1942. 

године”, Бањалука–Приједор–Београд, 2021. 

 Драгo Ј. Бранковић, Бошко М. Бранковић, „Петар Мирковић: 

Педагошко-књижевно стваралаштво”, Бања Лука, 2021. 

 Goran Barać, „Amaterski film u Banjaluci”, Banjaluka, 2021. 

 Михаило И. Поповић, „Историјска улога Српске цркве у чувању 

народности и стварању државе”, фототипско издање, приредили 

Бојан Стојнић, Радован М. Пилиповић, Бањалука–Београд, 2021. 

 Момчило Вуковић Бирчанин, „Краљ Петар II Карађорђевић (1923–

1970)”, друго издање, приредили Жељко Марковић, Весна Лучић, 

Ужице–Бањалука, 2021. 

 „Алманах тајног ђачког друштва из Тузле: Поезија и прозни радови 

настали у бихаћком затвору 'Кула' 1915. године”, приредили Ведрана 

Адамовић и Боривоје Милошевић, Бањалука–Приједор, 2021. 

 Мара Шовљаков, „Глад у Босни и Херцеговини и смештање 10.000 

деце у Карловачку митрополију 1917–1920”, Бањалука – Нови Сад, 

2021. 

 Бошко М. Бранковић, „Славиће мене народ мој: Богдан Р. 

Милановић Крајишник (1877–1902)”, Бања Лука, 2022. 

 Љиљана Чекић, „Народно позориште Врбаске бановине: Репертоар и 

ансамбл (1930–1934) [Tom 2]”, Бања Лука, 2022. 

 Боривоје Милошевић, „Тајна ђачка друштва у Бањолучкој реалки 

1905–1918”, Бања Лука, 2022. 

 Boro Bronza, „Long Flight of Imperial Eagle: Austrian Diplomacy and 

Trade towards Asia 1774–1799”, Banja Luka, 2022. 

 Радован Пилиповић, „Босна и Херцеговина: Саслушања српских 

избеглица из Другог светског рата”, Бањалука, 2022. 
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„Гласник Удружења архивских радника Републике Српске” – стручни 

часопис 

Од 2009. Удружење на годишњем нивоу издаје стручни часопис под 

називом Гласник Удружења архивских радника Републике Српске. Намијењен 

је архивистима, историчарима, стручној и научној јавности, као и свим пошто-

ваоцима културно-историјског насљеђа. Гласник има главног и одговорног 

уредника, секретара и 13 домаћих и два међународна члана Редакције које име-

нује Управни одбор Удружења. Часопис се штампа у тиражу од 300 примјерака 

у тврдом повезу. Сталне рубрике часописа су: Архивистика, Историографија, 

Објављивање архивске грађе, Објављивање информативних средстава, Прика-

зи и осврти, Библиографија и Из рада Удружења.  

Аутори објављених радова су архивисти, угледни историчари и стручни 

и научни сарадници из других области из земље и иностранства. Издања Гла-

сника доступна су читаоцима и на интернет страници Удружења. До данас је 

објављено укупно 13 бројева, који садрже укупно 542 рада и то: из области 

Архивистике 53, Историографије 210, Објављивање архивске грађе 67, Обја-

вљивање информативних средстава 17, Прикази и осврти 156, Библиографија 

14, Из рада Удружења 13, In memoriam 12. На текстовима је током година 

сарађивало преко 130 аутора из земље и иностранства. 

 

Изложбена дјелатност и сарадња са културним установама и сродним 

удружењима 
 

Током нешто више од двије деценије постојања, Удружење је 

самостално или, најчешће у сарадњи са Архивом Републике Српске, приредило 

значајан број изложби. Изложбе представљају наручито погодан облик 

промоције јер омогућавају публици динамичнију интерпретацију од осталих 

промотивних форми и за њих увијек влада интересовање јавности. 

Приређиване и организоване су најчешће поводом значајних јубилеја, имају 

културно-просвјетни карактер и врло често их организовано посјећују ученици 

и студенти. Изложбе су отварали бројни државници, угледни академски 

радници и остали истакнути званичници, уз присуство културних и јавних 

дјелатника и најшире јавности.  

Удружење његује сарадњу и са сродним удружењима и културним 

установама на регионалном и међународном нивоу, о чему свједоче бројни 

потписани протоколи о сарадњи. Као плод добре сарадње током година 

уприличена су међусобна гостовања изложби, па је тако Удружење и у 

протеклој 2022. дало свој допринос у гостовању двије изложбе у Бањалуци. 

Ријеч је о изложби Историјског архива Ужице под називом Краљевски 

ваздухопловци: Ужички војни округ 1912–1945, аутора Александра М. 

Огњевића, постављене поводом обиљежавања Дана Архива Републике Српске, 
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и изложби Историјског архива Ниш Чика Дуцин завет, аутора Миљане 

Ђорђевић, поводом 130 година рођења Душана Дуце Ђ. Цветковића (1892–

1978), истакнутог режисера, глумца, композитора и драмског писца који је 

своју службу између осталог обављао и у Народном позоришту Врбаске 

бановине у Бањалуци (1933–1937). 

Чланови Удружења су активни и на стручним савјетовањима и конгре-

сима, регионално и у иностранству, гдје имају прилике презентовати радове на 

пољу архивистике, али такође и упознати колеге из струке са својим издавач-

ким и изложбеним активностима. О издавачкој и изложбеној дјелатности Удру-

жење информише јавност ажурним информацијама које су доступне на интер-

нет страници www.uarrs-arhivisti.org.  

 

Преглед приређених изложби  

 

 Бањалука и бан Светислав Тиса Милосављевић, аутор Верица М. 

Стошић, Бањалука, 2004. 

 40  година катастрофалног земљотреса у Бањалуци, аутор Верица 

М. Стошић, Бањалука, 2009. 

 Народна скупштина Републике Српске 1991–2011, аутори Бојан 

Стојнић, Горан Ђуран, Верица М. Стошић, Бањалука 2011.  

 Иво Андрић у дипломатији, аутори Душан Јончић, Јелена Ђуришић, 

Бањалука, 2011. 

 Жељезнице у Краљевини Југославији 1918–1941, аутори Бојан 

Стојнић, Верица М. Стошић, Бањалука, 2012. 

 Архивско благо Републике Српске, аутори Бојан Стојнић, Верица М. 

Стошић, Бањалука, 2012. 

 Јован Дучић у дипломатији, аутори Милдин Милошевић, Душан 

Јончић, Бањалука, 2013. 

 Бањалука: окупација и ослобођење, аутори Верица М. Стошић, 

Владан Вуклиш, Маријана Тодоровић Билић, Бањалука, 2015. 

 Завод за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав 

Зотовић“ Бањалука: Сто година прве ортопедије у Бањалуци (1915–

2015), аутори Верица М. Стошић, Владан Вуклиш,  Бањалука, 2015. 

 Бањалучки љекари у Краљевини Југославији, аутори Бојан Стојнић, 

Верица М. Стошић, Бањалука, 2017. 

 Српска православна црква и руска емиграција (1920–1940), аутор 

Радован Пилиповић, Бањалука, 2018. 

 Школство у Бањалуци за вријеме Краљевине Југославије 1918–1941, 

аутори Горан Ђуран, Љубица Ећимовић, Бањалука, 2018. 

 Бањалука центар Врбаске бановине, аутори Верица М. Стошић, 

Небојша Радмановић, Владан Вуклиш, Бањалука, 2019.  

http://www.uarrs-arhivisti.org/
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 Мостови на кривој Дрини, аутор Жељко Марковић, Зворник, 2019. 

 Социјално-хигијенске установе у Врбаској бановини (1929–1941), 

аутор Бојан Стојнић, Бањалука, 2019.  

 Земљотрес у Бањалуци 1969: солидарност, обнова и изградња, 

аутори Владан Вуклиш, Саша Ђукић, Бањалука, 2019. 

 Мумија – Из збирке Момчила Вуковића Бирчанина, приватног 

секретара краља Петра II Карађорђевића, аутор Жељко Марковић, 

Бањалука, 2020. 

 Ружа у мећави: Кочић и његова породица у фотографијама, аутор 

Зоран Пејашиновић, Требиње, 2020. 

 Пропаганда у Бањалуци и околини у Другом свјетском рату, аутор 

Маријана Тодоровић Билић, Бањалука, 2020. 

 Сакрална архитектура Бањалучке епархије на њеном садашњем 

простору од Миланског едикта до краја средњег вијека, аутори 

Славољуб Лукић, Бојан Вујиновић, Марко Јанковић, Бањалука, 2021. 

 Кино-аматеризам у Бањалуци, аутор Горан Бараћ, Бањалука, 2021. 

 Електропривреда Републике Српске: Прве три деценије 1992–2022, 

аутор Владан Вуклиш, Требиње, 2022. 

 

 
Закључак 

 

Богатим опусом издавачке дјелатности, као и изложбама архивских докумената Удру-

жења архивских радника Републике Српске оставља неизбрисив траг и значајан допринос у 

промоцији и заштити архивског блага као културног добра у Републици Српској. Архивска гра-

ђа има незамјенљив значај за културу, историју и уопште научне и друштвене потребе као свје-

дочанство прошлости. Представља добро културно-историјског насљеђа, па зато и треба бити 

на бризи шире друштвене заједнице ради њене заштите и промоције. 

У складу са задатком промовисања архивске грађе и њеног значаја као основе за рје-

шавање друштвених, грађанскоправних односа и драгоцјеног извора у историографској интер-

претацији и културно-просвјетном раду, Удружење спроводи активност популаризације архив-

ске грађе путем издавачке дјелатности, приређивањем изложби, организовањем промоција 

стручних и научних радова и сарадњом са бројним културним и образовним установама и 

сродним удружењима. Активности Удружења засноване су на професионалном ентузијазму 

свих његових чланова и љубави према архивској струци и науци уопште. Чланове и сараднике 

Удружења чине архивски стручњаци, академски радници и остали сарадници који својим зна-

њем и искуством могу допринијети остваривању циљева Удружења на промоцији и заштити 

архивске грађе. 

Резултати Удружења препознати су у стручној, академској и широј јавности, а у при-

лог томе свједоче бројни потписани протоколи о сарадњи и додијељена престижна признања. 
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ZAŠTITA ZGRADA OD POŽARA U PERIODU  

AUSTROUGARSKE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI  
 

 
Sažetak: Gradovi u Bosni i Hercegovini su za vrijeme austrougarske uprave doživjeli temeljit 

arhitektonski i urbanistički napredak i preobražaj, pa je ovaj segment graditeljskog naslijeđa u njima 

najprimjetniji i najbolje sačuvan. U brojnim radovima o arhitekturi ovog perioda, pitanje izgradnje sa 

aspekta zaštite od požara do sada nije obrađivano i ovaj rad je prvo takvo istraživanje. Da bi se sma-

njila opasnost od požara, koji su u prošlosti bili česti, a nekada i katastrofalni, odmah nakon okupacije 

je privremeno preuzet turski Zakon o putevima i zgradama iz 1863. godine, koji do tada u praksi nije 

primjenjivan. Već 1880. zamijenjen je savremenim Građevinskim zakonom, čije su odredbe o zaštiti 

zgrada od požara gotovo neizmijenjene sadržane i u Građevinskom redu za Sarajevo iz 1893. Ovim 

zakonima, kao i nizom uredbi i naredbi, propisani su vatrootporni građevinski materijali (opeka, 

kamen, gvožđe) i načini izgradnje elemenata arhitektonskih konstrukcija (zidovi, krovovi, stepeništa, 

dimnjaci) za novogradnje i obnove postojećih zgrada. Uvedeno je plansko prestrukturiranje gradova 

sa povećanim širinama ulica, definisanom regulacionom linijom te položajem u gradu zgrada čija je 

namjena bila visokorizična za izbijanja požara. Kako bi se vrlo precizne i stroge zakonske odredbe 

zaštite zgrada od požara u svim procesima, od projektovanja i izgradnje do održavanja, mogle efika-

sno sprovoditi, u dobro organizovanoj građevinskoj službi na svim nivoima vlasti obezbijeđen je isku-

san i obrazovan tehnički činovnički kadar.  

 

Ključne riječi: zgrade, zaštita od požara, zakonodavstvo, građevinski materijali, konstrukcije, 

urbanizam, austrougarski period, Bosna i Hercegovina. 

 

 

Tradicionalno graditeljstvo u Bosni i Hercegovini bilo je utilitarno i bazirano 

na prirodnim, autohtonim građevinskim materijalima. Tek krajem osmanskog perio-

da počelo se graditi po evropskim uzorima materijalizacije i oblikovanja, ali je to 

bilo veoma rijetko. Kuće, pomoćne zgrade, radionice i dućani od drveta, sa krovovi-

ma pokrivenim šindrom i slamom, u vremenu kada su za grijanje, kuvanje i zanatsku 

proizvodnju korištena otvorena ognjišta i svijeće za rasvjetu, rizici od požara bili su 

veliki. Dimnjaci od negorivog materijala su bili rijetkost, pa su leteće iskre lako i 

brzo zahvatale krov, a onda i zidove od drveta, pruća i bondručnih konstrukcija, na 

kojima je krečni malter i pri manjem požaru pucao i otpadao. Posebno su opasnosti 

od požara bila izložena skladišta zapaljivih materijala i proizvoda – ulje, vosak, 

katran, sijeno, lan i konoplja, barut i sl. Požari su najčešće bili izazvani nemarom i 

nepažnjom vlasnika i korisnika objekata. Tako se u vijesti o jednom od čestih požara 

u Sarajevu navodi da je uzrok što se ,,pri postupanju sa sviećama i ognjem skoro ni-
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kakva osobita pozornost ne nabljudava
1
 i što su kuće skoro sve od drveta” (Vijesti 

sarajevske, Bosansko-hercegovačke novine, 5. 12. 1878, 2). U uskim i krivudavima 

ulicama požari su se brzo širili, a kako organizovane i opremljene vatrogasne službe 

nije bilo, djelovanje mobilisanog stanovništva često nije bilo efikasno, pa su požari 

poprimali i katastrofalne razmjere. 

 

1. Organizacioni i kadrovski preduslovi zaštite od požara 

 

Nakon okupacije 1878. godine Austrougarska je u Bosnu i Hercegovinu uvela 

savremeno zakonodavstvo u svim oblastima života, pa tako i u oblasti izgradnje. 

Brojne nove društvene potrebe zahtijevale su obiman građevinski program. Za plan-

sku izgradnju gradova trebalo je donijeti savremene propise o gradnji, a za njihovu 

dosljednu primjenu uspostaviti organizovanu državnu građevinsku službu obrazova-

nih činovnika  arhitekata, inženjera i tehničara svih profila. 

U aktu o Privremenom djelokrugu šefa Zemaljske vlade za Bosnu i Hercego-

vinu, odobrenim carevim rješenjem od 29. oktobra 1878. godine [Provisorischer Wir-

kungskreis • 1880: 10–14], s početkom važenja od 1. januara naredne godine, poslovi 

izgradnje bili su u nadležnosti Odjeljenja za unutrašnje poslove (§ 11. st. 1, t. 6), 

prvom od tri vladina odjeljenja. Veliki problem bilo je obezbjeđenje tehničkog kadra, 

pošto moderna austrougarska uprava nije mogla računati na zatečene, neadekvatno 

obrazovane i malobrojne činovnike. Zbog važnosti i hitnosti rješavanja ovog proble-

ma, Uredbom Zajedničkog ministarstva od 9. januara 1879. [Erlass des gemeinsamen 

Ministeriums • 1880: 31–32], donesenom na osnovu akta o Privremenim državnim 

službenicima, odobrenog carevim rješenjem od 15. decembra 1878. godine [Proviso-

risches Beamtennormale • 1880: 31], omogućeno je da se privremeno angažuju či-

novnici iz zemalja Monarhije. Zbog skromnog državnog budžeta za 1879. godinu, 

mogao je biti zaposlen samo jedan građevinski savjetnik u Zemaljskoj vladi i po 

jedan inženjer u šest okružnih oblasti [Stix • 1887: 23, 28]. Naredne godine to je pro-

šireno za mjesta nadinženjera, inženjerskog pristava i praktikanta, a 1881. za još dva 

inženjera i jednog inženjera praktikanta u Zemaljskoj vladi i po jednim mjerničkim 

pristavom i mjerničkim praktikantom u okružnim oblastima, što je bilo ukupno 18 

zaposlenih tehničkih činovnika u okružnim oblastima i sedam u vladi [Bosna i Her-

cegovina na Milenijskoj izložbi • 1896: 63].  

Daljnjim povećanjem broja inženjera i tehničara stekli su se uslovi da se 

Naredbom Zajedničkog ministarstva finansija od 21. januara 1884. [ABH, ZVS, 

opšta građa, 1884, br. 5248] svakom okružnom uredu dodijele dodatni tehnički či-

novnici. Svi su se oni morali striktno pridržavati uputstava vladinog građevinskog 

savjetnika. Odgovornost za ispunjenje obaveza svakog rukovodioca bila je regulisana 

Ukazom o djelokrugu rada političkih vlasti iz 1882. godine [Ukaz br. 30147 od 29. 

septembra 1882, ABH, ZVS, opšta građa]. 

                                                 
1
 Nabljudavati  paziti na nekoga ili nešto, starati se oko nečega 



JELENA BOŽIĆ, Zaštita zgrada od požara u periodu austrougarske uprave u Bosni... 

23 

 

Nakon što je carevim rješenjem od 12. novembra 1885. i otpisom Zajednič-

kog ministarstva od 23. novembra Zemaljska vlada 5. decembra 1885. objavila Pro-

pis o mirovini činovnika i službenika u civilnoj upravnoj službi Bosne i Hercegovine, 

koji je na snagu stupio 1. januara 1886. godine [Propis o mirovini • 1885: 533–552], 

uslovi za dolazak novih stalno zaposlenih tehničkih činovnika su se značajno pobolj-

šali.
2
 Novom reorganizacijom, izvršenom na prijedlog Zajedničkog ministarstva fi-

nansija i odobreno carevim rješenjem od 25. decembra 1890. godine, formirano je 

samostalno Građevinsko odjeljenje sa četiri odsjeka, kao novo, IV odjeljenje Zemalj-

ske vlade, na koje su prešli svi građevinski poslovi I odjeljenja. U svakoj okružnoj 

oblasti formirano je građevinsko odjeljenje na čelu s građevinskim savjetnikom ili 

nadinženjerom [Verordnung • 1891: 41]. Ukupan broj tehničkih činovnika je do 

1893. povećan na 53, a u naredne tri godine na 64 [Bosna i Hercegovina na Milenij-

skoj izložbi • 1896: 64]. Novom organizacijom Zemaljske vlade 1910. godine Građe-

vinskom odjeljenju je dodijeljeno nekoliko odsjeka I političko-administrativnog 

odjeljenja, pa dobija novi naziv – Privredno odjeljenje [ABH, ZVS, BH, obično, 

1910. br. 894]. Posljednjom reorganizacijom Zemaljske vlade od 1. jula 1912, Gra-

đevinsko odjeljenje postaje VI odjeljenje, sa šest odsjeka, ali sa nešto suženim obi-

mom poslova.  

Kroz sve vrijeme zaštita zgrada od požara bila je u nadležnosti građevinske 

službe, organizovane u strogoj trostepenoj hijerarhiji. Tako su Naredbom ob ustroj-

stvu i djelokrugu kotarskih ureda i okružnih oblasti, koja je na snagu stupila 1. no-

vembra 1882. [Naredba • 1882: 420–439], kotarski uredi i njima podređene kotarske 

ispostave (§ 59) bili prvostepeni organ za poslove građenja.
3
 Izričito je navedeno da 

su kotarske oblasti imale obavezu da izvršavaju uredbe o građevinsko-redarstvenoj i 

sigurnosti od požara, kao i da se brinu o održavanju zgrada u dobrom stanju (§ 40). 

Kod elementarnih nesreća i nepogoda, kotarski uredi i ispostave bili su obavezni da 

učine sve da se pomogne postradalima, štete ograniče i procijene, a posljedice uklone 

(§ 17). Odmah po saznanju za nesreću i nepogodu, svi službeni organi su se, ne čeka-

jući posebno naređenje, morali staviti na raspolaganje kotarskom predstojniku ili nje-

govom zamjeniku (§ 18). Ukoliko bi neko bio osumnjičen da je nesreću prouzroko-

vao ili tome doprinio, obaveza je kotarskog ureda bila da to istraži i kazni. Građevin-

ski tehnički organi su u svojim čisto stručnim poslovima bili sami odgovorni, a ko-

tarski predstojnik samo kao vrhovni nadzor.  

U drugoj, posljednjoj molbi, odlučivale su okružne oblasti, na koje je Zemalj-

ska vlada prenijela te poslove i nadležnosti [Naredba 1882: 408–409]. Prema ranije 

izdatoj vladinoj Naredbi o postupku pri nabavkama i izvođenju građevina od 19. 

                                                 
2
 Za dugoročno obezbjeđenje domaćeg kadra, Zajedničko ministarstvo finansija 1889. osniva Tehnič-

ku srednju školu u Sarajevu, sa građevinskim i šumarskim odjeljenjem [ABH, ZMF, Naredba Zajed-

ničkog ministarstva finansija br. 5311./I. BH od 12. avgusta 1889]. 
3
 Prema podacima iz zvaničnih popisa, broj kotara se od 49, koliko ih je bilo 1879, do posljednjeg 

popisa, 1910, povećao na 55. U istom periodu se sa 26 na 29 povećao i broj kotarskih ispostava, u 

čijoj je nadležnosti bilo rješavanje manjih upravnih poslova. 
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aprila 1881. godine [Naredba • 1881: 100–121], okružni inženjeri su imali obavezu 

nadzora nad nabavkom građevinskog materijala i javnim licitacijama za izvođenje 

građevina putem preduzetništva. Za preventivnu zaštitu građevina od požara u ovom 

prvom periodu važan je vladin Odpis ravnateljstvu redarstva od 23. jula 1882. [Od-

pis • 1882: 305], kojim je uvedena obaveza da se prije useljenja u novosagrađene ili 

rekonstruisane kuće obavezno mora izvršiti njihov tehnički pregled, kojim je utvrđi-

vana i bezbjednost objekta od požara.  

Provedenom organizacijom građevinske službe i obezbjeđenjem obrazovanih 

tehničkih stručnjaka i činovnika, stekli su se svi uslovi za efikasno provođenje propi-

sa o zaštiti zgrada od požara.  

 

2. Zaštita od požara u građevinskim propisima 

 

Na samom početku austrougarske uprave je kao privremeno rješenje preve-

den i zvanično objavljen turski Zakon o putevima i zgradama iz 1863. godine [Stras-

sen- und Butengesetz • 1880: 180–187], koji je na snazi bio do donošenja Građevin-

skog zakona za Sarajevo i one gradove i mjesta u Bosni i Hercegovini, koji uredbom 

zemaljske vlade izričito podliježu ovom propisu 14. maja 1880. godine [Bauordnung 

für Sarajevo und jene Städte • 1880: 249–271]. U skladu sa razvojem savremene gra-

đevinske industrije i sve većim potrebama za građenjem i modernizacijom zemlje, 5. 

avgusta 1893. Zemaljska vlada je proglasila Građevinski red za zemaljski grad Sara-

jevo [Bau-Ordnung für die Landeshauptstadt Sarajevo • 1893: 410–435], odobren 

carevom odlukom od 23. jula iste godine.  

Među odredbama o građenju u svim ovim zakonima značajno mjesto imaju 

one kojima se projektovanjem, građenjem i održavanjem obezbjeđuje zaštita od 

požara.  

 

2.1. Turski Zakon o putevima i zgradama (1863) 

 

U sklopu velikih reformi Osmanskog carstva, donesen je niz zakona koje je 

austrougarska vlast preuzela i koristila u prvim godinama nakon okupacije. Među 

njima je i turski Zakon o putevima i zgradama od 7. Džemaziul-evela 1280 (1863), 

koji sadrži niz savremenih odredbi, koje u praksi, nažalost, nisu primjenivane. 

U mjerama protiv požara naročita pažnja je posvećena dimnjacima (§ 24), za 

koje je propisano da moraju biti vatrootporni i izgrađeni tako da se mogu lako popra-

viti i očistiti. Morali su biti zidani od kamena ili cigle sa pravim malterom, dok su 

oni od glinenih cijevi bili zabranjeni. Visina dimnjaka iznad krova morala je biti naj-

manje 1,5 m (2 lakta), a udaljenost njihove spoljne strane od drvenog krovišta najma-

nje 6 inča (18 cm). Od svih drvenih elemenata obloženih nezapaljivim materijalom, 

dimovodna cijev je morala biti udaljena 18 cm, a od peći, koje su morale biti na 

kamenom svodu ili drugoj negorivoj masi, najmanje 24 cm (8 inča). Prečnik otvora 

za prolaz dimovodne cijevi u drvenom zidu je morao biti 36 cm (12 inča) veći od 
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prečnika cijevi i biti obložen limom. Tamo gdje ova cijev prolazi kroz drveni pod, 

morala je biti unutar metalne ili glinene cijevi i od nje izolovana praznim prostorom 

od 6 cm (2 inča).  

Radi velike opasnosti od požara u pekarama, javnim gradskim kupatilima, 

fabrikama i svim radionicama koje i noću rade i koriste velike vatre, propisani su 

vatrootporni zidovi, u kojima su vrata, kapci i poklopci morali biti obloženi želje-

znim limom. Još strožiji zahtjevi bili su za livnice i kovačnice koje su morale biti 

potpuno protivpožarne i imati gvozdena vrata i kapke. Krovovi nad svodovima su 

morali biti od metala ili od crijepa i maltera (§ 26). I skladišta papira, platna i druge 

lako zapaljive robe su morala biti potpuno otporna na vatru i imati gvozdena vrata i 

kapke, dok su podovi skladišta za ulje, katran, pića i druge tekućine, još morali biti 

najmanje 1 lakat (75 cm) ispod nivoa ulice. Skladišta ogrevnog drveta i uglja za jav-

ne kupatila i pekare, kao i građe za trgovinu, morala su biti ograđena i pokrivena 

vatrootpornim materijalima, a za njihovu izgradnju u blizini kuća bila je potrebna 

posebna dozvola nadležne vlasti (§ 27). Zgrade nisu smjele biti pokrivene daskama 

ili drugim zapaljivim materijalima, a zidovi drvenih kuća su morali biti obloženi 

kamenom, limom ili pravim malterom (§ 28). U ulicama u kojima je definisana regu-

laciona linija, ostavljeno je nadležnoj vlasti da odluči o eventualnom davanju dozvo-

le za izgradnju drvenih objekata (§ 29). 

Nadzor nad provođenjem zakona vršili su inženjeri i službenici za puteve i 

građevine, koji su svaki otkriveni nezakonit rad trebali prijaviti vladi (§ 45). O tome 

je, nakon saslušanja optuženog, komisija od tri člana iz reda sudija za prekršaje ili 

lokalne vlasti, donosila konačnu odluku koja se morala sprovesti bez odlaganja (§ 

46). 

Posebno je bila regulisana izgradnja dijelova naselja nastradalih u požaru, jer 

je to bila prilika za urbanistička poboljšanja. Tako je § 12 bilo određeno da se na 

osnovu plana postojećeg stanja izgorjele gradske četvrti izradi regulacioni plan sa 

novim širinama gradskih ulica propisanim (§ 1) u 4 klase: 11,25 m, 9,0 m, 7,5 m i 6,0 

m, odnosno 15, 12, 10 i 8 lakata), dok su slijepe ulice namijenjene individualnim 

kućama trebale biti široke najmanje 4,5 m (6 lakata). Da bi se ova širina uspostavila, 

bila je zabranjena rekonstrukcija ili potpuna sanacija čvrstim građevinskim materija-

lom dijelova građevine koji su se morali povući u dubinu parcele (§ 36). 

Ovaj zakon je donesen za gradove i veća trgovišta, a na obrazložen zahtjev 

gradske ili okružne vlasti, mogao se dopuniti ili na drugi način izmijeniti, što je 

morala odobriti Zemaljska vlada (§ 48). 

 

2.2. Okružnica Zemaljske vlade o mjerama za prevenciju požara (1879) 

 

Nakon katastrofalnog požara u Sarajevu, koji je u noći 8. avgusta 1879. izbio 

u Latinluku i u 36 ulica na prostoru od Gazi Husrev-begova bezistana i Latinskog 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. XIV, број 14, 2022 

26 

 

mosta do današnje Štrosmajerove ulice,
4
 407 porodica ostalo je bez svojih domova, 

dućana i radionica (HAS, GP, 1879, kut. 6, spis br. 3202 od 21. avgusta), Zemaljska 

vlada je 29. novembra 1879. izdala Okružnicu o mjerama za prevenciju požara [Cir-

cularerlass der Landesregierung in Sarajevo vom 29. November 1879 • 1880: 398–

401], za čije su sprovođenje u svim okružnim gradovima imenovane komisije sasta-

vljene od predstavnika civilnih i vojnih vlasti i stručnjaka. Komisije su bile obavezne 

odmah pregledati sve zgrade i uputiti njihove vlasnike ili zakupce da u određenom 

roku otklone eventualna požarno opasna stanja pod prijetnjom odgovarajuće kazne. 

O tome se sastavljao kratak zapisnik, upućivan političkom organu ili policijskoj up-

ravi, koji su bili dužni da nadgledaju izvršenje i da, eventualno, kazne vlasnika ili 

zakupca, a u krajnjim slučajevima da, na njegov trošak, angažuju radnike kako bi se 

izvršila neophodna popravka. U slučaju da se vlasnik kuće ogluši na zadati rok, zaku-

pac je imao pravo da radove izvede sam, na teret zakupnine. Protiv naloga komisije 

nije bila dozvoljena žalba, već samo žalba na ništavost ukoliko je ne čine svi propisa-

ni članovi. U komisiji se odlučivalo većinom glasova, a u slučaju da su glasovi jed-

nako podijeljeni, odlučivala je strana sa većinom stručnjaka (inženjera, oficira inži-

njerije). 

Okružnica je sadržavala Prilog II, sa članovima 24, 26 i 27. turskog zakona iz 

1863, koji su se ticali bezbjednosti zgrada od požara. Za provođenje člana 24 za dim-

njačke konstrukcije i člana 26 o smještaju zanata koji imaju visok rizik za nastanak 

požara, propisani rok bio je kraj jula 1880. godine. Tako je sarajevski gradonačelnik 

Građevinskom odsjeku Gradskog poglavarstva
5
 uputio zahtjev da se pregledaju svi 

dimnjaci u gradu i utvrdi njihova ispravnost [HAS, GP 1879, kut. 9, spis br. 5181 od 

2. decembra 1879.], a već ranije je donio odluku da se uklone svi dimnjaci koji pred-

stavljaju očiglednu požarnu opasnost [HAS, GP 1879, kut. 8, spis br. 4902 od 14. 

novembra 1879]. Ukoliko se tokom pregleda radionica, peći, sobnih štednjaka itd. 

konstatuje visok rizik od požara, komisija je odmah trebala narediti najneophodnije 

privremeno poboljšanje, s rokom od nekoliko dana, a po potrebi, do tada zabraniti 

korišćenje predmetnog objekta.  

U Prilogu I ove Okružnice precizirani su uslovi za skladištenje lako zapaljive 

robe, te obaveze redovnog održavanja dimnjaka i držanja opreme za gašenje požara. 

Generalno, lako zapaljivu robu nije bilo dozvoljeno skladištiti u većim količi-

nama nigdje unutar grada, a morala je biti najpažljivije čuvana i pod stalnim nadzo-

rom. Piljevinu i borovo drvo je bilo zabranjeno skladištiti u radionicama, na tavani-

ma ili u blizini peći, a slamu i sijeno nigdje u gradu. Pamuk, lan i konoplja su se 

mogli držati samo u posudama otpornim na vatru i nikako ispod krova. Živi kreč se 

                                                 
4
 U požaru koji je zahvatio 36 ulica izgorjelo je preko 300 kuća, 430 dućana i 135 drugih objekata. 

Procijenjena šteta bila je 23 miliona forinti [Kreševljaković • 1969: 24]. 
5
 Gradsko poglavarstvo bilo je izvršni organ Gradskog zastupstva, odnosno Zemaljske vlade i imalo je 

ukupno šest odsjeka. Uz ostale komunalne i bezbjednosne poslove, imalo je u svom samostalnom dje-

lokrugu i odbranu od požara, dok je požarno redarstvo spadalo u djelokrug poslova koje je Zemaljska 

vlada prenijela na Sarajevsku opštinu. 



JELENA BOŽIĆ, Zaštita zgrada od požara u periodu austrougarske uprave u Bosni... 

27 

 

morao skladišti na način bezbjedan od prisustva vode i daleko od zapaljivih materija-

la. Komercijalna priprema laka i maziva za vozila bila je dozvoljena samo izvan gra-

da. Ulje, terpentin, alkohol, sumpor i drugi opasni, lako zapaljivi proizvodi nisu 

smjeli biti dostupni u velikim količinama na jednom mjestu niti se držati u priručnim 

magacinima u drvenim posudama, već samo u zasvođenim podrumima ili, na drugi 

način, potpuno zidanim i zasvođenim magacinima. Barut se smio čuvati samo u skla-

dištima izvan naselja i to u dobro zatvorenim vatrootpornim posudama i u količina-

ma do 1 kg. U blizini sijena, u štalama, drvenim dućanima i magacinima bila je stro-

go zabranjena upotreba otvorenog plamena i vatre.  

Okružnicom je naređeno da se dimnjaci, dimovodne cijevi i peći moraju 

redovno čistiti, za šta su bili odgovorni vlasnici i korisnici objekata, ali i dimnjačari. 

Dimnjaci u kućama su se morali čistiti najmanje svake četiri nedelje, a u poslovnim 

zgradma svakih 14 dana. Obaveza je dimnjačara bila da vodi knjigu sa urednom evi-

dencijom datuma čišćenja i da svako odbijanje vlasnika ili korisnika objekta prijavi 

nadležnoj vlasti. 

Za potrebe gašenja požara bila je propisana obaveza vlasnika odnosno kori-

snika da, u zavisnosti od veličine kuće i pomoćnih objekata, drže jednu do tri vatro-

gasne kante i u dvorištu veći rezervoar uvijek napunjen vodom. Takođe su u svakoj 

kući morale biti protivpožarne merdevine dužine najmanje 4 m. 

Propis je stupio na snagu danom objavljivanja i za njegovo nepoštovanje, 

ukoliko sudovi nisu morali da odlučuju po krivičnom zakonu, bile su propisane nov-

čane kazne od 5 do 100 fl., koje je u Sarajevu izricala policijska uprava, a u drugim 

mjestima politička vlast. Svako ko je obavljao poslove koji očigledno mogu izazvati 

opasnost od požara, morao je naložene radove izvesti pravilno i o vlastitom trošku, a 

pored toga platiti i propisanu kaznu. 

S obzirom na postojeći način gradnje i korišćenja objekata, naloženo je da se 

sve mjere iz Okružnice u svim okružnim gradovima što prije provedu.  

Uvidjevši ubrzo da čak ni u glavnom gradu nije moguće ispoštovati potpuni 

prelazak na zidanje opekom, čija je nabavka zbog još nerazvijene proizvodnje bila 

otežana, a cijene visoke, Zemaljska vlada je Uredbom od 10. marta 1880. dozvolila 

da se privremeno i u užem dijelu Sarajeva prizemne i jednospratne kuće mogu graditi 

ćerpičem [Erlass der Landesregierung • 1880: 246]. 

 

2.3. Građevinski zakon od 14. maja 1880.  

 

Navedena zakonodavna rješenja bila su privremenog karaktera, pa je 1880. 

godine donesen Građevinski zakon za Sarajevo i one gradove i trgovišta u Bosni i 

Hercegovini koji mu podliježu izričitom uredbom zemaljske vlade [Bauordnung für 

Sarajevo und jene Städte und Märkte • 1880: 249–271], koji je odobren carevom 

Odlukom od 14. maja 1880. godine. Uredbom Zajedničkog ministarstva finansija od 

5. juna 1880. (broj 3115 B. H.), propisano je da je ovaj Zakon privremeno namije-

njen samo za grad Sarajevo, a konstituisanje građevinske vlasti prepustio Zemaljskoj 
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vladi. I prije donošenja Zakona, Zemaljska vlada je Oglasom obavijestila građane 

Sarajeva da se kod svake gradnje ubuduće trebaju strogo pridržavati propisa i od 

Građevinskog ureda Gradskog poglavarstva prethodno zatražiti dozvolu za građenje 

[Bosansko-hercegovačke novine, br. 22, 14. mart 1880, 1]. U glavnom gradu Saraje-

vu, kojem je kroz cijelo vrijeme austrougarske uprave u svakom, pa i u pogledu gra-

đenja, posvećivana posebna pažnja, bilo je dovoljno inženjera i tehničara za formira-

nje gradske građevinske službe i obavljanje tehničkih poslova propisanih ovim Zako-

nom. Zemaljska vlada je 22. jula 1880. objavila Uredbu o vladinom povjereniku [Er-

lass der Landesregierung in Sarajevo an den Regierungscommissär • 1880: 280–

281], u čijoj je nadležnosti bio nadzor nad poslovima građenja u Sarajevu, a odluke 

su mogli donijeti samo gradonačelnik ili njegov zamjenik. 

Istovremeno je Zemaljska vlada objavila i Cirkularnu uredbu o proširenju 

Građevinskog zakona izdatog za Sarajevo i na druga mjesta [Circularerlass der Lan-

desregierung in Sarajevo vom 22. Juli 1880 • 1880: 281], po kojoj je svaka okružna 

uprava bila zadužena da imenuje gradove za koje smatra da bi u njima bila moguća 

primjena Građevinskog zakona. Glavni preduslov je bila procjena da li se s ekonom-

skom moći stanovništva mogu ispoštovati zakonske odredbe o građenju masivnim 

materijalima, kao i da li opština ili politička vlast najniže instance ima tehničke či-

novnike da bi mogla funkcionisati kao građevinska vlast. Građevinski zakon se na 

druge gradove u zemlji mogao primijeniti samo posebnom vladinom uredbom, uz 

prethodno odobrenje Ministarstva finansija [Verordnung der Landesregierung in Sa-

rajevo vom 1. October 1880 • 1880: 282]. 

Građevinski zakon iz 1880. godine sačinjen je po uzoru na tada najsavreme-

nije propise te vrste u Monarhiji, što potvrđuje i činjenica da su njegove odredbe 

sadržane i u Građevinskom redu iz 1893. godine. Propisanim tehničkim svojstvima 

građevinskih materijala i konstrukcija trebalo je obezbijedili mehaničku otpornost i 

stabilnost zgrada, bezbjednost njihovog korišćenja, posebno sa aspekta zaštite od 

požara, što podrazumijeva tehnička svojstva zidane konstrukcije kojima se sprečava 

izbijanje požara, njegovo širenje unutar građevine i na susjedne objekte i obezbjeđuje 

nosivost konstrukcije za određeno vrijeme kako bi se mogla izvršiti evakuacija. 

 Zakonom je bila izričito zabranjena nova izgradnja bez građevinske dozvole 

(§ 13), od koje se moglo odstupiti samo uz posebno odobrenje (§ 14). Za veće 

dogradnje, adaptacije, prenamjene i popravke postojećih zgrada, kojima se bitno mi-

jenjaju njihove spoljašnje dimenzije, ulični izgled, ogradni zidovi i krovovi ili se 

ugrađuju ili modifikuju peći i dimnjaci, neophodna je bila prijava građevinskoj obla-

sti, koja je, po potrebi, na licu mjesta vršila komisijski uviđaj (§ 2). U ovom slučaju 

građevinska uprava je mogla zatražiti i dostavljanje građevinskog projekta sa jasno 

označenim promjenama, dok je za manje izmjene bila dovoljna obavijest u pisanom 

obliku, sa preciznim opisom namjeravanih građevinskih radova (§ 3). Upotrebna 

dozvola je mogla biti dodijeljena tek nakon što bi se komisijskim uviđajem stručnja-

ka građevinske oblasti konstatovalo da je novoizgrađeni ili znatno izmijenjeni obje-

kat u potpunosti izveden po odobrenom projektu, odnsono da su ispunjeni svi građe-



JELENA BOŽIĆ, Zaštita zgrada od požara u periodu austrougarske uprave u Bosni... 

29 

 

vinski uslovi, te da nisu pronađeni nikakvi nedostaci u pogledu požarne sigurnosti (§ 

22).  

Za obnovu i uređenje dijelova grada uništenih požarom (§ 33) najprije je tre-

balo uraditi tačan plan postojećih saobraćajnica i parcela s položajem objekata, na-

kon čega je građevinska oblast bila dužna izraditi regulacioni plan (§ 26), sa ucrta-

nim novoprojektovanim ulicama, koje su sada razvrstane u pet klasa. Zadržane su 

njihove širine iz turskog zakona, s tim što je sada uvedena nova prva klasa ulica širi-

ne najmanje 15,0 m, a postojeće slijepe ulice su umjesto 4,5 m mogle biti široke 4 m, 

ali se nove više nisu smjele graditi (§ 23). U postupku donošenja regulacionog plana, 

vlasnici nekretnina na predmetnom području su pozivani da izvrše uvid u plan, uz 

mogućnost da eventualne prigovore podnesu okružnoj vlasti, odnosno u Sarajevu 

Zemaljskoj vladi (§§ 26, 27, 29 i 33). Zemljište za proširenje ulice, ako se ne mijenja 

njen pravac, vlasnici s obje strane ulične osovine su morali jednako i besplatno ustu-

piti (§ 24). Kada je zbog promjene osovine ili uličnog pravca trebalo više zemljišta 

nego u prethodnom slučaju, opština je, na osnovu procjene dva procjenitelja (jednog 

kojeg određuje opština, a drugog vlasnik), za ovu razliku isplaćivala naknadu (§§ 25, 

26 i 28), ali tek nakon što bi Vlada regulacioni plan konačno odobrila (§ 29). Građe-

vinska linija ustanovljena regulacionim planom bila je obavezna za sve novogradnje, 

ali i za postojeće objekte (§§ 25 i 26), čiji se dijelovi, koji se moraju povući u dubinu 

parcele, nisu mogli popravljati od čvrstog materijala, dok je sanacija drvenih građevi-

na u svim ulicama bila zabranjena (§ 73). 

Odredbe kojima je izričito regulisana zaštita građevina od požara, sadržane su 

u III odjeljku Zakona. U § 40 određeno je da zgrade javne namjene uvijek, a stambe-

ne i poslovne u pravilu, trebaju biti zidane od opeke ili kamena. Drvena krovna kon-

strukcija morala je biti zaštićena materijalom otpornim na vatru, a postojeći neade-

kvatni krovovi su, u skladu s određenjem dijelova grada u kojima je propisano strogo 

pridržavanje odredbi o građenju čvrstim materijalom (§ 41), morali biti zamijenjeni u 

roku od 15 godina. Svaki objekat je od susjednih trebao biti odvojen na način siguran 

od požara, a da bi se spriječilo da vatra sa krova zahvati cijeli objekat, nije bilo 

dozvoljeno postavljanje tradicionalnih istaknutih streha kod novoizgrađenih objeka-

ta, a kod postojećih su se one morale omalterisati ili prekriti limom ili drugim materi-

jalom sigurnim od požara (§ 40).  

Kako su tavanski prostori i drvena krovna konstrukcija najdirektnije ugroženi 

preko stepeništa, propisano je da ona sve do tavana moraju biti od kamena ili drugog 

negorivog materijala. Drvena stepeništa su smatrana sigurnim od požara samo ako su 

oslonjena na zid od opeke ili kamena i odozdo omalterisana. U svim slučajevima ste-

penišni prostor je od tavana morao biti odvojen gvozdenim vratima u gvozdenom ili 

kamenom okviru (§ 40).  

U dijelovima grada izvan obuhvata definisanog § 41, i to samo ukoliko nema 

opasnosti od poplava, bilo je dozvoljeno prizemne i jednospratne kuće graditi i ćerpi-

čem, pri čemu su ugaoni stubovi i temeljni zidovi do visine 0,54 m morali biti od 

opeke ili kamena. Izgradnja kuća sa potpuno drvenim zidovima i birkatica sa ispu-
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nom od ćerpiča ili opeke, mogla se dozvoliti samo pod uslovom da su ognjišta i dim-

njaci propisno ozidani i da udaljenost ovih od drugih kuća isključuje svaki rizik od 

požara. Kada su imovinske prilike molitelja za gradnju bile nedovoljne, nabavka i 

ugradnja protivpožarnih građevinskih materijala otežana ili moguća uz nesrazmjerne 

troškove, građevinska oblast je mogla razmotriti i gradnju krovova od šindre i slame, 

pod uslovom da je kuća od susjednih odvojena protivpožarnim zidom povišenim nad 

krovom za 0,32 m. Drvene stepenice bez svodova i vatrootpornog zatvaranja bile su 

dopuštene samo za prizemne zgrade. Svi navedeni izuzeci se nisu odnosili na građe-

vine koje su zbog poslovanja izloženije opasnosti od požara (§ 42). Ovi propisi su 

važili i za pomoćne dvorišne zgrade u istoj građevinskoj zoni, koje je u pravilu treba-

lo graditi iza kuće i od nje ih odvojiti. Dozvoljena je bila izgradnja otvorenih šupa s 

drvenim stupovima i vatrootpornim krovnim pokrivačem, a ako se naslanjaju na 

susjedne kuće, morale su imati vlastiti vatrobranski zid. Gradnju drvenih šupa bez 

vatrootpornog krova vlasti su mogle samo izuzetno dozvoliti, dok su dvorišne zgrade 

bez ložišta mogle u potpunosti biti izrađene od drveta i stakla (§ 43). 

Zidovi od opeke su morali imati najmanju debljinu 45 cm na zadnjoj etaži, a 

od lomljenog kamena 60 cm za prostorije dubine do 7 m. Nakon svake druge donje 

etaže povećavala se za 15 cm, koliko je u odnosu na zid prizemlja morao biti širi i 

temeljni zid. Samo su se zidovi koji ne drže stropove mogli kroz sve etaže graditi iste 

debljine (§ 46). Pregradni zidovi sprata koji nisu nastavak zidova donje etaže, morali 

su se graditi na željeznim gredama ili na svodovima, a na jakim drvenim gredama 

samo ako su one udaljene od ložišta. Između dva od požara sigurna pregradna zida 

bili su dozvoljeni i pregradni zidovi od drveta ukoliko nisu u blizini ložišta i ako su 

obostrano omalterisani ili oblijepljeni ilovačom (§ 47). Vanjski zidovi su morali biti 

čvrsti i sigurni od požara, pa u njima nisu smjeli biti građeni dimnjaci (§ 48). Između 

svake dvije spojene kuće, kao i u svim kućama povezanim sa ekonomskim zgrada-

ma, posebno ako se u njima lože veće vatre, bio je obavezan vatrobranski zid deblji-

ne 30 cm, povišen iznad krova najmanje 30 cm. Kod vrlo dugih objekata vatrobran-

ski zidovi su se morali graditi na udaljenosti od 20 do 30 m (§ 59). U njih nisu smjeli 

prodirati nikakvi drveni elementi konstrukcije, a ako je bilo potrebno povezati pro-

store, onda su to mogla biti samo gvozdena vrata u gvozdenom ili kamenom dovrat-

niku. Zakivanje zabata daskama bilo je zabranjeno, pa su kod postojećih objekata od 

opeke oni morali biti građeni od opeke, a kod drvenih od ilovače (§ 60). 
U potkrovlju i iznad nezasvođenog prizemlja bili su propisani masivni stropo-

vi od dizme i željezne konstrukcije, a na masivnim gredama samo ako su izrađeni sa 

nasipom odgovarajuće debljine, kako bi u slučaju požara mogli izdržati urušavanje 

krova. Drveno krovište je moralo biti potpuno odvojeno od drvene međuspratne kon-

strukcije na zadnjoj etaži (§ 51). U prostorijama gdje se loži podovi su trebali biti od 

kamena ili opeke, a ispred otvora peći za vatru još postaviti i lim (§ 51). Podrumi i 

sva mjesta u kojima su velika ložišta ili se drže zapaljivi materijali, morali su biti 

zasvedeni (§ 48), a prozori imati željezne kapke, što je bilo obavezno i ako su prozori 

okrenuti prema objektima opasnim zbog požara (§ 64).  
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Dozvola za otvaranje radionica kovača, bravara, kazandžija i dr. koje rade sa 

velikom vatrom, zavisila je od uslova u neposrednom susjedstvu (§ 69). Sušnice, 

ciglane, krečane i slične građevine, koje zbog povećane opasnosti od požara ugroža-

vaju susjedstvo, kao i skladišta eksplozivnih roba, nisu bili dozvoljeni u dijelovima 

grada definisanim §§ 40 i 41, a izvan njih samo na dovoljnoj udaljenosti od drugih 

zgrada (§ 44). Pri tome su sušnice u potpunosti morale biti zidane opekom, zasvede-

ne i imati odvod dima propisan kao za dimnjake. Ulazna vrata su morala biti željezna 

u željeznom okviru, a drvena okovana željeznim limom u kamenom dovratniku (§ 

58). Magacini za petrolej, papir, platno i drugu lako zapaljivu robu su morali imati 

željezna vrata i kapke, a oni za ulje, katran i druge opasne tekućine, morali su uz to 

biti izgrađeni s podom ispod nivoa ulice najmanje 75 cm. Stovarišta drva, uglja i gra-

đe koji se koriste za trgovinu ili za kupališta, kao i pekare, morala su biti ograđena 

zidovima i pokrivena, a za njihovu izgradnju u blizini kuća bilo je potrebno dobiti 

posebno odobrenje nadležne oblasti (§ 70). S obzirom na započeti i planirani razvoj 

industrije, propisano je da velike fabričke i poslovne zgrade, kada to zahtijeva vrsta 

djelatnosti, trebaju biti u izolovanom položaju, odnosno da njihova udaljenost od 

drugih zgrada mora biti najmanje 60 m (§ 71). 

Detaljnim odredbama definisani su građevinski uslovi za dimnjake, koji su 

postali obavezni i za postojeće i za nove zgrade u kojima se loži vatra (§ 56). U 

opštim odredbama navedeno je da se svi dimnjaci  i uski (ruski) i provlačni (široki) 

moraju graditi od vatrootpornih materijala, a zidovi spolja i iznutra biti omalterisani 

ili oblijepljeni i od stolarije udaljeni najmanje 15 cm. Visina grla dimnjaka koji izlazi 

iz krova u sljemenu morala je biti najmanje 0,7 m iznad njega, a kada je dimnjak 

odmaknut najmanje 2 m iznad krova kako bi nadvisio sljeme. Pri tome je dimovodni 

kanal širokih ili provlačnih dimnjaka morao imati najmanju stranicu kvadrata 50 cm. 

Zidovi dimnjaka za mjesta velikog loženja  pekare, pivare, perionice, u zoni loženja 

morali su biti debljine 30 cm, a iznad upola tanji i opremljeni kapkom ili poklopcem 

da se dimnjak može zatvoriti. Ruski ili uski dimnjaci bili su dozvoljeni samo za 

zatvorene vatre. Poprečni presjek dimovodnog kanala propisane površine 250 cm
2
 

mogao je biti kružnog ili kvadratnog oblika, i u jedan kanal se ni u kom slučaju nije 

smjelo uvoditi više od 4 ložišta. Manji poprečni presjek dimovodnog kanala mogao 

se dozvoliti samo izuzetno kod starih građevina i to za mala pojedinačna ložišta. Za 

nesmetano odvođenje dima, unutrašnjost zidova uskih dimnjaka morala je biti glatka, 

a za čišćenje je trebalo ostaviti otvore na dnu i na tavanu, koji su morali biti zatvoreni 

vratašcima od livenog željeza ili od jakog dvostrukog željeznog lima sa ispunom od 

ilovače, u jakom željeznom okviru pričvršćenim u zid željeznim kukama. Preporuče-

no je vertikalno vođenje dimnjačkih kanala, a najveće dozvoljeno odstupanje bilo je 

30°. Postavljanje dimnjaka na drvene grede kao i uziđivanje bilo kakve drvene građe 

u dimnjake bilo je najstrože zabranjeno. 

Korišćenje dimovodnih cijevi koje iz kuće izlaze na ulicu bile su u novograd-

njama zabranjene, a postojeće su se morale ukloniti u roku koji odredi opština. Izu-

zetno su se mogle dozvoliti samo one koje izlaze na dvorište i to ukoliko ne postoji 
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opasnost od požara. U postojećim kućama prečnik otvora drvenog zida kroz koji pro-

lazi cijev peći morao je biti 0,35 m veći od promjera cijevi i osiguran limenim oko-

vom. Tamo gdje je cijev peći prolazila kroz drveni pod, morala je biti postavljena u 

drugu metalnu ili zemljanu cijev i od nje izolovana razmakom od 6 cm (§ 57).  

 Da bi se visoki objekti zaštitili od direktnog udara munje, uvedeni su gromo-

brani, koji su morali su biti ispravno postavljeni (§ 62), kako bi se obezbijedila pot-

puna vodljivost atmosferskog pražnjenja kroz sve dijelove gromobranske instalacije 

do dubinskog uzemljenja u tlu. 

Pošto još uvijek nije bilo modernih gradskih vodovoda, zakonom je predviđena 

izgradnja vlastitih bunara uz kuće, kojima se u slučaju požara moglo nesmetano i 

lako pristupiti (§ 66). 

Sve objekte su vlasnici bili obavezni održavati u dobrom stanju, a ako bi zane-

marivanje bilo u mjeri koja može dovesti do požarnih rizika, određivan je primjeren 

rok za popravke, istekom kojega je to na trošak vlasnika trebala izvršiti nadležna gra-

đevinska oblast (§ 72). 

 

2.4. Građevinski red za zemaljski glavni grad Sarajevo (1893)  

 

Drugi i posljednji građevinski zakon u austrougarskom periodu izdat je 15. 

avgusta 1893. godine, ali sada samo za Sarajevo [Građevinski red za zemaljski glav-

ni grad Sarajevo • 1893: 410435]. U odnosu na prethodni Zakon iz 1880, odredbe 

koje se odnose za zaštitu od požara ostale su glavnom nepromijenjene. Novina je što 

je Zemaljska vlada na prijedlog opštine mogla za svaki pojedinačni slučaj odobriti 

olakšice za gradnju ćerpičem umjesto opekom ,,u svim ulicama kroz koje se ne može 

voziti i u dijelovima grada udaljenim od prometa”. Da bi se očuvao istorijski karakter 

sarajevske Čaršije, napravljen je izuzetak i određeno da se ovdje i ubuduće može gra-

diti od drveta, ali sa krovom sigurnim od požara.  

Uvedena je nova odredba (§ 46), kojom je dozvoljena izgradnja soba u pot-

krovlju, uz uslove da je krov siguran od vatre, podovi i stropovi izolovani od drvenog 

krovišta, obimni zidovi obostrano okrečeni a prilaz u tavanski prostor popločan i 

pokriven.  

Nakon izgradnje i tehničkog prijema, objekti su morali biti redovno održava-

ni, što je bila propisana odgovornost vlasnika i korisnika zgrada, koji su uz to imali 

obavezu da obezbijede i stalne potrebne količine vode i uređaje za gašenje požara.  

Ova obaveza je ostala i nakon što je u mnogim gradovima izgrađena vodo-

vodna mreža i osnovana vatrogasna društva. U novinama ,,Bošnjak” objavljen je apel 

da se u svim većim mjestima i gradovima što prije osnuju vatrogasna društva, koja su 

,,ne samo korisna i nužna, već i časna” i ,,zaslužuju osobitu pažnju i potporu općin-

stva”, materijalno, ali i u ljudstvu, jer u svakom mjestu ,,ima naših ljudi, koji su dosta 

inteligentni, i koji bi imali za tu stvar smisla i volje, ima činovnika raznih ureda i 

oblasti, koji bi se drage volje pridružili društvu, a najzad ima već i isluženih vojnika i 

drugih sposobnih ljudi”. Potrebna sredstava za nabavku opreme bi trebalo planirati u 
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opštinskom budžetu, a drugim dijelom ,,dobrovoljnim prinosima pojedinih rodoljuba 

i čovjekoljublja” i uz pomoć Zemaljske vlade, koja je ,,u svoje vrijeme mislila na to, 

da pozove ovamo jednog izvježbanog vatrogasca, koji bi svake godine obišao nekoli-

ko mjesta u našoj domovini, u kojima bi se već ustrojila vatrogasna društva, te bi ih 

onda vježbao i učio, kako se kod požara ponijeti moraju. Po tome se vidi, da je i 

zemaljska naša vlada davno uvidjela potrebu, da se uvedu i u nas taka društva. Tro-

šak za ovoga učitelja platila bi takogjer vlada” [Vatrogasna društva. Bošnjak, 15. 2. 

1894, 2].  

U gašenju požara su, osim vatrogasnih društava, učestvovale vojska i žandar-

merija, kao i vatrogasna društva pri fabrikama, a bilo je i slučajeva da u pomoć stig-

nu vatrogasna društva iz drugih gradova, pa i susjednih država. Tako je dobrovoljno 

vatrogasno društvo u Jasenovcu ,,u više slučajeva priskočilo u pomoć pri gašenju 

požara u susjednom selu bosanska Gradina kotara bos. Dubice, gdje nije žalilo truda 

ni žrtve po noći preko rijeke Save prevoziti vatrogasne štrcaljke i momčad”. U znak 

zahvalnosti Zemaljska vlada je ovom Društvu dodijelila pomoć od 1000 for., a 

,,poznati dobrotvor i rodoljub gosp. Ragib beg Džinić iz Banjeluke svotu od 30 forin-

ti, jer je bos. Gradina njegovo selo, gdje su požari bili” [Javna zahvala, Bošnjak, 23. 

7 1896, 2]. Zabilježeno je da su požar u Zenici, gdje još nije bilo vatrogasnog druš-

tva, pored vojske i žandarmerije, gasili kaznionički vatrogasci sa osuđenicima 

[Požar. Sarajevski list, 22. 5. 1896, 2].  

Osim iz budžeta i prilozima građana, sredstva za rad dobrovoljnih vatroga-

snih društava obezbjeđivana su i od koncerata i zabava sa tombolama. Na čelu do-

brovoljnih vatrogasnih društava bile su ugledne i uticajne osobe (kotarski predstojni-

ci, načelnici, gradonačelnici, gradski mjernici). Tako je u Dobrovoljnom vatroga-

snom društvu u Bijeljini, osnovanom 14. marta 1898, za predsjednika izabran kotar-

ski predstojnik Karlo baron Pitner, za potpredsjednika Ali-beg Pašić, za zapovjedni-

ka vatrogasaca oficijal Arthur Andrić, za njegovog zamjenika trgovac Jovan Bauer 

[Vatrogasno društvo, Sarajevski list, 20. 3. 1898. 2]. Članak daje informaciju i o 

načinu finansiranja, navodeći da se do tada ,,prijavilo 38 utemeljača, 20 članova 

pomagača, a 30 izvršnih članova. Da su vatrogasna društva nužna i da im treba obra-

titi što veću pažnju, zalagala se i Zemljska vlada koja ,,to najtoplije preporučuje i 

shodne puteve traži, kojima bi se moglo doći do što više takovih društava, poboljša-

njom njihovog stanja i obezbjegjenja njihova opstanka, čemu razlog ne treba na dale-

ko tražiti, jer se taj odmah nagje, čim se oko sebe obazreš i vidiš materijal, od kojeg 

se većim dijelom sastoje naše kuće” [Stambolija • 1896: 2].  

Kako bi se požari mogli ugasiti odmah nakon izbijanja, Zemaljska vlada je, 

na osnovu dekreta Zajedničkog ministarstva finansija, uz propisanu carinu, dozvolila 

uvoz ručnih granata za gašenje požara firme Hayward & Co, New York
6
 [Okružnica 

                                                 
6
 Ručna granata za gašenje požara (The Hayward Hand Grenade Fire Extinguisher) firme Hayward & 

Co, 407 Broadway, New York, patentirana 8. avgusta 1871. godine, bila je u svoje vrijeme među naj-

popularnijima. Staklene kugle u dodiru s vatrom su brzo pucale i slana voda bi odmah gasila male 
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zemaljske vlade • 1886: 820]. Bačene u vatru, staklene boce odmah su pucale i slana 

voda u njima je efikasno gasila male, početne požare.  

Da bi se nadoknadile štete od požara, upućivani su apeli stanovništvu da osi-

gura  imovinu. Tako je u članku objavljenom u zvaničnom Kalendaru Bošnjak [Osi-

gurajte svoj imetak • 1895: 8790], navedeno da je Zemaljska vlada sve javne zgrade 

i fabrike sa pokretnom imovinom u njima osigurala od požara kod ,,Bečkog društva 

za osiguranje u Beču”
7
 i ,,Prvog ugarskog opšteg osiguravajućeg društva u Budimeš-

ti”. Data je i statistika požara u prvoj polovini 1890. godine, prema kojoj je u 50 ko-

tara od vatre stradala 141 kuća, 14 dućana, 93 pomoćna objekta (košare, žitnice, koli-

be), te 48 plastova sijena i slame. Ukupna šteta bila je 96.203 forinti, a osigurana vri-

jednost 10.800 for. Cijena polise osiguranja zavisila je od nekoliko požarnih rizika: 

kvalitet, način izgradnje zgrade osiguranika kao i susjednih objekata, položaj objekta 

(izolovan ili uz druge kuće), opasnost proizvodnih i sličnih djelatnosti za izbijanje 

požara. Za osiguranje čvrsto građene kuće s pokrovom od crijepa godišnje je trebalo 

platiti 23‰ od njene vrijednosti, za čvrsto zidanu kuću pokrivenu šindrom 36‰, 

za mješovitu građu zidova sa pokrovom od crijepa 47‰, a sa pokrovom od šindre 

58‰, dok se za osiguranje drvene kuće ili staje plaćalo 1014‰. Među osigurava-

jućim društvima posebno treba istaći Osiguravajuću zadrugu „Croatia” iz Zagreba
8
, 

koja je bila među članovima utemeljiteljima sarajevskog i mnogih drugih vatrogasnih 

društava u zemlji [Osiguravajuća zadruga ,,Croatia” Bošnjak, 4. 7. 1895, 3]. 

 

Zaključak 

 

Analizirani turski i austrougarski zakoni i drugi propisi na adekvatan su način 

regulisali zaštitu zgrada od požara u procesima projektovanja i građenja. Međutim, 

turski zakon iz 1863. godine, zbog neorganizovane građevinske službe i nedostatka 

tehnički obrazovanih činovnika, nediscipline i zanemarivanja, nije sprovođen u prak-

si, što je za posljedicu imalo česte požare, nerijetko i širokih razmjera.  

Nakon austrougarske okupacije 1878. godine, s povećanjem broja stanovniš-

tva i privrednim prosperitetom, dolazi do dinamičnog razvoja gradova u Bosni i Her-

cegovini, koji se planski transformišu po savremenim urbanističko-arhitektonskim 

principima, sadržanim u građevinskim zakonima iz 1880. i 1893. godine. Za uspješ-

nu primjenu ovih i drugih zakonskih propisa, na svim nivoima vlasti je sa iskusnim i 

                                                                                                                                          
požare. Prema reklamnim oglasima, bile su visine od 4 do 8, a najčešće 6 inča, izrađene od tankog sta-

kla, prozirnog ili u različitim bojama (kobaltno plava, zelena i žuta su bile najomiljenije), često i 

reljefno ukrašene, pa im je zavisno od dekorativnosti izrade cijena bila od 10 do 50 dolara za pakova-

nje od 12 komada. 
7
 Kako je navedeno u reklamnom oglasima u Kalendaru Bošnjak, „Društvo osigurava kvarove nastale 

vatrom, transportom i nepogodnim vremenom” kao i osiguranje života i prihoda. Zastupnici su bili: S. 

Brocchi u Sarajevu, Karl Felber u Banjaluci, I štedionica u Brčkom i Josip Zorn u Mostaru.  
8
 Osigurajuća zadruga „Croatia”, osnovana 1884. godine, najstarija je i najveća domaća osiguravajuća 

kuća, kao protivteža tada dominantnim austrijskim i ugarskim osiguravajućim društvima.  
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obrazovanim tehničkim činovnicima uspostavljena dobro organizovana državna gra-

đevinska služba visokoprofesionalnih, iskusnih i kvalitetno obrazovanih inženjera i 

tehničara koji su u Bosnu i Hercegovinu tada dolazili iz svih zemalja Monarhije. Pre-

ventivna zaštita zgrada od požara u ovim zakonima regulisana je uvođenjem obaveze 

gradnje samo po odobrenom projektu, koji je morao biti sačinjen i izveden u skladu 

sa propisanim odredbama o većim širinama ulica, obaveznim poštovanjem regulacio-

ne linije, načinom izgradnje parcele, materijalizacijom i oblikovanjem uličnih fronto-

va zgrada. Prema gradskim zonama i namjenama objekata propisane su vrste vatroot-

pornih građevinskih materijala za konstrukcije zgrada (zidovi, krovovi, stepeništa, 

dimnjaci, vrata i prozori), kako bi se opasnost od požara svela na najmanju mjeru, 

spriječilo širenje vatre unutar građevine i na susjedne objekte i što duže očuvala nosi-

vost konstrukcija. Ovim građevinskim i urbanističkim odredbama, kao i propisanom 

obavezom vlasnika i korisnika objekata za njihovim redovnim održavanjem, što je 

redovno nadzirano i strogo kažnjavano, smanjen je rizik od nastanka i širenja požara 

i omogućen lakši pristup zgradama zahvaćenim požarom. Kao i u drugim zemljama 

Monarhije, osnivaju se i vatrogasna društva i uvodi praksa osiguranja imovine od 

požara. 

Svim analiziranim zakonskim odredbama i drugim dosljedno primjenjivanim 

mjerama  sistem zaštite zgrada od požara je normativno, organizaciono i kadrovski u 

potpunosti bio uređen.  
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Cities in Bosnia and Herzegovina experienced a thorough architectural and urban development 

and transformation during the Austro-Hungarian administration. Therefore, this segment of the archi-

tectural heritage is the most noticeable and best preserved in them. In numerous works on the architec-

ture of that period, the question of construction from the aspect of fire protection has not been ad-

dressed so far, thus this work is the first such research. In order to reduce the risk of fires, which in the 

past were frequent and sometimes catastrophic, immediately after the occupation, the Turkish Law on 

Roads and Buildings from 1863, which had not been applied in practice until then, was temporarily 

taken over. Already in 1880 it was replaced by the modern Construction Law, whose provisions on the 

fire protection of buildings were incorporated almost unchanged in the Construction Order for Saraje-

vo from 1893. These laws, as well as a series of decrees and orders, prescribed fire-resistant construc-

tion materials (brick, stone, iron) and ways of building elements of architectural structures (walls, 

roofs, staircases, chimneys) for new constructions and renovations of existing buildings. A planned 

restructuring of cities was introduced with increased street widths, defined by the regulation line and 

the location of buildings in the city whose purpose was high-risk for fire outbreaks. In order to effec-

tively implement the very precise and strict legal provisions on building fire protection in all process-

es, from design and construction to maintenance, an experienced and educated technical clerical staff 

is provided in a well-organized construction service at all levels of government. 

 

Keywords: buildings, fire protection, legislation, building materials, structure, urbanism, Aus-

tro-Hungarian period, Bosnia and Herzegovina. 
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СРПСКОПРАВОСЛАВНИ ХРАМ У ГЛАМОЧУ (1907–1911) 
 

 
Апстаркт: Тема рада је градња и архитектура српскоправославног храма Силаска 

Светог Духа на апостоле у Гламочу, који је 1907. пројектовао Милош Миладиновић, градитељ 

из Сарајева. На основу архивске грађе и других аутентичних извора, у раду је дат географско-

историјски контекст изградње у корелацији са бројем православног становништва, захваљујући 

чијим прилозима је 1911. године извршена колаудација цркве. Архитектонско-стилска анализа 

и валоризација овог значајног градитељског споменика у културно-историјској панорами срп-

скоправославне сакралне архитектуре и у опусу Милоша Миладиновића, најистакнутијег међу 

малобројним српским градитељима у периоду аустроугарске управе у Босни и Херцеговини, 

осим проширивања научних сазнања има за циљ и обезбјеђење одговарајуће законске и технич-

ке споменичке заштите као националног споменика Босне и Херцеговине. 

 

Кључне ријечи: српскоправославна црква, Гламоч, Милош Миладиновић, аустроугар-

ски период, пројекат, изградња, архитектура, значај. 

 

 

Географско-историјски контекст изградње храма 

 

Гламоч је економско и административно средиште околних села, смје-

штених по сјевероисточном ободу Гламочког поља, гдје су, за разлику од југо-

западне стране, заштићена од јаких сјеверних и источних вјетрова. Како су 

oсновна дјелатност становништва сточарство и земљорадња, куће су грађене 

испод пашњака, а изнад њива у равни. Сиромашно становништво куће је гради-

ло од дрвета, а имућнији од камена кречњака, аутохтоног грађевинског матери-

јала овог крашког поља. Муслимани, власници земљишних посједа, градили су 

двоспратне камене куће са дрвеним подовима и таванима, омалтерисане и 

окречене споља и изнутра, а бегови богато изведене куле у камену, попут куле 

Окановића [Милојевић • 1923: 28, 39, 41, 132]. Не само због сиромаштва, обес-

прављени кметови су градили колибе и примитивне дрвене куће са огњиштем и 

крововима од шиндре (цијепане букове даске), већ и зато што су их морали 

оставити бегу када би им наредио да напусте земљу коју су обрађивали, што је 

укинуто након аустроугарске окупације [Милојевић • 1923: 40–41]. 
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На брду изнад Гламоча је Стари град,
1
 који се у историјским изворима 

јавља под именима Биоград, Биоградац, Белградчик, а у турским изворима и 

као Белград и Белградчук. Постојао је и у средњем вијеку, а након освојења 

обновили су га и за нов начин ратовања унаприједили Турци.
2
 Иако још у 

добром грађевинском стању, Стари град је 1851. напуштен [Kreševljaković • 

1953: 41] и препуштен пропадању, а од 1882. и намјерном рушењу, како би се 

камен користио за нове градње. Тако се према наредби котарског предстојника 

кубни метар камена са Града продавао за 12 крајцара [Sergejevski • 1943: 157].3 

У свом Путопису Евлија Челеби наводи да је стари град  

„малена камена грађевина у облику лука” у којој има 70 војника, једна 

џамија, житни магазин и четрдесет до педесет кућа, а да варош у подгра-

ђу „није толико лијепа. Куће су већином зидане од тврдог материјала и 

покривене каменим плочама, а налазе се у вртовима и башчама. Има јед-

ну џамију, више месџида, један хан и неколико дућана” [Čelebi • 1967: 

205].  

Након што је на молбу најугледнијих грађана везир дозволио пазар у 

Гламочу, почело је досељавање трговаца, који су у подграђу изградили дућане, 

формирајући на малом троугластом простору Горњу чаршију и уз њу Махалу, у 

којој су куће биле „разређене” и по странама долине. До њих су водиле уске, 

стрме и кривудаве улице за пјешачки и коњски саобраћај [Милојевић • 1923: 

57, 130–132].
4
 

Руски историчар, етнограф, лингвиста и дипломата Александар Гиљ-

фердинг (1831–1872), који је, као руски конзул у Босни, од маја 1857. до краја 

марта 1858. пропутовао цијелу земљу и 1859. године објавио путопис 

[Гиљфердинг • 1972],
5
 забиљежио је да је Гламоч „мала муслиманска касаба – 

                                                 
1
 Градитељска цјелина Стари град је Одлуком Комисије за очување националне споменика, 

број: 05.2-02-230/05-3 од 9. новембра 2005. године, проглашен националним спомеником Босне 

и Херцеговине. 
2
 Том обновом и адаптацијом Турци су многе црквене споменике уградили у њене зидине 

[Kučan • 1943: 138].  
3
 Према неким подацима, зидине Старог града су 1886. биле „готово порушене” [Vojvodić • 

1887: 37], [Kučan • 1943: 134], а према другима, већина кућа у Гламочу, саграђена је од камена 

око 1900. године порушеног старог гламочког града, који је продаван као грађевински матери-

јал. 
4
 Професор Београдског универзитета и члан САНУ Боривоје Ж. Милојевић (1885–1967) је у 

сарадњи с Јованом Цвијићем, уз његову и помоћ Министарства просвете и Фондације из 

Аустралије, у јулу 1920. и септембру 1921. године вршио антропогеографска истраживања 

Купрешког, Вуковског, Равног и Гламочког поља. 
5
 Оригинално издање објављено је у Санкт Петербургу 1859. у XIII књизи Руског географског 

друштва Записки Императорского Русского географического общества. Поглавље „Босна у 

почетку 1858.”, као вриједно дјело већ тада угледног путописца, истраживача и дописног члана 

Руске академије наука, одмах је објавио новосадски Србски дневник, из којег су га прештампа-

ле загребачке Carsko-kr. službene Narodne novine (објављено у наставцима од 17. do 25. јануара 

1859).  
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са стотињак биједних кућица зиданих од камена”, која се налази „у подножју 

брда, на чијем се врху налази стара, порушена тврђава” [Гиљфердинг • 1972: 

324]. Двије деценије касније, у опису Томе Ковачевића из средине 19. вијека 

наводи се да у граду „при брегу” има „турских кућа 13, џамија 1, топа 3, испод 

града има неколико дућана и петак је пазарни дан” [Ковачевић • 1879: 39]. 

Опис стања утврђеног града 1886. дао је учитељ Миливој Војводић, који наво-

ди да се на врху бријега налази стара тврђава  

„по прилици 70 метара дугачка а 26 метара широка у облику правокут-

ног четверокута са једном облом кулом (табијом) на југозападној стра-

ни. У самом граду нема ништа особитог, осим једног бунара, џамије, 

која прави један угао града и једне сведене барутане”. О тадашњем ста-

њу наводи да се испод и око града виде „зидине са три готово порушене 

куле, које су пасале већи дио бријега. Испод ових зидина просипљу се 

куће Гламочке варошице. Ове зидине јесу из новијег времена. Како ове 

зидине, тако и стари град јесу готово порушене” (Vojvodić • 1887: 37). 

На изградњу Гламоча, па тако и предметног храма, значајно су утицале 

демографске промјене, нарочито динамичне у годинама епидемија, буна и 

ратова. Тако се послије куге с почетка 19. вијека у град досељавају православ-

ни и католички трговци из Ливна, Травника и Дувна (данашњег Томиславгра-

да), који су у Горњој чаршији саградили магазе [Милојевић • 1923: 57, 131–

132]. 

Број становника Гламоча се са сигурношћу може пратити тек након 

аустроугарске окупације, јер први турски попис из 1852. нуди приближне 

податке само о броју мушког становништва, при чему је хришћанско становни-

штво пописано без разликовања православних и католика. Његова ограничена 

употребљивост сведена је на приближно сагледавање омјера муслиманског и 

хришћанског становништва. Према овом попису, у Нахији Гламоч, у Травнич-

ком санџаку, тада су биле 692 хришћанске куће (породице) са 3251 мушкара-

цем, док је број кућа муслимана био 224 са 806 мушкараца [Гиљфердинг • 

1972: 331–332]. Упоређујући ове са, како Гиљфердинг наводи, „одличним и 

потпуним” подацима фрањевачког Шематизма из 1855. године (Schematismus 

almae missionariae provinciale Bosnae Argentinae ordinis Fratrum Minorum S. P. 

Francisci), он износи податак да су од хришћана у Гламочкој нахији живјели 

само православни [Гиљфердинг • 1972: 333]. Нови турски попис, иако плани-

ран за 1876. годину, због устанка није извршен. 

Након доласка аустроугарске власти,
6
 у Гламоч се насељава становни-

штво из околних села, као и досељеници из Далмације, Лике, Книна, Херцего-

                                                 
6
 Пошто су у дводневним борбама савладале жесток отпор турске војске и устаника, аустроу-

гарске окупационе трупе су 28. септембра заузеле Ливно, чиме је био ослобођен пут ка Гламо-

чу. Након што је пред војску на пола пута изашла депутација најугледнијих бегова у овој обла-

сти, предвођена кајмакамом и кадијом, да би исказала своје безусловно потчињавање, утврђење 
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вине и Црне Горе. Они су градили камене куће као и у свом завичају. Развојем 

трговине, стационирањем војске, доласком страних чиновника, фабриканата, 

трговаца и радника, Гламоч се, као и остали градови у земљи, брже развија и, у 

складу с другачијим друштвеним потребама, добија нову урбану физиономију 

са савременим административним, војним, трговачким, угоститељским и школ-

ским објектима. Осим српске школе
7
, Гламоч је већ од 1880. имао и комуналну 

школу (Papić • 1972: 42). И нове трговачке радње су до 1892. биле у Горњој 

чаршији, испод које је била оштинска испаша. Ово земљиште је Општина про-

давала досељеном становништву, па је око пута који из Млиништа води према 

Ливну изграђена Доња чаршија као типично друмско насеље са широким ули-

цама за колски саобраћај [Милојевић • 1923: 54, 58, 131–132], посебно фреквен-

тан седмичним пазарним данима и у вријеме одржавања годишњег сајма о 

Малој Госпојини (празник Рождества Пресвете Богородице, 21/8. септембра).
8
 

Као сједиште котара, Гламоч од 1886. има поштански уред са дјелимич-

ном службом у току дана [Исказ о свијем босанско-херцеговачким цес. краљ. 

телеграфским и поштанским уредима, Календар Бошњак • 1887: 66], а од 

наредне године и телеграфски уред, такође само са дјелимичном службом 

[Исказ о свијем босанско-херцеговачким цес. краљ. телеграфским и поштан-

ским уредима, Календар Бошњак • 1888: 129]. Да би се дјелимично ријешио 

проблем оскудице воде у овом крашком крају, до краја 1894. у Гламочком, као 

и у котарима Ливно, Жупањац и Петровац, саграђено је 20 чатрња и напојишта 

и ограђено 20 извора, а урађен је и пројекат водовода [Босна и Херцеговина на 

Миленијској изложби • 1896: 67].
9
 Буџетом из 1914. била је планирана и 

изградња пута од Гламоча до Варцар Вакуфа (Мркоњић Града), али је то изби-

јањем Првог свјетског рата, а потом и распадом Монархије, остало нереализо-

вано. 

У контексту демографских и друштвено-економских промјена одвијала 

се изградња Гламоча. Политичке и промјене у броју становника и вјерској 

структури значајно су утицале на изградњу и каснију судбину српскоправо-

славног храма, због чега се овдје у кратком прегледу износе званични резулта-

ти пописа становника Гламоча. 

                                                                                                                                          
и град су, са по двије чете, готово без икаквих даљњих препрека заузети 1. октобра 1878. [Die 

Occupation • 1879: 814]. 
7
 Према евиденцији начињеној одмах иза окупације, у цијелој земљи било је 56 српских основ-

них школа [Dlustuš • 1894: 52]. 
8
 Годишњи сајам је био најприје прописан као тродневни, а недјељни петком [Преглед свијех 

годишњих и недјељних сајмова који се у Босни и Херцеговини држе, Календар Бошњак • 1884: 

73]
8
, да би 1888. био установљен дводневни годишњи сајам 20. и 21. септембра, а седмични 

понедјељком [Преглед свијех годишњих и недјељних сајмова који се у Босни и Херцеговини 

држе, Календар Бошњак • 1888: 127–128: 127].  
9
 До тада су били изграђени само водоводи у Мостару (1885), Сарајеву (1889–1890) и Травнику 

(1893). 
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Према првом аустроугарском попису, проведеном 16. јуна 1879. године, 

град Гламоч, у котару Гламоч, Округ Травник, имао је 143 куће са 699 станов-

ника, од којих 411 мухамеданер, 250 грко.- източњака и 38 римо-католика 

[Štatistika miesta i pučanstva • 1880: 63].
10

 По попису извршеним 1885. године, 

Гламоч је имао 139 кућа, односно 140 станова, са 731 становником, од којих 

373 мухамеданца, 283 источноправославних и 73 римокатолика. Према занима-

њу, било је пет свештеника, пет државних и један општински или други чинов-

ник, два учитеља, 30 фабриканата, трговаца и занатлија, те 107 помоћних рад-

ника, надничара и слуга, од којих 21 аустроугарски држављанин. 

[Штатистика мјеста и житељства • 1886: 188–189]. Након десет година, 

пописом из 1895. евидентирано је 158 кућа (11 ненастањених). Било је 13 

активних војника и 853 цивилна становника, од којих 404 мухамеданца, 356 

источноправославних, 89 римокатолика и четири евангелика хелветског реда. 

Поред домаћих, био је 31 припадник земаља царевинског вијећа, 12 припадни-

ка земаља угарске круне и три страна држављанина [Главни резултати пописа 

житељства • 1896: 422–423]. На посљедњем попису 1910. године од 1813. 

присутних цивилних становника, било је 1053 муслимана, 524 српскоправо-

славних, 234 римокатолика
11

 и двије жене евангеличке хелветске конфесије 

[Резултати пописа житељства • 1912: 278–279].
 
 

На првом попису Краљевине СХС 1921. године, град Гламоч у Општини 

Гламоч, Котар Гламоч, Округ Травник имао је 1802 становника, од којих по 

вјери: 427 православних, 276 римокатолика, два евангелика и 1097 муслимана. 

Према матерњем језику било је 1781 Срба, Хрвата и Муслимана, један Слове-

нац и 19 Чехословака. [Дефинитивни резултати пописа становништва • 1931: 

206–207]. Гламочки крај био је један од најређе насељених у земљи, у којој је 

просјек био 48,25 стан./км
2
. Пад броја становника на укупно 1626 забиљежен је 

на попису 1961. године, до када је измијењен и однос заступљености национал-

но-вјерских група. Тако је број Срба удвостручен и износио је 846 или 52,03%, 

а Муслимана више него преполовљен, па су са евидентираних 450 чинили тек 

27,68% становника. Још изразитији пад забиљежен је код Хрвата, којих је било 

тек 65 или 3,99%. Као Југословен се изјаснио 251 становник (15,44%), а било је 

још и шест Црногораца, два Албанца и један Словенац [Popis stanovništva, 

domaćinstava i stanova u 1961. godini • 1994: 72]. Повећање укупног броја ста-

новника за преко 50% односно пораст на 2.597 становника Гламоча установљен 

је пописом из 1971. године. Највећи је прираштај забиљежен код Срба, којих је 

било 1701 или 65,50%, док је настављен тренд пада броја Муслимана, који су 

са бројем 758 тада чинили 29,19%. Број Хрвата повећао се на 85, али је њихова 

                                                 
10

 У интерпретацији свих статистичких података кориштен је назив вјерских, односно касније 

националних заједница тадашњих пописа. 
11

 За вјерске потребе све бројнијих римокатолика, 1903. је у Гламочу изграђена жупна Црква 

Св. Илије. 
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процентуална заступљеност смањена на 3,27%. Од осталих је било 25 Југосло-

вена, пет Црногораца и један Македонац [Popis stanovništva, domaćinstava i sta-

nova u 1971. godini • 1994: 60]. Даљње повећање укупног броја становника 

забиљежено је пописом из 1981, када је у граду живјело 3.777 становника, од 

којих 2686 (71,11%) Срба, затим 809 (21,42%) Муслимана, 52 (1,37%) Хрвата, 

173 Југословена, четири Црногорца, три Албанца, три Мађара и један Македо-

нац [Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u 1981. godini
 
• 1994: 28]. 

Највећи број забиљежен је на попису из 1991. године, када је Гламоч 

имао 4256 становника, од којих 3254 или 76,46% Срба, 852 (20,0%) Муслимана, 

43 (1%) Хрвата, док се као Југословен изјаснио 91 становник (2,14%), а осталих 

је било 16 [Popis stanovništva, domaćinstava, stanova i poljoprivrednih gazdinstava 

1991 • 1993: 45]. 

Као посљедица ратних и поратних дешавања, број становника у Гламо-

чу, данас у Кантону 10 Федерације БиХ, према попису из 2013. године сведен 

је на само 1885. Са хрватским избјеглицама из средње Босне измијењен је и 

однос националних заједница. Тако су Хрвати, којих је пописано 762, постали 

најбројнији (40,42%), док је број Срба опао на 556 (29,5%), а Бошњака на 549 

(29,1%) [Konačni rezultati Popisa stanovništva 2013 • 2017].
12 

Према најновијим 

подацима, добијеним од протопрезвитера Слободана Кљајића, 2020. године је у 

Гламочу било само 280 Срба.
13

 

 

Историја градње храма 
 

Изградња и обнова православних цркава у Босни и Херцеговини у тур-

ско доба онемогућавана је на разне начине, а коришћење звона забрањено. 

Добијање дозволе – царског фермана био је исцрпљујући, дуготрајан и скуп 

процес. Богослужење се, према записима из недалеког Ливна, „истина, вршило, 

али како? Цркве није било – а нити смо је смјели подизати, него смо службу 

божију вршили по кућама, сада у овој, сјутра у оној и тако редом. Обично смо 

се сакупљали на молитву у некога Пажина кући (у Застињу код Ливна), а љети 

бисмо ишли и по шумама (у Жабљак). – За вршење службе божије имали смо 

неки посебан ‘чадор’, који је владика освештао. Исти чадор разапели би изнад 

стола, који нам је служио за часну трпезу. Само богослужење пак морали смо 

вршити раном зором – сасвим тихо. Разумије се, да звона нијесмо имали, а 

нити смо их смјели имати. Па и нову цркву, када смо г. 1858. подигли, нијесмо 

одмах зидали и садашњи звоник – него касније” [Карањац • 1909: 187]. Како је 

забиљежио Гиљфердинг, у Гламочу није било православне цркве, наводећи да 

                                                 
12

 Међу преосталих 18 становника (0,95%) њих 9 није се изјаснило, три су се изјаснила као 

Босанци, један као Босанка и Херцеговка, један Муслиман, један Ром, једна Албанка и једна 

Црногорка. 
13

 Разговор вођен 15. јуна 2022.  
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се у цијелој земљи, „на 400–500.000 православних хришћана може [...] изброји-

ти једва педесетак цркава и од њих половина није ништа друго до обична дрве-

на шупа која, по нашим схватањима, не само што не личи на цркву него није 

прикладна ни за колибу” [Гиљфердинг • 1972: 335]. 

Након што су европске силе извршиле притисак са захтјевом да се обез-

биједи равноправност свих вјероисповијести, 3. новембра 1839. издата је султа-

нова наредба – Хатишериф од Гилхане, 18. фебруара 1856. и Хати Хумајун, 

правно-политички декрет унутар општих реформи које су услиједиле у наредне 

двије деценије (Танзимат). Свим овим мјерама хришћанске цркве у Отоман-

ском царству стављене су под заштиту међународног права, чиме је значајно, 

али не и сасвим, олакшана изградња и обнова црквених објеката. 

Након што су се друштвени, економски и политички услови након оку-

пације 1878. из основа промијенили, обезбјеђујући пуну правну сигурност 

живота и имовине и вјерску равноправност, на цијелом простору Босне и Хер-

цеговине долази до интензивне изградње хришћанских, па тако и православних 

сакралних објеката. Потребе су биле велике и требало је градити много и брзо, 

па су то, као и у Гламочу, најприје биле сасвим скромне црквене грађевине 

подигнуте прилозима вјерника уз незнатну помоћ Земаљске владе. Након ста-

билизације управе и с бољим пуњењем државног буџета, влада је значајније 

субвенционисала изградњу вјерских објеката, а помагала је и бесплатним гра-

ђевинским материјалом, пројектном документацијом, разним олакшицама у 

превозу роба жељезницом итд. 

У таквим условима, у Гламочу је најприје 1882. године саграђена мала 

парохијална црква Рождества Богородице [Шематизам • 1882: 192], која је 

била 

„врло припросто грађена од шепера облијепљена малтером. Ни по својој 

унутрашњости, ни по спољашњем свом изгледу ни из далека не одгова-

ра ни светињи имена ни мјеста, коме је циљу намијењена. Над олтаром 

има један разапет чадор, који је управо као и црква у таковом стању, да 

је збиља већ крајње вријеме било, да се приступи зидању новог св. хра-

ма” [К. П. 1909: 167]. 

Парохија Гламоч је у то вријеме у Протопрезвитерату гламочком, са 

шест парохија, 57 насеља, 858 кућа и 5766 душа, имала највише насеља, њих 

19, са укупно 1432 становника у 203 куће. Са 25 српскоправославних кућа, Гла-

моч је био треће насеље у парохији, а тринаесто у протопрезвитерату, док је са 

207 душа био треће насеље у парохији, а седмо у протопрезвитерату 

[Шематизам • 1882: 56–58]. Парох је у то вријеме био Шпиро Травар, а прота 

гламочки и парох ливањски Стеван Кукрика.
14

 Према „Статистичком прегледу 

                                                 
14

 Прото Стеван Кукрика, одликован Златним крстом за заслуге са круном, пензионисан је 

1905. и од 1907. се у званичним шематизмима наводи у рубрици „Умировљени свештеници“ 

[Календар Бошњак • 1907: 78, 1908: 78, 1909: 81, 1914: 158]. 
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Архидијецезе Дабро-босанске” [Дабро-босански источник • 1889: 28–29], Гла-

мочки протопрезвитерат, са 71 насељем, 1191 кућом и 1191 душом, 1887. годи-

не у шест парохија имао је три цркве, а од свештенства једног проту и пет све-

штеника. 

Иако значајно олакшана, изградња православних храмова не би била 

могућа без помоћи вјерног народа, који, како је записао Гиљфердинг [1972: 

334], „за цркву даје и посљедњу пару [...]. Слободно се може рећи да право-

славци жртвују за цркву десетоструко више него римокатолици, али их у томе 

нико не подржава”. Остали су записани највећи приложници прве гламочке 

цркве:  

„Шпиро Паштра из Гламоча даровао је звоно у вриједности 121 фор.; 

Јосиф Марковић, предстојник
15

 са супругом Милевом приложио је ико-

ну Успенија пресвете Богородице; Никола Нинковић, тежак из Скуцана 

приложио је једно мало звоно; Ђуро Радић из истог села један красан 

црквени барјак; Мијо, Перо и Цвијо браћа Субашићи из села Прибеље 

даровали су један сребрени крст за часну трпезу, једно кандило и кадио-

ницу, које су из Сарајева од златара г. Ј. Митричевића
16

 поручили у ври-

једности 70 фор.; Јово И. Радић, трговац гламочки од истог златара при-

ложио је један крст за барјак од чистог сребра са позлатом и два сребре-

на чирака; Тодор Вуинић и Нико Митранић трговци гламочки приложи-

ли су двије лијепе велике иконе и један крст од дрвета на коме је Распја-

тије Христово” [Приложници гламочке цркве
 
• 1889: 64]. 

                                                 
15

 Јосип пл. Марковић је у Котарском уреду Гламоч од 1887. био најприје управни пристав 

[Календар Бошњак • 1881: 72], а потом котарски предстојник II разреда [Календар Бошњак • 

1888: 105]. Крајем новембра 1889. замијенио га је Јован Форкапић, који је претходно био котар-

ски предстојник II разреда у Рогатици [Званично, Сарајевски лист, 20. 11. 1889. 1], а Марковић 

је премјештен за котарског предстојника у Кључ [Календар Бошњак • 1889: 103–104]. 
16

 Златарску радњу на адреси ТекијаТерезија бр. 10 [Sarajevoer Adressbuch 1914: 86] Јован 

Митричевић је водио са својим сином Николом. Награђен је за учешће на Свјетској изложби у 

Паризу, одржаној од 5. маја до 31. октобра1889. на Марсовим пољима, гдје је 6. маја отворен 

Ајфелов торањ. О Митричевићем учешћу „Сарајевски лист” је извијестио да је „чувени босан-

ски златар” на изложбу дошао са својим сином и да ,,обојица са поносом носе своје дивно 

народно одијело. Г. Митричевић је донио доста свога познатог златарског еспапа и много жали 

што није одмах с почетка дошао у Парис и што није довео неколико својих момака, који би 

пред очима публике радили свој посао. Он је увјерен, да је у таквим околностима могао прода-

ти велике количине свог еспапа. Међу разним стварима, што их је донио г. Митричевић, при-

мјетили смо на првом мјесту једно врло укусно исплетено сребрено кандило; за тијем много 

посребреног посуђа [...]. Осим тога донио је г. Митричевић и нешто старог босанског и арбана-

шког оруђа, ножева, дугмади за кошуље и разног накита. Све те ствари лијепо се допадају и 

продају по добре новце” [Југословени на париској изложби, Сарајевски лист, 20. 9. 1889, 3]. 

Стан породице Митричевић је у антисрпским демонстрацијама након Сарајевског атентата 

демолиран [После атентата, Политика, 18. 6. 1914, 2], сва роба из златарске радње покрадена, а 

отац и син ухапшени због самоодбране ватреним оружјем [Како је пустошено. Дани безвлашћа 

у Сарајеву, Пијемонт, 25. 6. 1914, 2].  
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И Земаљска влада, „увидив сама велику потребу, да се српскоправослав-

на Црква у Гламочу у што повољније стање доведе”, својим је отписом од 29. 

априла 1890. (бр. 22.315/1) поклонила своту од 100 форинти, а отписом од 30. 

августа исте године (бр. 72.049/1) и „лијепу књигу св. Јеванђеље”.
17

 

Драгоцјене историјске податке о изградњи новог, садашњег храма нала-

зимо у чланку о посвећењу његовог камена темељца [К. П. • 1909: 167–168]. 

Тако сазнајемо да је гламочка Српскоправославна црквено-школска општина 

настојала „више година” да подигне нови храм, али „поред других разлога, који 

су пријечили да се настојање у дјело приведе, један од највећих је слабо новча-

но стање”. Значајан помак у реализацији учињен је 1895. године када је купље-

но „врло подесно и пространо” земљиште „на коме је веома велики мајдан 

камена врло згодног за веће грађевине”. Могуће је да су допринос проблему 

рјешавања локације дали тадашњи подначелник Илија Крстановић [Календар 

Бошњак • 1895: 111] и котарски управитељ Петар Тодоровић [Календар 

Бошњак • 1895: 79], који је за заслуге на унапређењу града изабран за његовог 

почасног грађанина [Босански гласник • 1917: 262].
18

 

Уз очекиване прилоге вјерног народа у новцу, раду, грађевинском мате-

ријалу и даривања и наду да ће помоћи и Епархијски савјет, године 1907. се 

почело  

„озбиљно радити на томе, да се овој неодложној потреби српскога наро-

да ове општине удовољи [...]. Општина, право рећи, њен вриједни пред-

                                                 
17

 „На овом особитом заузимању Високе земаљске владе око напретка српско православног 

народа у овом мјесту, изјављује српскоправославна црквено школска општина најтоплију бла-

годарност Високој земаљској влади, и умољава Високоисту да ову општину и на даље у својој 

високој милости подржи. Из сједнице срп.правосл. цркв. школске општине, држане у Гламочу 

21. нов. 1890.” Испред ЦШО потписани су Лука Калаба и Марко Живковић [Јавна захвала, 

Сарајевски лист, 21. 12. 1890, 3]. 
18

 Петар Тодоровић је каријеру започео као политички пристав I разреда у Котарском уреду 

Билећа [Календар Бошњак • 1889: 85], када га налазимо и као приложника за изградњу звоника 

српскоправославне цркве у Ливну [Припослано, Сарајевски лист, 17. 3. 1889, 3]. Потом је као 

окружни повјереник додијељен Земаљској влади [Календар Бошњак • 1891: 98]. Из Гламоча је 

1897. премјештен за котарског управитеља у Травнику [Календар Бошњак • 1897:84], а онда за 

котарског управитеља у Власеници, такође као котарски предстојник II разреда [Бошњак • 

1899: 93, 1900: 82, 1901: 16]. Затим је додијељени котарски предстојник II разреда у Админи-

стративном одјељењу Земаљске владе [Календар Бошњак • 1902: 2; 1903:2; 1904: 3; 1905:3], 

гдје је од 1906. додијељени котарски предстојник I разреда [Календар Бошњак • 1906: 3]. 

Наредне двије године био је додијељени котарски предстојник I разреда Окружне области 

Сарајево [Календар Бошњак • 1907: 9; 1908: 9], а потом је као котарски предстојник I разреда 

био котарски управитељ у Сарајеву [Календар Бошњак 1909: 20; 1910: 3], што је остао до пен-

зионисања [Календар Бошњак • 1911: 70]. На изборима за Сабор Босне и Херцеговине 1910. 

изабран је за посланика у I курији за Изборни котар бр. 4 [за цијелу земљу], у који су изабрани 

и Светозар Ћоровић, др Симо Илишевић, Стеван Калуђерчић, др Диоген Петровић, др Јово 

Симић и Војислав Шола – први потпредсједник Сабора [Календар Бошњак • 1911: 68–70]. 
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сједник Јово Крстановић
19

 припремио је у претпрошлој и прошлој годи-

ни и остали потребни материјал, као: креч и дрво, а овогодишња мартов-

ска скупштина закључила је, да се приступи послу” [К. П. • 1909: 167].  

Из огласа Епархијског црквеног суда, са сједнице одржане у Сарајеву 2. 

децембра 1905. за упражњено мјесто пароха у Гламочу, сазнајемо да је ова 

парохија тада имала 2500 душа, општу народну и српску народну основну шко-

лу
20

 и цркву, без парохијалног стана [Српска Ријеч, бр. 4, 6/19. јануар 1906, 6].
21

  

Почетак изградње и завршетак храма изведени су у вријеме службовања 

Косте Продановића, који је као парох у Гламочу наслиједио проту Стевана 

Кукрику и уједно био надзиратељ II дијела Протопрезвитерата лијевањско-гла-

мочког [Календар Бошњак • 1907: 78, 1908:78, 1909:81, 1910: 80, 1911: 86, 1912: 

142, 1913: 155, 1914: 158], односно касније Протопрезвитерата гламочког 

[Босански гласник • 1915: 281; 1917: 262].
22

 Такође је био и предсједник подод-

бора СПКД „Просвјета” у Гламочу, основаног 1909. године. 

Архитектонски пројекат цркве је јуна 1907. у Травнику урадио Милош 

Миладиновић [АБХ, ЗВС, ш. 248-160/1911], најпродуктивнији међу малоброј-

ним српским градитељима у Босни и Херцеговини у периоду аустроугарске 

управе. Рођен је 1876. у Доњем Вакуфу, а 1896. је завршио Техничку средњу 

школу у Сарајеву. Најприје је у Травнику отворио властити биро за пројектова-

ње и изградњу ,,Техничар за грађевинарство и концесионирани градитељ 

Милош Миладиновић у Травнику”.
23

 Грађевинску дјелатност развија формира-

њем „Предузећа за грађевине и технички биро Милош Миладиновић, конц. гра-

дитељ у Сарајеву” [ХАС, О–ММ–383, кут. 1], у којем је на пројектима ангажо-

                                                 
19

 Јово Крстановић, предсједник Црквене општине Гламоч, угледни трговац, имао је и моторни 

млин у Радаслијама [Босански гласник • 1917: 262]. Подначелник Гламоча био је од 1905. до 

1911, када га је наслиједио дугогодишњи градски заступник Јово Наерловић, трговац 

[Календар Бошњак • 1905: 72, 1906: 73, 1907: 95, 1908: 91, 96, 1909: 97, 1910:105, 1911: 109; 

1912: 165]. 
20 

У огласу Српскоправославне општине у Гламочу за мјесто учитеља за сва четири разреда 

српске школе, с платом од 400 фор., станом, огревом и 30 форинти путног трошка, наведено је 

да у „дужност спада учитељу и у цркви појати” [Стечаји. Босанска вила, 16. 7. 1888, 96]. 
21 

Такође је наведено да парох има обавезу да „обучава у науци вјере, те ће примати за то одре-

ђену награду”, а станарина у новцу ће се давати на основу § 105. Црквено-просвјетне уредбе, 

према одређењу Епархијског просвјетног савјета. Оглашени рок за подношење молби био је 10. 

фебруар 1906. 
22 

Према стању од 1. јануара 1918. у званичном Шематизму се наводи да у Гламочу послужују 

Бранко Поповић и Симо Бањац [Календар Бошњак • 1918 : 158]. 
23

 Рекламни оглас: ,,Техничар за грађевинарство и концесионирани градитељ Милош Милади-

новић предузимље градње цркава, џамија, школа, кућа и других зграда; израђује нацрте 

[планове], саставља прорачуне и обрачун градње, техничке извјештаје. За своје муштерије пра-

ви бесплатне скице за градње и даје упутства.” [Отаџбина, I/1907, бр. 18, 4.] 
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вао низ значајних архитеката тог доба.
24

 У Сарајеву је живио и радио до смрти 

1934. године.
25

 

Након свих завршених припрема, 31. маја 1909. су, након богослужења 

у старој вркви, освећени темељи новог храма. Овој великој црквеној и народној 

слави, осим вјерног народа и свештенства из Гламочке и сусједних парохија и 

Ливна, присуствовали су и представници државне власти. Митрополит Евгени-

је Летица, спријечен болешћу, за посвећење је „овластио мјесног свештеника и 

надзиратеља гламочког протопрезвитерата”, што је, како је према званичним 

подацима напријед установљено, био протопрезвитер Коста Продановић. Од 

добровољних прилога је сакупљена „прилична” свота новца, увећана и од ула-

зница на забави те вечери одржаној у Српској читаоници,
26

 на којој је учество-

вало Српско пјевачко друштво „Сундечић” из Ливна, предвођено хоровођом 

Ђуром Кончаром [К. П. • 1909: 168].
27

  

По налогу Окружне области (бр. 12763 од 8. јула 1911), извршен је зва-

нични преглед новосаграђеног храма. Према записнику састављеном на лицу 

мјеста 30/17. јула 1911. [АБХ, ЗВС, ш. 248-160/1911], међу деветорицом потпи-

саних су и свештеник Коста М. Продановић, а испред Окружне области „Сво-

бода, грађевински надсавјетник”.
28

 Констатовано је да је црква сва завршена, 

осим звоника, који се због помањкања новчаних средстава није могао изве-

сти
29

, па је провизорно „тако саграђена, да не може киша зграду покварити”. 

Даље је утврђено да је црква „солидно струковњачки по нацрту изведена с том 

                                                 
24 

Oсим десетак стамбено-пословних зграда у Сарајеву, потписао је пројекте палате СПКД 

„Просвјета” (1910), једне од најрепрезентативнијих у граду, као и Краљевог дворца у Хан Пије-

ску (1921). Аутор је и реализованог пројекта српскоправославног храма у Вођеници (1911). 
25

 Настањен је био у улици Фабрика чикма бр. 1 [Sarajevoer Adressbuch • 1914: 86]. Сахрањен је 

на сарајевском Православном гробљу Св. Архангела Михаила и Гаврила у Кошеву (поље П3, 

ред 8, бр. 12). 
26

 У Гламочу су још биле и Чиновничка читаоница и Исламска читаоница  Кираетхана [Исказ 

постојећих друштава у Босни и Херцеговини, Календар Бошњак • 1910: 109].  
27

 Српско пјевачко и тамбурашко друштво „Сундечић” основано је у августу 1907, а дјеловало 

је до Другог свјетског рата. Име је добило по Јовану Сундечићу (Голињево, 1825  Котор, 

1900), православном свештенику, пјеснику и преводиоцу, који је био и секретар кнеза Николе 

Петровића (18631874). 
28

 Ријеч је о Јосипу Свободи, грађевинском савјетнику, тада са насловом и карактером грађе-

винског надсавјетника Окружне области Травник, носиоцу Витешког ордена Фрање Јосипа 

[Календар Бошњак • 1911: 10]. 
29

 У Трећем царском меморандуму од 17. маја 1900. влада је оптужена да се мијеша у послове 

ЦШО, онемогућава их да управљају имовином и „наводи их на скупе радове на уређењу црка-

ва, при чему су се неке општине, као на примјер Гламоч, Купрес и Чајниче, толико задужиле да 

онда нису могле издржавати школе” [Маџар • 1982: 325]. Истина је и да је дугогодишња борба 

Срба за црквену и школску аутономију (1896–1905) била за народ финансијски исцрпљујућа. 

Окончана је доношењем „Уредбе о управи црквених и школских послова српскоправославних 

епархија у Босни и Херцеговини”, којом се Земаљска влада обавезала да ће за Православну 

цркву издвајати средства сразмјерна броју становника, што је значајно утицало на обим и доме-

те изградње сакралних објеката. 
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разликом, да је зграда за 70 цм дуља и за 1 м 10 цм ужа”. Пошто је изнутра већ 

била завршена и „укусно уређена, то се може дозвола за употребу ове цркве 

exkomissione подијелити и земаљска влада ће се за потврду ове дозволе умоли-

ти”. На захтјев Котарске области, предсједник СПЦШО Јово Крстановић доста-

вио је 7. септембра 1911. један примјерак траженог грађевинског плана цркве 

[АБХ, ЗВС, ш. 248-160/1911]. 

 

Архитектонско-стилска анализа 
 

Црква је једнобродна, лонгитудинално развијена грађевина са звоником 

над припратом на западу, наосом и олтарском апсидом на истоку. У приземљу 

звоника, истакнутог у односу на западну фасаду 0,80 м је улаз у припрату хра-

ма, коју од наоса дијеле два масивна разведена стубца, формирајући три поља  

травеја дубине 2,00 (Сл. 1а). У сјеверном је, због малог простора, пројектовано 

степениште са клинастим степеницама у заокрету кракова без међуподеста, 

којим се приступа првом спрату звоника и галерији хора на висини 5,0 м, која 

је препуштена над наосом 0,9 м, а у средњој трећини 1,50 м (Сл. 1б).  

Слика 1. Оригинални пројекат храма. Тлоцрти приземља (а) и хора (б). 

  

Извор: АБХ, ЗВС, ш. 248-160/1911. 
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Наос цркве је јединствен простор правоугаоне основе, унутрашње 

ширине 10,40 м и дужине 11,90 м. На богато профилисане завршне вијенце 

подужних зидова, на висини 7,0 м од пода, ослања се бачвасти свод висине тје-

мена 12,0 м, над којим је дрвена конструкција двострешног крова с вјешаљка-

ма. Наос на истоку, уобичајено, завршава тријумфалним луком ширине 6,0 м и 

висине 9,5 м, у којем је пројектован троетажни дрвени иконостас са централ-

ним надвишеним царским дверима. Испред иконостаса су у односу на под нао-

са повишена платформа за богослужење – солеа и пред њом кружни амвон. 

Слика 2. Оригинални пројекат храма. Улазна и јужна фасада. 

 

Извор: АБХ, ЗВС, ш. 248-160/1911 

Олтарска апсида споља је петоугаона, страница дужине 3,45 м, а изну-

тра полукружна, пречника 7,0 м. Покривена је споља видљивом полукалотом, с 

тјеменом на висини 10,0 м. У зидовима дебљине 70 цм су у приземној зони 

радијално постављене три прозорске нише, а над њима 3,5 м високи полукру-

жно завршени једнодијелни прозори. Апсида је у односу на источни зид наоса 

истакнута за 4,90 м, па је тако укупна пројектована спољашња дужина цркве 

22,0 м, а ширина 12,0 м. То су биле нешто мање димензије од оних у типским 
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пројектима за 400 вјерника, који су за православне цркве израђени у Грађевин-

ском одјељењу Земаљске владе [АБХ, ЗВС, Збирка пројеката, кут. 64].
30

  

Хармоничном композицијом суперпонираних компактних грађевинских 

маса доминира четвороетажни звоник као висински акценат и противтежа 

хоризонтално усмјереном главном габариту цркве. Звоник је у прве три етаже 

квадратне основе са страницама дужине 4,50 м, док је у задњој етажи осмоуга-

он. Пројектована висина му је 21 м до куполе. Три камена степеника воде до 

једноставног, архитравно завршеног улазног портала свијетле ширине 1,80 м, 

над којим је упуштено правоугаоно поље уоквирено профилисаном траком. 

Богато развијен широки вијенац је подножје бифоре на првом спрату звоника, 

чија је прецизна обрада у уравнотеженом контрасту са мање прецизно обрађе-

ним каменим блоковима уоквиреног правоуглог поља закљученог фризом сли-

јепих аркада. У горњој трећини висине звоника цијелим обимом теку два раз-

двојена, паралелна вијенца, над којима је полукружно завршен издужени висо-

ки прозорски отвор у зони звона. Полукружне архиволте од радијалних каме-

них блокова над луковима прозора на све четири зидне плохе својим су базама 

ослоњене на уске профилисане траке, које их цијелим обимом повезују. Како 

су ивице звоника у овој горњој трећини скошене, то се завршни, кровни вије-

нац ломи, попримајући изнад прозора конвексан облик, што доприноси дина-

мичности која кулминира осмодјелном луковичастом куполом висине 3,0 м, 

над којом је крст висок 1,5 м као закључни, симболични, мотив ове вертикалне 

усмјерености. 

Бочно од звоника, западне фасаде простора припрате имају наглашено 

издужене једноставне правоугле прозоре ширине 70 цм, а висине 4,0 м, који су 

оштро усјечени у правоугла поља закључена низом слијепих аркада испод 

богато профилисаних вијенаца. У ниској завршној етажи, у упуштеном правоу-

гаоном пољу су округли прозори – окулуси. Ови пројектовани бочни габарити 

уз звоник са надвишењима, којих данас нема (Сл. 3), били су на сјеверној и 

јужној фасади завршени двострешним крововима испод којих су биле бифоре, 

обликовно истовјетне онима на звонику, али пропорционално умањених 

димензија. У недостатку историјске документације, посебно љетописа цркве, за 

сада остаје непознато да ли су првобитно и изведени или су можда изоставље-

ни у каснијим обновама.
31

 

У елевацији јединствено обликованих подужних фасада, богато профи-

лисансим вијенцима јасно су наглашене зоне сокла и високог постамента, у 

којем су сјеверни и јужни портал за улаз у припрату, као и главни на западу, 

пројектовани правоугаоног облика и уоквирени једноставним каменим блоко-

                                                 
30

 Више у: Божић, Јелена (2017). Типски пројекти српскоправославних цркава у вријеме аустро-

угарске управе у Босни и Херцеговини, Гласник Удружења архивских радника Републике Срп-

ске, год. IX, број 9, 97–112. 
31

 Према ријечима протопрезвитера Слободана Кљајића, Храм је 1941. године запаљен. 
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вима. Над развијеним хоризонталним вијенцем, који непрекинут тече цијелим 

обимом цркве, на сјеверној и јужној фасади су по три једнодијелна полукружно 

завршена прозора наоса ширине 1,0 м и висине 3,5 м постављена у осовинском 

растеру 4,2 м. По један истовјетни прозор, у осовинском размаку 3,6 м односу 

на ове освјетљава простор пронаоса. Над њима су била пројектована упуштена 

кружна поља. Зоне прозора су уоквирене уском профилисаном траком и закљу-

чене каменим полукружним луковима са радијалним спојницама. У пољима 

између прозора су, 70 цм широки, благо истакнути пиластри повезани слијепим 

аркадама, као битан фактор хоризонталне ритмизације фасадног платна. Иако 

овакво децентно обликовање садржи елементе рашке средњовјековне српске 

архитектуре, ови пиластри немају свој пандан у ентеријеру, пошто једноставни 

бачвасти свод нема ојачавајућа ребра која би на њима почивала, чиме су сведе-

ни само на декоративни ниво екстеријера. 

Слика 3. Садашњи изглед храма 

  

 

Закључна разматрања 

 

Вијековима онемогућавано и забрањивано, црквено градитељство је, у 

новим, далеко повољнијим условима након аустроугарске окупације Босне и 

Херцеговине добило велики замах. Просторним рјешењем и високим стилско-

обликовним дометом, српскоправославни Храм Силаска Св. Духа на апостоле 

представља зрело архитектонско остварење плодотворног српског градитеља 

Милоша Миладиновића. Тада, а у великој мјери и касније, до данас, узори и 
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стилски предлошци цркава тражени су у националној средњовјековној тради-

цији, како би се кроз препознатљиве особености композиције и декоративних 

елемената истакле разлике српскоправославне у односу на друге вјерске зајед-

нице. Овај традиционалистички креативни ток није био само ствар личног 

избора пројектанта, већ и опредјељење Српске православне цркве, за коју је 

реафирмација медијевалног сакралног градитељства симболични израз исто-

ријски утемељеног вјерског и етничког идентитета српског народа. У вријеме 

динамичних политичких збивања у Босни и Херцеговини и сталних борби за 

српски језик, писмо ћирилицу, за вјерску и школску аутономију, била је то и 

маркантна просторна еманација националне мисли и кохезије. Реинтерпретаци-

ја српског средњовјековног црквеног градитељства била је и дио званичне 

аустроугарске културне политике, што потврђују и типски пројекти за право-

славне цркве израђивани у Грађевинском одјељењу Земаљске владе. 

Како, нажалост, љетопис цркве, увијек драгоцјен извор података, није 

сачуван, са до сада расположивим подацима, није могуће документовати хро-

нологију обнова у историји рушења и паљења, а тиме ни датирати измјене про-

јектованог просторно-обликовног концепта.  

Храм Силаска Св. Духа на апостоле један је од главних носилаца про-

сторне и ликовне меморије Гламоча и једно од најзначајнијих остварење гради-

теља Милоша Миладиновића, али и у укупној продукцији сакралног градитељ-

ства аустроугарског периода у Босни и Херцеговини, због чега треба да добије 

статус националног споменика. Прилог томе је и овај рад. 
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Jelena Bozic  

 

The Serbian Orthodox Church in Glamoc (1907-1911) 

 

Summary 

 

This article gives the results of historiographical researches on the Serbian Orthodox Church 

of the Descent of the Holy Spirit on the Apostles in Glamoc (Canton 10, Federation of Bosnia and 

Herzegovina), built from 1907 to 1911. This single-nave church, based on the architectural elements 

of the Serbian medieval churches from Raska era, is a very important project of Milos Miladinovic, 

one of few Serbian builder in Bosnia and Herzegovina during the period of Austro-Hungarian admini-

stration. The historical researches, architectural analysis and valorization of the original project of this 

cultural monument with high urban, historical and architectural value, expand our knowledges on the 

sacral architectural heritage of the Austro-Hungarian period in Bosnia nad Herzegovina. This work is 

also a contribution to the declaration of the church in Glamoc as a national monument of Bosnia and 

Herzegovina. 



ЈЕЛЕНА БОЖИЋ, Српскоправославни храм у Гламочу (1907–1911) 

57 

 

Keywords: Serbian orthodox church, Glamoc, Milos Miladinovic, Austro-Hungarian period, 

project, construction, architecture, importance. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



БОРЈАН МИТРОВИЋ, Василиј Андросов и типски пројекти српскоправославних цркава... 

59 

 

БОРЈАН МИТРОВИЋ Оригинални научни рад 
Универзитет у Источном Сарајеву УДК 726.54(497.6):271.222(497.11)-52   

Филозофски факултет COBISS.RS-ID 137710849 

borjan.mitrovic@ffuis.edu.ba  10.7251/GUARS2214059M 

 

 

ВАСИЛИЈ АНДРОСОВ И ТИПСКИ ПРОЈЕКТИ 

СРПСКОПРАВОСЛАВНИХ ЦРКАВА  

У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ  
 

 
 Сажетак: Рад се бави српскоправославним сакралним градитељством на подручју 

Босне и Херцеговине у периоду између два свјетска рата, тачније црквама изграђеним у нацио-

налном стилу а према пројектима који су настајали у Министарству грађевина, из руке архи-

текте Василија Андросова.  

  

Кључне ријечи: Василиј Андросов, национални стил, српсковизантијски стил, неови-

зантизам, Босна и Херцеговина, типски пројекти.  

 

 

Српскоправославно сакрално градитељство на подручју Босне и Херце-

говине између два свјетска рата показује неколико препознатљивих праваца 

кретања, уз неминовну појаву и оних објеката који су тешко сводиви у неку од 

ширих категорија. С једне стране, посриједи је градња мање-више типских јед-

нобродних црквених грађевина са звоником на западној страни и скромним 

стилским обиљежјима доминантно западне, условно речено, ненационалне тра-

диције. Такве сакралне грађевине настављају праксу типских пројеката који су 

грађении током аустроугарске управе у Босни и Херцеговини Божић • 2017]. 

Ипак, неке од цркава те врсте показују, слично као и у предратном периоду, 

одређене елементе (ломбардијски фриз, куполаста капа звоника, крстообра-

зност остварена апликацијом пјевница, појава бочних апсида и сл.) који се могу 

тумачити као израз националног стила. Каткад ће такве тенденције бити и изра-

женије, па и креативније у својим мање или више скромним локалним реализа-

цијама. 

С друге стране, стварање заједничке државе и обнова јединства Српске 

православне цркве подразумијеваће и градитељску дјелатност која више неће 

бити локално дефинисана, већ ће у знатној мјери бити обликована и из зајед-

ничког националног и духовног центра. Тај, условно речено, други правац пра-

вославног градитељства у међуратној Босни и Херцеговини, оличен кроз про-

јекте београдских архитеката, може да се подијели у двије подгрупе. С једне 

стране, посриједи су, за локалне прилике, монументалне и репрезентативне 

градске цркве, попут оних у Бањој Луци, Добоју или Шамцу, као намјенски 

пројекти за конкретне средине. Насупрот томе, од краја 3. деценије 20. вијека 

mailto:borjan.mitrovic@ffuis.edu.ba
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јавља се и планско дјеловање институција нове државе, прије свега Министар-

ства грађевина, с циљем да се нове цркве граде у српсковизантијском стилу. 

Стога се у овом периоду и у мањим и сиромашнијим срединама по Босни и 

Херцеговини гради значајан број типских цркава које носе одлике националног 

слога. 

На основу доступне документације, литературе и аналогија, може се 

рећи да је, у вези са израдом ових типских пројеката, кључно име архитекте 

Василија Андросова. Овај београдски архитекта, избјеглица из бољшевичке 

Русије, запослио се у Министарству грађевина Краљевине Срба, Хрвата и Сло-

венаца 1920. године, да би од 1924. био у Архитектонском одјељењу овог 

министарства, чији је начелник чувени архитекта националног стила Петар Ј. 

Поповић. Заједнички рад у Одјељењу и сарадња на конкретним пројектима, без 

сумње су подразумијевали утицај Поповића на коначно формирање Андросова 

у српском националном стилу, али је врло вјероватно да је и већ афирмисани 

Андросов био инспиративан за самог Поповића Марковић, Межински Мило-

вановић • 2020: 36–37]. Имајући у виду такав однос двојице архитеката, није 

увијек најјасније колики је удио свакога од њих двојице (као и осталих запосле-

них) при изради сваког од пројеката који је изашао из Министарства грађевина. 

Познато је да је Андросов током рада у Министарству, између 1920. и 

1941, „пројектовао укупно пет звонара, 120 цркава, спомен-костурница и капе-

ла, чијем збиру припадају пројекти реконструкција, санација и адаптација, као 

и бројна неизведена дела” Марковић, Межински Миловановић • 2020: 49]. 

Слика 1: Црква Светог Ђорђа у Бјелају 

 

Извор: https://www.mapio.netpicp-12681652 
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Хронолошки гледано, крајем 3. деценије 20. вијека могу се примијетити 

први случајеви интервенције државних институција с циљем да се у босан-

скохерцеговачким сеоским срединама рашире типски пројекти православних 

цркава у националном стилу. Један од првих примјера те врсте јесте Црква Све-

тог Ђорђа у Бјелају код Босанског Петровца. 

Наиме, још 18. маја 1928. Српскоправославни епархијски црквени суд 

доставио је, преко Секције (вјероватно се мисли на Грађевинску секцију у 

Бихаћу), пројекат цркве Грађевинској дирекцији у Сарајево Архив БиХ, ГДС, 

к 202]. Међутим, 1. јуна 1928. директор Грађевинске дирекције у Сарајеву 

пише да му је сугерисано (сугестију му је упутио архитекта Министарства гра-

ђевина Маслаћ) како би све пројекте цркава у БиХ требало слати Министарству 

грађевина, да би их они прегледали. Директор Дирекције у Сарајеву стога и 

шаље пројекат Министарству у Београд: 

„Из поменутих разлога Дирекцији је част доставити [нечитка ријеч] про-

јекат с молбом, да се само са техн. стране прегледа и евентуално преради у 

духу наше старе црквене архитектуре.” 

Четрнаестог августа 1928, директор Грађевинске дирекције у Сарајеву 

обавјештава Бихаћку секцију да је пројекат послат Министарству грађевина, 

„да се исти преради у духу старе срп. византијске архитектуре”. Када је ријеч о 

ситуацији у Београду, у допису представника Министарства вјера министру 

грађевина од 15. децембра 1928. сазнајемо да је ово министарство доставило 

Министарству грађевина први пројекат за цркву у Бјелају, који „није био добро 

изграђен”, те да му сада достављају и други пројекат, који министар треба да 

усвоји. У коначници, министар грађевина одобрава приједлог, а 20. октобра 

1929. и министар правде коначно одобрава подизање цркве. Kao пројектант 

цркве јавља се Василиј Андросов Кадијевић • 2005: 211]. 

У погледу архитектонских одлика, пројекат цркве у Бјелају веома је 

скроман, док су елементи националног стила тек симболички, више изражени у 

декоративном опонирању пријератним типским рјешењима неголи што су 

увјерљиви репрезентанти византијског/српског средњовјековног градитељства. 

Структурално, то је и даље (као и за вријеме аустроугарске управе) лонгитуди-

нална, једнобродна основа са звоником на западној страни, док се као елемент 

националног стила могу примијетити са јужне и сјеверне стране додате пјевни-

це завршене таласастим вијенцима. Звоник-кула, сасвим благо истакнута пред 

западном фасадом, стишане је вертикалности у односу на више звонике прије-

ратног раздобља. Бифора, која се јавља над западним улазним порталом, пона-

вља се и на пјевницама и такође се може препознати као елемент националног 

стилског израза. 

Црква Вазнесења Господњег у Липи код Бихаћа АРСБЛ, 9, V, 47] гото-

во је истовјетна цркви у Бјелају, само што су јој пјевнице нешто плиће. Архив-

ска документација указује на истовјетност овог пројекта и са пројектом Цркве 

Светог Илије у Врањској код Босанске Крупе АРСБЛ, 9, V, 47], с тим да је 
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капа звоника у Врањској (реализовано стање) барокизирана. Слично као и у 

случају градње цркве у Бјелају, у допису Техничког одјељења из Бање Луке 

види се да они такође нису одобрили првобитни пројекат за цркву у Врањској, 

израђен у Техничком одјељењу у Бихаћу, јер се инсистира да „нове цркве које 

се граде имају бити у српско-византијском стилу” АРСБЛ, 9, V, 47].
1
 У јулу 

1930. године одобрена је градња цркве, према новом пројекту, оном по којем су 

изграђене и цркве у Бјелају и Липи. Чињеница да је капа звоника барокизирана 

говори о специфичном односу локалне заједнице према пројектима у национал-

ном стилу, тј. потреби да се одређени аспекти тих пројеката коригују и прила-

годе локалном поимању сакралног објекта, које опет почива на дубоким дру-

штвеноисторијским темељима (битност високог, истакнутог звоника и сл.). 

Случај цркве у Врањској казује нам понешто и о проблемима које је 

изградња објеката у националном стилу могла проузроковати у малим и сиро-

машним руралним заједницама по Босни. У допису Техничког одјељка из Биха-

ћа Врбаској краљевској банској управи у Бањој Луци из марта 1930. стоји: 

„Уједно се умољава Краљевска Банска Управа да не шаље плана можда 

на коначно одобрење Министарству Грађевина, јер исто израђује планове непо-

десне за наше сиромашне Црквене Општине и села, која нијесу у стању подиза-

ти цркава са многим и великим кубетима за шта се хоће велика свота новца и 

исто тако много материјала, а то нијесу у стању наша сиромашна села намакну-

ти.” АРСБЛ, 9, V. 47] 

Дакле, као и у раздобљу прије Првог свјетског рата, куполаста рјешења 

неријетко захтијевају богатије средине, док ће се у мјестима попут Врањске 

градити скромнији објекти са више симболичким назнакама националног сти-

ла.  

На трагу претходно поменутих једноставних цркава у Бјелају, Липи и 

Врањској јесте и један посебан тип једнобродних цркава Василија Андросова 

који се сусреће широм простора под јурисдикцијом Српске православне цркве, 

па тако и у више мјеста у Босни и Херцеговини. Ријеч је о лонгитудиналном, 

једнобродном објекту са интегрисаним нартексом, звоником и истакнутом 

олтарском апсидом. Главне маркере националног стила на поменутом типском 

пројекту представљају улазни портал, розета изнад њега и кула-звоник над 

припратом. Овај типски пројекат реализован је углавном у руралним право-

славним срединама тадашње краљевине: у селу Црвена Река код Пирота, у 

Мајуру код Шапца, у селу Мало Орашје (Смедерево), у Путникову (Ковачица), 

Сиљевици (Рековац), у Златешу (Бијело Поље) и на многим другим локалите-

тима. Када је ријеч о простору Босне и Херцеговине, том типу припада проје-

                                                 
1
 И поред настојања министарстава, и даље су грађене типске цркве без српско-византијских 

одлика. Архивска грађа даје примјере из којих се види да и само Министарство из Београда 

даје дозволу за такве пројекте, као што је, рецимо, случај са црквом у Календеровцима 

(АРСБЛ, 9, V, 47). 
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кат за цркву у Горњим Подградцима, Градишка, из 1935. године АРСБЛ, 9, V. 

47]. Према пројекту, западни улазни портал требало је да буде обогаћен фасад-

ном декорацијом, али коначно рјешење указује на то да до тога, можда из 

финансијских разлога, није дошло. 

Слика 2: Црква у Горњим Подградцима 

 

Извор: Архив Републике Српске 

 

По истом пројекту по којем је рађена црква у Подградцима, започета је и 

Црква покрова Пресвете Богородице у Мајевцу. Архивска грађа указује на 

1938. и 1939. као кључне године за тражење дозвола за градњу цркве, па се 

може узети да се са градњом почело 1939. године. Црква је, како се наводи на 

сајту Зворничко-тузланске епархије,
2
 завршена тек 60-их година 20. вијека, те 

данашњи изглед битно одступа од пројекта који налазимо у архивској грађи, а 

који је истовјетан цркви у Горњим Подградцима. Потпуно исти пројекат био је 

намијењен и за цркву у селу Велика Илова, Прњавор, за коју је дозвола издата 

1940, али је замисао, вјероватно због почетка рата, остала нереализована. По 

овом пројекту изграђена је и Црква вазнесења Господњег у Брадини код Коњи-

ца, према подацима са сајта Епархије
3
 – 1938. године.   

Цркве у Винској код Брода, Чађавици код Бијељине и у Олову, као и 

црква у Гати код Бихаћа (са одређеним морфолошким специфичностима), 

                                                 
2
 https://www.eparhijazt.com/sr/152.majevacka.html Приступљено: 25. 11. 2021. 

3
 https://eparhija-zahumskohercegovacka.com/?page_id=72134 Приступљено: 11. 11. 2021. 

https://www.eparhijazt.com/sr/152.majevacka.html
https://eparhija-zahumskohercegovacka.com/?page_id=72134
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представљају посебан вид типског пројекта који Василиј Андросов ради у 

Министарству грађевина.
4
 

 
Слика 3: Црква рођења Пресвете Богородице у Винској 

 

Извор: Архив Епархије зворничко-тузланске 

Када говоримо о рјешењу које сусрећемо у Винској, Чађавици и Олову, 

ријеч је о цркви у виду сажетог уписаног крста, са споља осмостраном куполом 

која се преко пандантифа уздиже над наосом. Јужна и сјеверна страна додатно 

су истакнуте правоугаоним пјевницама са бифорама и таласастим завршним 

вијенцима. Припрата храма је тек благо сужена у односу на ширину простора 

наоса, док се над њом издиже кула-звоник квадратног пресјека, сасвим мало 

испуштен из равни западне фасаде. Изглед звоника, појава бифора, као и обра-

да натпрозорника и надвратника указују на сличност са рјешењем у Бјелају. 

Када је ријеч о Цркви Рођења Пресвете Богородице у Винској код Брода, 

као најстаријој од њих, одобрење за градњу добијено је 1929. године АРСБЛ, 

9, V. 47]. Црква је завршена и освећена 1934, како се помиње у Записнику о 

примопредаји црквене општине из 1983. Архив ЗТ], или 1936, како стоји у 

епархијском шематизму Јевић • 2015: 209]. Пројекат показује сличности са 

Поповићевом црквом у Стојнику код Сопота, као и са црквом у Доњој Локо-

шници код Лесковца, за коју се зна да су је Поповић и Андросов радили заједно 

Марковић, Межински Миловановић • 2020: 38–39]. 

                                                 
4
 Захваљујући грађи која се чува при цркви у Винској, а коју нам је на увид уступио свештеник 

Дарко Вукомановић, успјели смо доћи до неколико докумената из 1929. на којима стоји потпис 

Василија Андросова као архитекте. Стога закључујемо да ова црква, као и њој истовјетне цркве 

у селу Чађавици и у Олову, припада опусу овог архитекте. 
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Као што смо већ и рекли, цркви у Винској истовјетна је и Црква Светог 

Илије у Доњој Чађавици код Бијељине, грађена између 1931. и 1937, када је и 

освећена Јевић • 2015: 149]. По архивским подацима, план за цркву одобрен је 

тек 1935. Архив ЗТ, Протокол Епархијског управног одбора, 1936–1938, 1167]. 

Трећи објекат урађен по истом пројекту јесте Храм Сабора српских про-

светитеља у Олову, грађен између 1935. и 1939 Архив ЗТ, Љетопис Парохије 

оловске, стр. 1]. Као година освећења помиње се 1940. Качавенда • 1977: 212]. 

Из архивске грађе видимо да се уз оловску цркву помиње и извјесни инжењер 

Миљевић Архив ЗТ, Протокол Епархијског управног одбора 1936–1938, бр. 

1036], вјероватно у својству руководиоца реализације градње. 
 

Слика 4: Црква светих апостола Петра и Павла у Гати 

 

Извор: Архив Републике Српске 

Као посљедњу у низу из ове скупине наводимо Цркву светих апостола 

Петра и Павла у Гати (Рујници) код Бихаћа (1935). Будући да у документацији 

о овој цркви АРСБЛ, 9, V, 47] не наилазимо на детаљније податке о самом 

пројекту, доста је тешко прецизирати годину изградње ове цркве, премда се на 

основу скромне грађе може закључити да је грађена 30-их година. У погледу 

архитектонских одлика, храм је готово истовјетан рјешењима у Винској, Чађа-

вици и Олову, те би се стога могло претпоставити да је и ова црква пројекат 

Василија Андросова, односно Министарства грађевина. Оно што је пак чини 

јединственом у овој скупини јесте појава двају звоника квадратног пресјека, 

који фланкирају западну фасаду цркве. Такво рјешење могло би указивати на 
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одређене аналогије према рјешењима Андросова на Чукарици и у манастиру 

Лешок.  

Изузимајући пројекат Гојка Тодића за цркву у Градишци (1926), Васи-

лију Андросову припадају и главна босанскохерцеговачка рјешења на бази 

моравског триконхоса. То је сасвим и очекивано, имајући у виду да је ријеч о 

црквама типског карактера које је Андросов, са одређеним варијацијама, гра-

дио широм тадашње Југославије. У општим цртама, посриједи је основа три-

конхоса са здепастим звоником квадратног пресјека над нартексом. Фасадна 

платна третирана су полихромијом – хоризонталном смјеном двију боја, чиме 

се опонаша моравска комбинација опеке и камена, као и формирањем шахов-

ских поља. Прозорски отвори често су у форми бифора и трифора, на којима 

се, као и на розетама, јавља декоративна пластика. Цркве овог типа сусрећемо у 

различитим мјестима (урбаним и руралним) тадашње државе: у Сибници 

(Сопот), Блацу, Љубовији, Лазници (Жагубица), Косијереву, Купинику (План-

диште), Дељадровцима (Сјеверна Македонија) и др. 

Слика 5: Црква Вазнесења Господњег у Кључу 

 

Извор: https://upload.wikimedia.orgwikipediacommonsddbChurch_in_Kljuc.jpg 

Када је ријеч о објектима овог типа у Босни и Херцеговини, Црква Ваз-

несења Господњег у Кључу представља најстарији примјер. У епархијском 

шематизму се наводи да је грађена од 1928. до 1934 Јевић • 2011: 163], док се у 

штампи помиње да се са градњом почело 30. јула 1930, те да се црква гради по 



БОРЈАН МИТРОВИЋ, Василиј Андросов и типски пројекти српскоправославних цркава... 

67 

 

узору на цркву на Чукарици Време • 1930: 4], за коју знамо да ју је пројектовао 

Василиј Андросов Марковић, Межински Миловановић • 2020: 42]. Иако је 

поређење са чукаричким храмом донекле произвољно, сасвим је оправдано 

цркву приписати опусу Андросова, будући да је истовјетна (изузев позиције 

бочног улаза, на јужној страни) Цркви Светог Николе у Сибници, као и цркви 

манастира Косијерево, цркви у Купинику, али и да је веома блиска неким дру-

гим његовим рјешењима (нпр. Лазница). 

Други примјер ове врсте јесте Црква Светог великомученика Прокопија 

у Брези код Сарајева, грађена између 1930. и 1936 Пузовић • 2004: 227], нешто 

скромнија у реализацији. По свим својим структурним и стилским одликама 

може се окарактерисати као дјело Василија Андросова (блиско рјешењима у 

Сопоту, у Сибници и сл.), али је то потребно додатно потврдити.  

Слика 6: Црква Светог Николе у Јаворанима 

 

Извор: https://www.facebook.com120282488178photosnova-crkva-svetog-nikole-iz-1931-godi-

ne-javorani120288043178 

 

Претходно поменутим типом није исцрпљена форма триконхоса у про-

јектима Василија Андросова на подручју Босне и Херцеговине. Јoш један тип-

ски пројекат триконхоса јавља се у Љубији код Приједора и у Јаворанима код 

Кнежева, док архивска грађа показује да је исти објекат био планиран и у 

Палачковцима код Прњавора, али није реализован. У сва три случаја ријеч је о 

скромнијој форми сажетог уписаног крста са три петостране апсиде које опасу-

ју наос над којим се уздиже октогонална купола. Са западне стране формиран 

је нартекс са органски сједињеним здепастим звоником квадратног пресјека 
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који се завршава засведеном бифором. Спољашњошћу доминирају зидне повр-

шине са малим отворима, с тим да је западна фасада, којом доминира лучни 

забат, замишљена (не и реализована у потпуности) монументалније, са архи-

травно засведеним улазним порталом, над којим се оставља простор за розету 

(слично рјешењима која код Андросова сусрећемо на раније помињаним про-

јектима као што су Горњи Подградци и сл.). 

За Цркву Светог Николе у Јаворанима код Кнежева знамо да су се још 

1929. почеле сакупљати дозволе неопходне за почетак градње АРСБЛ, 9, V, 

47], док се као година освећења наводи 1931. Жагран, Лукић, Малешевић • 

2016: 357]. Међутим, када је ријеч о подацима о архитекти, сачувана грађа у 

вези са Црквом Светих апостола Петра и Павла у Љубији нуди више података. 

Грађевинска дозвола за љубијску цркву издата је 1937. АРСБЛ, 9, V, 47], док 

је освећена 1938. 

Слика 7: Црква Светих апостола Петра и Павла у Љубији 

 

Извор: Архив Републике Српске 

 

Елаборат о објекту израђен је у Архитектонском одјељењу Министар-

ства грађевина, у режији Василија Андросова. Будући да је ријеч о типском 

пројекту, доступни архивски материјал показује да су нацрти за љубијску 

цркву само преименовани нацрти за цркву у Качапору (Блаце, Србија), израђе-

ну још 1929. Познато је да је по овом моделу, са минималним измјенама, треба-

ло градити и храм у Обилићу Боровњак • 2014], а по овом пројекту је очиглед-
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но изграђена и црква у Бресју код Косова Поља, као и црква у Избеници код 

Варварина, грађена између 1935. и 1942. Марковић, Межински Миловановић • 

2020: 53]. Исти пројекат сусрећемо и у Самариновцу код Неготина, 1934. 

Јовић • 2019: 685], у Бабушници, а нешто модификован и у Доњој Речици код 

Прокупља из 1937. Јовић • 2019: 591]. Пројекат би се могао упоредити са 

црквом у Радовању, коју је такође радио Андросов, с тим да је ово типско рје-

шење скромније и збијеније. Осим тога, за разлику од степенастог, пирамидал-

ног стремљења ка куполи, које имамо у Радовању, овдје у горњим зонама има-

мо два фокуса: звоник и куполу. Поред тога, Марковић види сличност овог 

типа са црквом у Локошници, коју је, како је већ и речено, Адросов радио 

заједно са Петром Поповићем Марковић, Межински Миловановић • 2020: 53]. 
Као што је поменуто, и нереализовани пројекат за цркву у Палачковци-

ма код Прњавора АРСБЛ, 9, V, 47] готово је истовјетан пројекту за Љубију 

(као и стању које имамо у Јаворанима), са додатим улазним отвором на једној 

од бочних апсида. Пројекат је био одобрен 1940, а исте године је издата и гра-

ђевинска дозвола Техничког одјељења Краљевске банске управе (уобичајена 

пракса, након што Министарство грађевина да одобрење), али су вјероватно 

финансијске потешкоће и(ли) рат онемогућили изградњу цркве.  

О српскоправославном сакралном градитељству и националном стилу у 

раздобљу између два свјетска рата већ је писано у виду синтеза Кадијевић • 

2007; Игњатовић • 2016. и др.], а и о руским архитектама који су се овом 

врстом градитељства бавили у поменутом периоду такође постоје посебне 

монографске јединице Марковић, Межински Миловановић • 2020]. Осим тога, 

велики је број сепарата који се на различите начине и у различитом опсегу баве 

дјелом Василија Андросова. Наш циљ био је обратити пажњу на типске пројек-

те цркава у националном стилу које су дјело поменутог архитекте а које су 

настале на подручју Босне и Херцеговине, будући да тај корпус, колико нам је 

познато, до сада није цјеловито сагледан. 

Сумирајући податке изнијете у раду, потврђује се како се крајем 20-их 

година 20. вијека из државног центра развија идеја о потреби градње цркава у 

националном стилу у Босни и Херцеговини. Дотадашња рјешења у национал-

ном стилу, примјењивана 20-их година, била су појединачни, намјенски пројек-

ти за одређена мјеста и нису била дио државне стратегије. Но, типски објекти, 

који углавном настају у 4. деценији, показују јасну државну интервенцију с 

циљем кристализације националног визуелног идентитета у српскоправослав-

ном градитељству на подручју Босне и Херцеговине и његовог укључивања у 

јединствени визуелни идентитет сакралних објеката СПЦ између два свјетска 

рата. 

Будући да је у погледу реализације ове идеје пресудна улога Министар-

ства грађевина, у овом раду покушали смо приказати оне примјере српског 

православног сакралног градитељства у Босни и Херцеговини настале између 
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два рата, а чији су пројекти дјело Министарства грађевина. За већину анализи-

раних објеката утврдили смо, на основу архивске грађе и литературе, да су дје-

ло Василија Андросова, док за поједине такав закључак износимо на основу 

аналогија са објектима за које се поуздано зна да су његово дјело. У погледу 

архитектонских типова који стижу из Министарства, сумарно гледано, ријеч је 

или о једноставнијим једнобродним грађевинама са звоником на западној стра-

ни или о нешто комплекснијим једнокуполним објектима у виду сажетог упи-

саног крста, често у форми триконхоса. Посебан акценат у раду стављен је на 

свједочанства о томе на који начин се идеја националног стила имплементира-

ла путем грађевинских дирекција и какве су биле реакције на локалном нивоу. 

Ту прије свега мислимо на дискусије финансијске природе у вези са градњом 

ових објеката, као и на амбивалентан однос према пројектима Андросова и 

самој представи о томе шта је репрезентант националног у сакралном гради-

тељству, што је нарочито видљиво на реализацији звоника на појединим од 

ових објеката, тј. потреби локалних заједница (нпр. у Врањској, а касније и у 

Мајевцу) да звоник вертикално више истакну него што се то даје на пројектима 

Андросова. 

Даљња истраживања
5
 требало би да буду усмјерена ка свеобухватнијој 

анализи православног сакралног градитељства у националном стилу насталог 

на подручју Босне и Херцеговине у периоду 1918–1941, које до сада није систе-

матски изучавано. Истраживања би се могла кретати ка освјетљавању аутор-

ства других објеката, интеракције локалних градитеља (са пријератним иску-

ством) и пројектаната из престонице, односа школованих архитеката, грађевин-

ских техничара и мјесних мајстора, рецепције националног стила код локалног 

становништва, као и социјално-економских аспеката који су везани за изград-

њу објеката у националном стилу, што је посебно занимљив дио ове проблема-

тике. 

 

 
Извори и литература 

 
Извори: 

 

Архив Босне и Херцеговине, Сарајево 

Архив Зворничко-тузланске епархије, Бијељина 

Архив Републике Српске, Бања Лука 

                                                 
5
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сандру Кадијевићу са Филозофског факултета Универзитета у Београду, као и господину 

Милошу Јуришићу из Музеја науке и технике у Београду. На тај начин успјели смо превазићи 

одређене потешкоће условљене немогућношћу посјете Архиву Југославије у Београду усљед 

актуелне пандемије.  
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Подизање цркве у Кључу, Време, 3084, 31. 7. 1930, 4. 
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BOLNICE I BOLNIČKA SLUŽBA U VRBASKOJ BANOVINI 

1929–1941 
 

 
Apstrakt: U ovom radu opisana su sva pitanja vezana za bolnice i bolničku službu Vrbaske 

banovine. U 1931. evidentirano je, po mjestima, pet banovinskih, četiri gradske (opštinske), tri socijal-

nog osiguranja i po jedna rudarska i vojna bolnica. Čitava grupa brdsko-planinskih srezova Banovine 

bila je van uticaja postojećih bolničkih ustanova, jer su se one sve nalazile u nizijskim krajevima. 

Glavna bolnička ustanova na području Banovine bila je Banovinska (državna) bolnica u Banjaluci. 

Podaci pokazuju kako je u drugoj polovini 30-ih godina u Banjaluci sagrađena nova Državna bolnica 

sa više odjelјenja. Osim javne i vojne bolnice u Banjaluci, opisane su banovinske bolnice u Bihaću, 

Cazinu, Bosanskom Novom, Derventi, Kotor Varošu, Ključu i Prnjavoru i socijalnog osiguranja u Jaj-

cu, Donjim Podgradcima, Drvaru i Tesliću. Do 1940. bilo je izgrađeno desetak novih tipskih bolničkih 

zgrada na području Banovine, ali je njihovo otvaranje omeo početak Drugog svjetskog rata. 

 

Ključne riječi: Vrbaska banovina, Banjaluka, zdravstvo, bolnice, lјekari, ban Svetislav Tisa 

Milosavlјević. 

 

 

Za zdravstvene prilike ovog područja važnu ulogu imalo je formiranje Vrba-

ske banovine. Zakonom o nazivu i podeli Kralјevine na upravna područja od 3. okto-

bra 1929. ukinuta je dotadašnja podjela države na oblasti, a Kralјevina Srba, Hrvata i 

Slovenaca dobila je naziv Kralјevina Jugoslavija i bila podijelјena na devet političko-

upravnih područja – banovina, od kojih je jedna bila Vrbaska, sa sjedištem u Banja-

luci. 

Sa formiranjem Vrbaske banovine, zdravstvo je, u značajnoj mjeri, na osnovu 

Zakona o nazivu i podeli Kralјevine na upravna područja, preneseno iz centralne 

vlade u nadležnost bana i Kralјevske banske uprave u Banjaluci. 

U nadležnost bana ulazili su, između ostalog, i poslovi opšte uprave iz oblasti 

zdravstva i socijalne politike.
1
 Banu Vrbaske banovine je bio potčinjen Higijenski 

                                                 
1
 U nadležnost bana ulazili su poslovi iz oblasti zdravstva i socijalne politike: „1. Zaštita rada, inspek-

cija rada, parnih kotlova i dr.; posredovanje rada, nadzor nad radničkim komorama. 2. Poslovi i nad-

zor nad svim socijalnim ustanovama u banovini. 3. Staranje za invalide u koliko nisu invalidskim 

zakonom takvi poslovi preneti u nadležnost drugih vlasti; staranje oko siromašnih i starih, kao i oko 

svih humanitarnih ustanova; nadzor nad socijalnim radom samoupravnih tela. 4. Svi poslovi sanitetske 

uprave: bolnice, kupališta, lečilišta; zatim nadzor nad sanitetskim savetima, lekarskim i apotekarskim 

komorama.ˮ Čl. 8 „Zakona o nazivu i podeli Kralјevine na upravna područjaˮ, Službene novine 

Kralјevine Jugoslavije, 4. 10. 1929, 1. 
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zavod u Banjaluci i sve higijenske ustanove. Ban je preko Zavoda vršio i higijensku 

službu u Banovini.
2
 Podjelom banske uprave na osam odjelјenja, vrhovni sanitetski 

organ u Vrbaskoj banovini bilo je Odjelјenje za socijalnu politiku i narodno zdravlјe 

(VI), koje se dijelilo na Odsjek za socijalnu politiku i Odsjek za narodno zdravlјe.
3
 

Sredstva koja su izdvajana za zdravstvo Vrbaske banovine nisu odgovarala ni 

najelementarnijim potrebama, pa je zbog toga ona bila na poslјednjem mjestu u 

Kralјevini Jugoslaviji. Za unapređenje zdravstva na području Vrbaske banovine zna-

čajna sredstva su dobijana od Ministarstva socijalne politike i narodnog zdravlјa 

Kralјevine Jugoslavije i raznih fondova. 

Karekteristike zdravstvenih prilika Vrbaske banovine određivala je pasivnost 

svih njenih ranijih područja koja su do tada obuhvatala Vrbasku, Bihaćku i dijelove 

Travničke i Tuzlanske oblasti. Bili su to uglavnom siromašni krajevi sjeverozapadne 

Bosne.
4
 Istovremeno je Vrbaska banovina bila u geografskim odlikama i dostignu-

tom nivou ekonomskog i prosvjetno-kulturnog razvoja raznorodna i neujednačena, 

što je, uz izrazitu konfesionalnu različitost, umnogome određivalo karakteristike nje-

nih zdravstvenih prilika. 

                                                 
2
 Čl. 41 „Zakona o banskoj upraviˮ, Službene novine Kralјevine Jugoslavije, 7. 11. 1929, 1.956. 

3
 U nadležnost Odjelјenja za socijalnu politiku i narodno zdravlјe ulazili su: „1) staranje o ratnim inva-

lidima, siročadi i siromašnima; 2) odobravanje uposlenja stranim radnicima i nameštenicima... 3) 

upravlјanje u kupalištima i lečilištima i donošenje odluka u vezi sa upravlјanjem... izuzimajući dava-

nje kupališta u eksploataciju; 4) upravlјanje i nadzor nad bolnicama, dečijim i invalidskim ustanova-

ma, školama za babice i humanitarnim ustanovama; 5) projektovanje, građenje, i proširenje novih bol-

nica... 6) predlozi za osnivanje novih bolnica i novih bolničkih odelenja... 7) izvršenje odredaba pra-

vilnika br. 13102/27 god. o bolnicama; 8) upravlјnje službom i određivanje službe sreskim sanitetskim 

referentima; 9) donošenje odluka u drugom i poslednjem stepenu po svima krivicama donetim na 

osnovu sanitetskog zakona i ostalih sanitetsko-policijskih propisa; 10) odobravanje opšte lekarske 

prakse... naziva specijaliste... obavlјanja praktičnog staža... vršenja volonterske lekarske službe u sani-

tetskim ustanovama... vršenja sporedne službe... dentističke prakse... prakse nižem sanitetskom 

osoblјu (babicama, maserima i sl.); 11) odobravanje za slobodno rukovanjem apotekom,... apotekar-

skih koncesija... odobrenja o prodaji apoteka... za otvaranje apoteka po izdatoj dozvoli za držanje apo-

teka... za držanje drogerija... za uvoz i prodaju otrovnih stvari; retaksacija apotekarskih računa za 

državne i samoupravne ustanove i nadleštva; 12) odobrenja ugovora i izbora opštinskih lekara i babica 

po raspisanom stečaju; 13) određivanje komisije za pregled umobolnih, kao i upućivanje umobolnih u 

bolnice... 14) odobravanje i izvršenje asanacija...ˮ Čl. 41 „Zakona o banskoj upraviˮ, Službene novine 

Kralјevine Jugoslavije, 7. 11. 1929, 1.956. 
4
 Površina Vrbaske banovine iznosila je 20.937 km

2
 ili 8,46 odsto državne teritorije. Činili su je admi-

nistrativno-upravni srezovi: Banjaluka, Bihać, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška, Bosanska Kru-

pa, Bosanski Petrovac, Bosanski Novi, Cazin, Derventa, Dvor, Glamoč, Gračanica, Jajce, Ključ, Kotor 

Varoš, Mrkonjić Grad, Prijedor, Prnjavor, Sanski Most i Tešanj. Na osnovu sporazuma Cvetković–

Maček iz avgusta 1939, srezovi Gradačac i Derventa izdvojeni su iz Vrbaske banovine i pripojeni 

novoosnovanoj Banovini Hrvatskoj. Vlad. Marinković, Rečnik–Imenik mesta Kraljevine Jugoslavije 

(Beograd: Sveslovenske knjižare, 1930), 16–17; Viktor Manakin, gl. ur., Banovina Vrbaska – Opšti 

pregled (Banja Luka: Kraljevska banska uprava u Banjoj Luci, 1931), 3, 14–23; Matko Kumarić, 

Monografija Vrbaske banovine (Banja Luka, 1932), [25–36]; Bojan Stojnić, „Kraljevska banska upra-

va Vrbaske banovine (istorijat stvaraoca i prikaz organizacije arhivskog fonda)ˮ, Glasnik Udruženja 

arhivskih radnika Republike Srpske, I, br. 1, (2009), 26. 



BOЈАN STOJNIĆ, Bolnice i bolnička služba u Vrbaskoj banovini 1929–1941 

75 

 

Prema Zakonu o bolnicama od 27. februara 1930. bolnice su bile zdravstvene 

ustanove za liječenje bolesnika i stručno usavršavanje lјekara i ostalog sanitetskog 

osoblјa.
5
 Na području Vrbaske banovine početkom 1931. postojale su četiri gradske 

(opštinske), pet banovinskih, tri socijalnog osiguranja i jedna rudarska bolnica. To su 

bile gradske bolnice u Banjaluci, Bosanskom Novom, Derventi i Prnjavoru, banovin-

ske bolnice u Bihaću, Cazinu, Klјuču, Kotor Varošu i Prijedoru, bolnice banjalučkog 

Okružnog ureda za osiguranje radnika u Gornjim Podgradcima i Drvaru, tuzlanskog 

Okružnog ureda za osiguranje radnika u Tesliću i Rudarska bolnica u Ljubiji.
6
 U nji-

ma su 1931. godine liječena 6.863 pacijenta, od kojih je 314 umrlo.
7
 

Ban Svetislav Tisa Milosavlјević smatrao je krajem 1932. da na području 

Vrbaske banovine postoji potreba za otvaranjem najmanje 15 novih bolnica.
8
 Čitava 

grupa brdsko-planinskih srezova Banovine bila je van uticaja postojećih bolničkih 

ustanova, jer su se one sve nalazile u nizijskim krajevima.
9
 

Kako opštine u Vrbaskoj banovini nisu bile u mogućnosti zbog siromaštva da 

izdržavaju bolnice, one su se obraćale molbom Kraljevskoj banskoj upravi u Banja-

luci da ih preuzme Banovina u svoju nadležnost.
10

 Zbog opasnosti da te bolnice budu 

zatvorene, banovinske vlasti su preuzele do 1933. njih četiri u svoju nadležnost.
11

 

Na području Vrbaske banovine 1934. postojale su banovinske bolnice u 

Banjaluci, Bihaću, Cazinu, Bosanskom Novom, Derventi, Prnjavoru, Klјuču, Kotor 

Varošu, zatim bolnice socijalnog osiguranja u Drvaru, Jajcu, Gornjim Podgradcima i 

Tesliću
12

 i Vrbaska stalna vojna bolnica u Banjaluci. Javne banovinske bolnice izdr-

                                                 
5
 Čl. 1 „Zakona o bolnicamaˮ, Službene novine Kralјevine Jugoslavije, 6. 3. 1930, 431. 

6
 V. Manakin, Banovina Vrbaska – Opšti pregled, 11–12. 

7
 „Bolnice i druge ustanove za lečenje u Jugoslavijiˮ, u: Medicinski godišnjak Kraljevine Jugoslavije, 

urednik Vojislav Milovanović (Beograd: Jugoreklam K. D., 1933), 243. 
8
 Ban Svetislav Tisa Milosavlјević je izjavio na sjednici Banskog vijeća Vrbaske banovine: „Ima još 

srezova u našoj Banovini kojima je neophodno potrebna ma i najmanja bolnica, a mi ne možemo dati 

ni ambulantuˮ. Zapisnik trećeg redovnog godišnjeg sastanka Banskog veća Vrbaske banovine, drža-

nog 15 i 16 decembra 1932 god. (Beograd: Štamparija „Slogaˮ Dušana T. Popovića, 1933), 164. 
9
 M[atko] K[umarić], „U budžetskoj 1937/8 godini pristupiće se izgradnji šest sreskih bolnica. Tri bol-

nice gradiće se po redovnom budžetu, a tri iz izvanrednih finansijskih sredstavaˮ, Vrbaske novine, 6. 

1. 1937, 1; „I u Jajcu će se izgraditi sreska bolnicaˮ, Vrbaske novine, 7, 8, 9. 1. 1937, 1. 
10

 Kralјevska banska uprava Vrbaske banovine je 8. aprila 1931. preuzela bolnicu u Derventi u svoju 

nadležnost zbog opasnosti od njenog zatvaranja. Zapisnik trećeg redovnog godišnjeg sastanka Ban-

skog veća Vrbaske banovine, držanog 15 i 16 decembra 1932 god., 162–163; „Pretres banovinskog 

budžeta u Banskom većuˮ, Vrbaske novine, 14. 1. 1933, 2; Banjalučko gradsko vijeće donijelo je 

početkom 1933. zaklјučak da se banjalučka bolnica „zatvori, ako ju ne preuzme država ili banovinaˮ. 

Nјeno zatvaranje spriječio je ban Svetislav Tisa Milosavlјević odlukom da „preuzme bolnicu u bano-

vinsku upravuˮ od 1. aprila 1933. Intencije bana bile su opštepoznate: „Ako ne možemo napred, da ne 

idemo natragˮ. Zapisnik četvrtog redovnog godišnjeg sastanka Banskog veća Vrbaske banovine, drža-

nog 14, 15, 16 i 18 decembra 1933 god. (Zagreb: „Tipografijaˮ AD, [1934]), 119, 121. 
11

 Zapisnik trećeg redovnog godišnjeg sastanka Banskog veća Vrbaske banovine, držanog 15 i 16 

decembra 1932 god., 164. 
12

 „Sanitetska organizacija u Vrbaskoj banoviniˮ, Lekar, 15. 11. 1935, 133–134, 136. 
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žavane su iz banovinskog budžeta. Bolnice socijalnog osiguranja nisu imale pravo 

javnosti.
13

 

Osim banjalučke, ostale banovinske bolnice svojim uređenjem, brojem lјe-

kara i postelјa nisu odgovarale svojoj svrsi. One nisu imale zarazna odjelјenja, 

odjelјenja za tuberkulozu i druge hronične zarazne bolesti. Prema tadašnjim informa-

cijama glavne karakteristike banovinskih bolnica bile su „slabo materijalno snabde-

vanje, dotrajao i nepotpun inventar, neškolovan personalˮ.
14

 

U nedostatku kvalitetnih bolničkih usluga, imućnije stanovništvo iz sjevernih 

krajeva Vrbaske banovine liječilo se u bolnicama na teritoriji Savske banovine – 

Zagrebu, Sisku, Novoj Gradišci i Slavonskom Brodu, iz istočnih i južnih krajeva u 

bolnicama Drinske banovine – Sarajevu i Travniku, a iz zapadnih krajeva u Primor-

skoj banovini – Kninu. Dešavalo se često da bolesnici slabijeg imovnog stanja, a za 

koje je troškove liječenja trebalo da snosi Kralјevska banska uprava Vrbaske banovi-

ne, zbog nepostojanja dovolјnih finansijskih sredstava nisu ni primani na liječenje. 

Bili su prepušteni „sami sebi i milosti Božijojˮ.
15

 

Prema tadašnjim standardima, na 1.000 stanovnika dolazile su na selu dvije 

bolničke postelјe, a u industrijskim krajevima i gradovima po šest. U skladu sa ovim 

stanjem bilo je u Vrbaskoj banovini neophodno na 1.000 stanovnika obezbijediti 

četiri postelјe, odnosno ukupno 4.002. Sredinom 1934. postojalo je svega 315 bolnič-

kih postelјa, od kojih 90 u Banjaluci, 60 u Bihaću, 40 u Derventi i po 25 u Kotor Va-

rošu, Cazinu, Prnjavoru, Klјuču i Bosanskom Novom. Brojno stanje bolničkih lјe-

kara je bilo minimalno. Sredinom 1934. zaposleno je bilo 13 lјekara, od kojih četiri u 

bolnici u Banjaluci, tri u bolnici u Bihaću, a u ostalim bolnicama jedan ili nijedan. U 

bolnicama je stvaran broj lјekara bio osam, jer su petorica bili istovremeno i sreski 

lјekari, a često i jedini lјekari u srezu. Tako su četiri velika sreza, sa vrlo slabim 

komunikacijama, Glamoč, Jajce, Klјuč i Mrkonjić Grad, bili upućeni na bolnicu u 

Klјuču sa 25 postelјa i jednim lјekarom, koji je istovremeno bio i sreski lјekar. Isto-

vremeno je područje Savske banovine imalo 19 bolnica i osam velikih i moderno 

uređenih lјečilišta. Imajući u vidu zdravstvene teškoće, banjalučki advokat i političar 

dr Stevan Molјević predlagao je da se bolnica u Banjaluci proširi otvaranjem pet 

odjelјenja: internog, hirurškog, kožnog i veneričnog, zaraznog i za otvorenu tuberku-

lozu, a svako sa po 50 do 150 postelјa, da se bolnica u Bihaću proširi na 200 postelјa 

sa tri odjelјenja, u Glamoču, Jajcu i Mrkonjić Gradu podignu male bolnice, a da se 

bolnica u Klјuču proširi na 120 postelјa i sa dva do tri odjelјenja i da se pri postoje-

ćim bolnicama otvore odjelјenja za otvorenu tuberkulozu i da se podigne na području 

                                                 
13

 „Bolnice i druge ustanove za lečenje u Jugoslavijiˮ, u: Medicinski godišnjak Kraljevine Jugoslavije, 

urednik V. Milovanović (Beograd: Jugoreklam K. D., 1933), 248. 
14

 „Sanitetska organizacija u Vrbaskoj banoviniˮ, Lekar, 15. 11. 1935, 133. 
15

 Isto. 



BOЈАN STOJNIĆ, Bolnice i bolnička služba u Vrbaskoj banovini 1929–1941 

77 

 

Banovine veliko posebno lјečilište za tuberkulozne. Za ovo je sredstva trebalo da 

obezbijedi država.
16

 

Iako je bolnica u Banjaluci
17

 bila glavna bolnička ustanova na području Vrba-

ske banovine, ona je u Kralјevini Jugoslaviji ulazila u red srednjih bolnica.
18

 U 1931. 

u bolnici je liječeno 1.807 pacijenata, a umrlo 133.
19

 Tokom 1934. u njoj su 

obavlјena 5.192 ambulantna pregleda i liječen 1.941 pacijent, koji su na liječenju 

proveli ukupno 30.308 dana. Tako su u prosjeku svakog dana u bolnici ležala 83 

bolesnika. Svaki bolesnik proveo je u prosjeku 15,6 dana na liječenju.
20

 

Bolnica je 1936. raspolagala sa 86 postelјa, šest lјekara, 16 bolničara, sestara i 

laboranata i 17 ostalog osoblјa. Broj bolesnika u toj godini je iznosio 2.503, koji su 

na liječenju proveli ukupno 32.426 dana. Na 10.000 stanovnika broj kreveta u banja-

lučkoj bolnici iznosio je 0,7.
21

 

U drugoj polovini 30-ih godina banjalučka bolnica bila je, na osnovu obezbi-

jeđenog kredita, veliko trospratno gradilište brojnih objekata i novoosnovanih 

odjelјenja i odsjeka.
22

 U novosagrađenoj trospratnoj zgradi 1934/35. godine nalazilo 

se Hirurško odjelјenje. Na drugom spratu nalazilo se Odjelјenje za bolesti uha, nosa i 

grla, a u suterenu kotlovnica. Objekat za kuhinju i vešeraj izgrađen je 1935, kada je 

osnovan Odjel za rendgen. U njemu se nalazila i centralna apoteka, koja je premješ-

tena iz upravne zgrade. Ušni, Očni i Ginekološko-porođajni odjel osnovani su 1937. 

                                                 
16

 Dr Stevan Molјević kaže: „To je jedna od njenih prvih dužnosti. Jer samo zdrav i snažan narod 

može da očuva i uredi našu prostranu otadžbinu, jer samo zdrav član zajednice može da bude dobar 

privrednik i dobar vojnik. Ovaj kraj ima i pravo da to traži, jer ima pravo na život barem u istoj meri 

koliko i drugiˮ. Stevan Molјević, „Suzbijanje tuberkuloze u Vrbaskoj banoviniˮ, Vrbaske novine, 19. 

8. 1934, 1. 
17

 Bolnicu u Banjaluci osnovala je austrougarska okupaciona vlast 1879. godine. Bolnica je do počet-

ka Drugog svjetskog rata dijelila tešku političku i društvenu sudbinu naroda. U različitim državno-

pravnim okvirima, okupacionim i slobodnim, mijenjala je i svoj naziv. U austrougarskom okupacio-

nom vremenu nazvana je Opštinska bolnica u Banjaluci. Taj naziv je zadržan i u Kralјevini SHS/Jugo-

slaviji do 1933, kada je preimenovana u Banovinsku bolnicu u Banjaluci. Nјu je finansirala Kralјevska 

banska uprava Vrbaske banovine. U 1935. prešla je iz banske u državnu nadležnost sa nazivom 

Državna bolnica u Banjaluci, koji će zadržati i za vrijeme Drugog svjetskog rata. Bolnički nazivi 

(opštinska, banovinska i državna) nisu označavali njen nivo ili područje djelovanja, već izvore njenog 

finansiranja. Čl. 4 „Zakona o bolnicamaˮ, Službene novine Kralјevine Jugoslavije, 6. 3. 1930, 431; 

Zapisnik četvrtog redovnog godišnjeg sastanka Banskog veća Vrbaske banovine, držanog 14, 15, 16 i 

18 decembra 1933 god., 121; Stevan Z. Ivanić, „Naša zdravstvena službaˮ, Godišnjak o narodnom 

zdravlјu i radu zdravstvenih ustanova i organa 1936, (1937), VI; Milan Vukmanović, „Između dva 

rataˮ, u: Banjaluka, urednik Galib Šljivo (Banjaluka: Institut za istoriju, 1990), 107. 
18

 Male bolnice su bile do 50 bolesničkih postelјa, srednje od 50 do 300, a velike sa više od 300. Čl. 1 

„Uredbe o sanitetsko-tehničkim propisima za građenje javnih bolnicaˮ, Službene novine Kralјevine 

Jugoslavije, 1. 7. 1930, 1.313. 
19

 „Bolnice i druge ustanove za lečenje u Jugoslavijiˮ, u: Medicinski godišnjak Kraljevine Jugoslavije, 

urednik V. Milovanović (Beograd: Jugoreklam K. D., 1933), 243. 
20

 „Sanitetska organizacija u Vrbaskoj banoviniˮ, Lekar, 15. 11. 1935, 133, 134. 
21

 Statistički godišnjak Kraljevine Jugoslavije 1936, knj. VII, (1937), 416. 
22

 M. Vukmanović, „Između dva rataˮ, 107. 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. XIV, број 14, 2022 

78 

 

godine. Iduće godine podignuta je zgrada u koju su smješteni Zarazno odjelјenje i, 

nešto kasnije, Interno odjelјenje. Uprava bolnice smještena je u objekat igrađen 

1939. godine. Kožno-venerični odjel je osnovan tek 1941. godine.
23

 

Na početku 1939. u banjalučkoj bolnici od 210 postelјa pripadalo je Internom 

80, Zaraznom 30 i Hirurško-ortopedskom odjelјenju 100.
24

 

Od 1929. do 1941. u banjalučkoj bolnici je radilo više lјekara: dr Ejub Muje-

zinović (upravnik), dr Muharem Midžić, dr Zaharije Davidović, dr Šefkija Sefić, dr 

Borivoje Ilić, dr Danica Perović, dr Dušan Muškatirović (upravnik), dr Dragolјub 

Vranješević, dr Feliks Fišer, dr Jekaterina Ribkin, dr Franjo Kanta, dr Dimitrije Mila-

nović, dr Mirjana Beleslin, dr Srbislav Popović, dr Nikola Janković, dr Hasib Buša-

tlić, dr Milan Putnik, dr Ljubomir Vlatković, dr Suzana Čanji i drugi.
25

 

U Kralјevini Jugoslaviji radila je u Banjaluci Vrbaska stalna vojna bolnica. U 

njenom sastavu radila su odjelјenja: Hirurško, Unutrašnje i Venerično. Nalazila se u 

Bojića hanu, smještena u dvije vojne barake pavilјonskog tipa. Obično je 

zapošlјavala dva hirurga i više specijalista, koji su bili istovremeno sanitetski oficiri. 

Na njenom čelu bio je pukovnik ili potpukovnik. Služila je za Vrbasko divizijsko 

područje. Imala je za slavu Svete vračeve Kozmu i Damjana (14. novembar).
26

 

U Vrbaskoj stalnoj vojnoj bolnici 30-ih godina lјekarsku službu su obavlјali: 

dr Mihail Aleksandrovič Usatij-Sidorenko, dr Vojislav Stokić, dr Dragolјub N. Avra-

mović, dr Franc Klajnhapl, dr Ahilo T. Grezu, dr Dragolјub Mratinković, dr Aleksan-

dar M. Uskoković, dr Radoslav Jovanović, dr Morduh J. Novogrodski, dr Nisim M. 

Alhalel, dr Isidor B. Georgenberger, dr Života Matijašević, dr Boleslav Splavski, dr 

Ljudevit Deže, dr Mihail Maksimovič Nagorni i dr Aleksandar Fridman.
27

 

Bolnica u Bihaću je za vrijeme oblasne samouprave prešla u nadležnost drža-

ve, a 1929. u nadležnost Vrbaske banovine. Bila je od 1927. smještena u neuslovnoj, 

vlažnoj i dotrajaloj zgradi, koja je bila vlasništvo Gradske opštine u Bihaću. Bolnica 

je početkom 30-ih godina raspolagala sa 75 postelјa. U bolnici je 1931. liječeno 945 

pacijenata, a umrlo 59.
28

 Broj pacijenata bihaćke bolnice se svake godine povećavao, 

jer je ona služila za liječenje bolesnika iz šire okoline, kojoj je gravitiralo 10 srezova, 

i to četiri iz Savske banovine, a šest iz Vrbaske banovine (Bihać, Cazin, Bosanski 

                                                 
23

 Arhiv Republike Srpske Banjaluka (ARSBL), fond 99, Narodni odbor Sreza Banjaluka (NOSBL), 

kut. 29 (građa bb), godina 1963, str. 4–5, 8, 9, 10; ARSBL, fond 648, Fond za obnovu Banjaluka 

(FZOBL), N. Hotić, „Sanaciono razvojni programˮ Medicinskog centra Banja Luka, str. 2, 3. 
24

 Godišnjak o narodnom zdravlјu i radu zdravstvenih ustanova i organa 1939, (1940), 132, 133, 136. 

137, 140, 141. 
25

 Bojan Stojnić i Verica M. Stošić, Banjalučki lјekari u Kralјevini Jugoslaviji (Banjaluka: Udruženje 

arhivskih radnika Republike Srpske, Arhiv Republike Srpske, 2017), 27, 36–39, 51, 67, 69, 85, 107, 

109, 110, 116, 117, 134, 135, 144, 147, 154, 174, 189. 
26

 M. Vukmanović, n.d., 107. 
27

 B. Stojnić i V. Stošić, Banjalučki lјekari u Kralјevini Jugoslaviji, 19, 20–21, 46, 56, 57, 78, 89, 105, 

112, 124, 127, 156–157, 163, 170, 173, 178 
28

 „Bolnice i druge ustanove za lečenje u Jugoslavijiˮ, u: Medicinski godišnjak Kraljevine Jugoslavije, 

urednik V. Milovanović (Beograd: Jugoreklam K. D., 1933), 243, 248. 
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Petrovac, Bosanska Krupa, Sanski Most i Bosanski Novi). U bolnici je godišnje lije-

čeno oko 1.500 teških bolesnika, a broj ambulantnih pregleda bio je godišnje preko 

2.000. Značajno joj je bilo uzorno uređeno Hirurško odjelјenje, u kojem su se izvodi-

li najteži hirurški zahvati i sa „velikim uspehomˮ. Zapošlјavala je dva do tri lјekara, 

od kojih je jedan bio hirurg.
29

 To su bili: dr Stevan Vukotić, dr Dušan Muškatirović, 

dr Milovan Petrović, dr Mehmed Tatlić, dr Borivoje Viroubal, dr Sofija Laskovska, 

dr Vera Sapeško Terskaja, dr Ivan (Ivo) Mlinarić, dr Franjo Ranera i dr Mirko Kal-

mar.
30

 

Bolnica u Cazinu je početkom 30-ih godina raspolagala sa 30 postelјa i imala 

jednog lјekara, koji je bio istovremeno i njen upravnik i sreski lјekar. U 1931. u bol-

nici je liječeno 535 pacijenata, a umrlo 11.
31

 Opstanak bolnice u Cazinu bio je 

„nužan, jer se nalazi u brdovitom teško prohodnom terenu osobito zimi bez inih 

modernih komunikacionih sredstava, jer rasterećuje veću bihaćku bolnicu a godine 

su pokazale njezinu potrebu radi velikog morbiditeta a i violentnog temperamenta 

tamošnjeg pučanstva, koji dovodi često do manjih i težih ozledaˮ.
32

 U cazinskoj bol-

nici 30-ih godina su radili: dr Osman Deronja, dr Franjo Canjuga, dr Karpo Popov i 

dr Isidor Levi.
33

 

Bolnica u Bosanskom Novom je služila potrebama srezova Bosanski Novi, 

Bosanska Krupa, Prijedor i Dvor, koji su brojali preko 150.000 stanovnika.
34

 „Uzdr-

žavanje ove bolnice je potrebno radi mnogih industrijskih preduzeća u mestu i u bli-

žoj okolini. Zatim što rasterećuje bihaćku bolnicu i što postoji dugi niz godinaˮ.
35

 

Tokom 1931. u bolnici je liječeno 90 pacijenata, od kojih su umrla dvojica. Počet-

kom 30-ih godina raspolagala je sa 30 postelјa i zapošlјavala jednog lјekara, koji je 

                                                 
29

 Zapisnik trećeg redovnog godišnjeg sastanka Banskog veća Vrbaske banovine, držanog 15 i 16 

decembra 1932 god., 146–147, 148; Zapisnik četvrtog redovnog godišnjeg sastanka Banskog veća 

Vrbaske banovine, držanog 14, 15, 16 i 18 decembra 1933 god., 118; Zapisnik sednica desetog zase-

danja Banskog veća Vrbaske banovine održanih 19, 20 i 21 februara 1940 godine u Većnici Banskog 

dvora [(Banjaluka, 1940)], 122. 
30

 Službene novine Kralјevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 18. 9. 1929, 1; Isto, 15. 11. 1929, 1; Isto, 4. 2. 

1938, 2; Vrbaske novine, 9. 12. 1933, 4; Isto, 3. 7. 1935, 4; Isto, 15. 8. 1935, 4; Isto, 14. 3. 1936, 4; 

Isto, 8. 9. 1936, 7; Isto, 21. 11. 1937, 4; Isto, 15. 12. 1937, 4; Isto, 19. 1. 1938, 4; Isto, 1. 12. 1940, 6; 

Bojan Stojnić i Verica M. Stošić, Ljekarska komora Vrbaske banovine 1929–1941 (Banjaluka: Udru-

ženje arhivskih radnika Republike Srpske, 2012), 105, 114, 140. 
31

 „Bolnice i druge ustanove za lečenje u Jugoslavijiˮ, u: Medicinski godišnjak Kraljevine Jugoslavije, 

urednik V. Milovanović (Beograd: Jugoreklam K. D., 1933), 243, 248. 
32

 Zapisnik četvrtog redovnog godišnjeg sastanka Banskog veća Vrbaske banovine, držanog 14, 15, 16 

i 18 decembra 1933 god., 119. 
33

 Arhiv Jugoslavije (AJ), fond 39, Ministarstvo socijalne politike i narodnog zdravlјa Kralјevine 

Jugoslavije (MSPNZKJ), 2–216, Personalije, List ličnih i službenih podataka dr Karpe Popova; Vrba-

ske novine, 2. 3. 1937, 4; B. Stojnić i V. Stošić, Ljekarska komora Vrbaske banovine 1929–1941, 60, 

152. 
34

 „Bolnicama treba dodeliti lekare-hirurgeˮ, Vrbaske novine, 17. 2. 1937, 3. 
35

 Zapisnik četvrtog redovnog godišnjeg sastanka Banskog veća Vrbaske banovine, držanog 14, 15, 16 

i 18 decembra 1933 god., 119. 
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istovremeno bio njen upravnik i sreski lјekar.
36

 To su bili: dr Svetozar Savić, dr Vla-

dimir Čukac, dr Sofija Laskovska i dr Benko Kon.
37

 

Bolnica u Derventi, sa 40 postelјa, služila je potrebama stanovništva istočnog 

dijela Banovine, koji „od Prnjavora istočno, severno i južno nema ni jedne bolniceˮ. 

U bolnici je 1931. liječeno 667 pacijenata, a umrlo 43. Zapošlјavala je jednog 

lјekara, koji je istovremeno bio njen upravnik i sreski lјekar.
38

 To su bili: dr Andrija 

Miler, dr Vid Antica, dr Dragolјub Vranješević, dr Borivoje Ilić, dr Evgenija Maka-

renkova, dr Mirko Kalmar, dr Branko Juzbašić i dr Novak Lojović.
39

 

Bolnica u Kotor Varošu početkom 30-ih godina posjedovala je tri bolesničke 

prostorije i 26 postelјa. Za ovu bolnicu se smatralo da ju je trebalo proširiti osniva-

njem pavilјona (odjelјenja) za infektivne bolesti. „To je jedna apsolutna potreba, jer 

je suzbijanje zaraznih bolesti, koje su u ovom srezu vrlo česte, nemoguće bez toga 

odjelјenjaˮ. Ona je služila prvenstveno potrebama „jake drvne industrije u tom kraju 

i čestih nesretnih slučajeva kod radnika, radi čestih zaraznih bolesti razne vrsti među 

kojima ne fali ni lepra (guba) jer rasterećuje Banjalučku bolnicu i jer istočno prema 

Tesliću–Tešnju i Doboju nema uopšte bolniceˮ. Tokom 1931. kroz bolnicu je prošlo 

409 pacijenata, a umrlo 17.
40

 Zapošlјavala je dr Vladimira Čukca, koji je bio istovre-

meno i njen upravnik.
41

 

Za bolnicu u Klјuču se kaže da je bila „najpotrebnija jer ceo južni goroviti 

deo banovine sa srezovima Jajce, Mrkonjić Grad, Klјuč i Glamoč ima samo tu bolni-

cu sa 25 krevetaˮ. U bolnici je 1931. liječeno 311 pacijenata, a umrlo 12. Bolnica je 

zapošlјavala jednog lјekara, koji je istovremeno bio njen upravnik i sreski lјekar.
42

 

                                                 
36

 „Bolnice i druge ustanove za lečenje u Jugoslavijiˮ, u: Medicinski godišnjak Kraljevine Jugoslavije, 

urednik V. Milovanović (Beograd: Jugoreklam K. D., 1933), 243, 248. 
37

 Službene novine Kralјevine Jugoslavije, 6. 11. 1937, 2; Vrbaske novine, 2. 6. 1938, 2; B. Stojnić i 

V. Stošić, Ljekarska komora Vrbaske banovine 1929–1941, 123, 162. 
38

 „Bolnice i druge ustanove za lečenje u Jugoslavijiˮ, u: Medicinski godišnjak Kraljevine Jugoslavije, 

urednik V. Milovanović (Beograd: Jugoreklam K. D., 1933), 243, 248; Zapisnik četvrtog redovnog 

godišnjeg sastanka Banskog veća Vrbaske banovine, držanog 14, 15, 16 i 18 decembra 1933 god., 

119. 
39

 Vrbaske novine, 31. 12. 1937, 4; Isto, 15. 5. 1938, 4; Isto, 1. 12. 1940, 6; Petar A. Ćosić, 100 godina 

zdravstva u Derventi 1885–1985 – građa za monografiju (Derventa: Medicinski centar Derventa, 

1986), 12; B. Stojnić i V. Stošić, Banjalučki lјekari u Kralјevini Jugoslaviji, 36, 50, 65, 97. 
40

 „Bolnice i druge ustanove za lečenje u Jugoslavijiˮ, u: Medicinski godišnjak Kraljevine Jugoslavije, 

urednik V. Milovanović (Beograd: Jugoreklam K. D., 1933), 243, 248; Zapisnik četvrtog redovnog 

godišnjeg sastanka Banskog veća Vrbaske banovine, držanog 14, 15, 16 i 18 decembra 1933 god., 

120, 139. 
41

 B. Stojnić i V. Stošić, Ljekarska komora Vrbaske banovine 1929–1941, 161–162. 
42

 Zapisnik četvrtog redovnog godišnjeg sastanka Banskog veća Vrbaske banovine, držanog 14, 15, 16 

i 18 decembra 1933 god., 120; „Bolnice i druge ustanove za lečenje u Jugoslavijiˮ, u: Medicinski 

godišnjak Kraljevine Jugoslavije, urednik V. Milovanović (Beograd: Jugoreklam K. D., 1933), 243, 

248; S. Molјević, „Suzbijanje tuberkuloze u Vrbaskoj banoviniˮ, Vrbaske novine, 19. 8. 1934, 1. 



BOЈАN STOJNIĆ, Bolnice i bolnička služba u Vrbaskoj banovini 1929–1941 

81 

 

To su bili: dr Tadija Pšorn, dr Leonid Rudolfovič Dluskij, dr Sofija Laskovska i dr 

Vladimir Čukac.
43

 

Bolnica u Prnjavoru, sa 22 postelјe, u sjedištu najvećeg sreza sa preko 63.000 

stanovnika, rasterećivala je bolnice u Banjaluci i Derventi. U njoj je 1931. liječeno 

506 pacijenata, a umrlo 15. Bolnica je 1934. imala 560 pacijenata.
44

 Zapošlјavala je 

jednog lјekara, koji je bio istovremeno njen upravnik i sreski lјekar. Bili su to dr Lju-

bomir Milić i dr Nina Kovalјeva.
45

 

Bolnica socijalnog osiguranja u Jajcu raspolagala je početkom 30-ih godina 

sa sedam, u Donjim Podgradcima sa deset, u Drvaru sa 33–42, a u Tesliću sa 16–20 

postelјa. One su zapošlјavale po jednog lјekara socijalnog osiguranja, koji je istovre-

meno bio i njihov upravnik.
46

 Bili su to: dr Mićo Branisavlјević u Jajcu, dr Petar 

Guteša u Tesliću, dr Dragutin Zgaga u Dobrlјinu, dr Sava A. Marković, dr Nikola 

Princip, dr Jelena Nikolić-Čović, dr Jozo Jagodić, dr Josip Ljubin i dr Miroslav Zoto-

vić u Drvaru i dr Stjepan Križan u Donjim Podgradcima.
47

 

U 1936. godini na području Vrbaske banovine bilo je 12 bolnica (jedna držav-

na, sedam banovinskih i četiri ostale) sa 438 postelјa, 20 lјekara, 48 bolničara, sestara 

i laboranata i 62 ostalog osoblјa. U ovoj godini broj bolesnika iznosio je 8.668. Oni 

su u njima proveli 98.951 bolesničkih dana. Broj postelјa u Vrbaskoj banovini na 

10.000 stanovnika iznosio je 3,8.
48

 

Dvije godine kasnije, 1938, bila je na području Vrbaske banovine jedna 

državna, sedam banovinskih i tri bolnice socijalnog osiguranja. Broj postelјa u 11 

bolnica iznosio je 521. U njima je liječeno 10.438 bolesnika, koji su u njima proveli 

110.435 bolničkih dana. Bolnice su zapošlјavale 143 radnika, od kojih 23 lјekara, 

                                                 
43

 Vrbaske novine, 22. 4. 1938, 4; Isto, 21. 8. 1938, 3; B. Stojnić, V. Stošić, Ljekarska komora Vrbaske 

banovine 1929–1941, 61, 119, 162. 
44

 Zapisnik četvrtog redovnog godišnjeg sastanka Banskog veća Vrbaske banovine, držanog 14, 15, 16 

i 18 decembra 1933 god., 120; „Bolnice i druge ustanove za lečenje u Jugoslavijiˮ, u: Medicinski 

godišnjak Kraljevine Jugoslavije, urednik V. Milovanović (Beograd: Jugoreklam K. D., 1933), 243, 

248; „Sanitetska organizacija u Vrbaskoj banoviniˮ, Lekar, 15. 11. 1935, 133. 
45

 B. Stojnić i V. Stošić, Ljekarska komora Vrbaske banovine 1929–1941, 80, 98. 
46

 „Bolnice i druge ustanove za lečenje u Jugoslavijiˮ, u: Medicinski godišnjak Kraljevine Jugoslavije, 

urednik V. Milovanović (Beograd: Jugoreklam K. D., 1933), 248; „Sanitet radničkog osiguranja u 

Jugoslavijiˮ, u: Medicinski godišnjak Kraljevine Jugoslavije, urednik V. Milovanović (Beograd: Jugo-

reklam K. D., 1933), 430. 
47

 AJ, 39–2–216, Personalije, List ličnih i službenih podataka dr Jelene Čović-Nikolić; AJ, 39–2–216, 

Personalije, List ličnih i službenih podataka dr Miroslava Zotovića; Službene novine Kralјevine Jugo-

slavije, Beograd, god. XIII, 24. oktobar 1931, br. 249, 3; „Bolnice i druge ustanove za lečenje u Jugo-

slavijiˮ, u: Medicinski godišnjak Kraljevine Jugoslavije, urednik V. Milovanović (Beograd: Jugore-

klam K. D., 1933), 248; „Praktični lekari u Jugoslavijiˮ, u: Medicinski godišnjak Kraljevine Jugoslavi-

je, urednik V. Milovanović (Beograd: Jugoreklam K. D., 1933), 388; Vrbaske novine, 4. 4. 1937, 2; 

Isto, 6. 2. 1938, 2; B. Stojnić i V. Stošić, Banjalučki lјekari u Kralјevini Jugoslaviji, 44, 63, 85, 91. 
48

 Statistički godišnjak Kraljevine Jugoslavije 1936, knj. VII, (1937), 416–417. 
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dva apotekara i hemičara, 59 stručnog i pomoćnog osoblјa, jedno tehničko lice, 17 

administrativnih i 41 podvornog osoblјa.
49

 

Po broju bolnica i bolničkih postelja Vrbaska banovina je bila na posljednjem 

mjestu u Kraljevini Jugoslaviji.
50

 

Kao što je Banjaluka bila veliko gradilište prilikom izgradnje njene bolnice, 

bila je i Vrbaska banovina u drugoj polovini 30-ih godina gradilište brojnih bolničkih 

objekata, kojim se pristupilo u Prijedoru, Mrkonjić Gradu, Gračanici, Bosanskoj Gra-

dišci, Sanskom Mostu, Bosanskom Petrovcu, Bosanskom Grahovu, Glamoču, Jajcu i 

Bosanskoj Dubici.
51

 Početkom 1940. bilo je izgrađeno deset novih tipskih bolničkih 

zgrada, sa prostorijama neophodnim za jednu sresku bolnicu kapaciteta 50 bolničkih 

postelјa, ali zbog nedostatka finansijskih sredstava ove bolnice nisu tada mogle poče-

ti sa radom.
52

 Tek krajem avgusta te godine pitanje namjene novosagrađenih zgrada 

banovinskih bolnica u deset sreskih mjesta bilo je pozitivno riješeno. Prema rješenju 

ministra socijalne politike i narodnog zdravlјa, bolničku zgradu u Sanskom Mostu je 

trebalo pretvoriti u lјečilište za tuberkulozne, u Prijedoru u duševnu bolnicu, u 

Bosanskoj Gradišci spojiti sa Domom narodnog zdravlјa sa bolničkim odjelјenjem, u 

Bosanskoj Dubici, Bosanskom Grahovu i Mrkonjić Gradu u zdravstvene stanice sa 

prihvatnim bolničkim stanicama za smještaj i liječenje bolesnika, u Glamoču u dječi-

je oporavilište za Vrbasku banovinu, a zgrade u Gračanici, Bosanskom Petrovcu i 

Jajcu upotrijebiti za banovinske bolnice. Ovim su zgrade u Sanskom Mostu, Mrko-

njić Gradu, Bosanskoj Gradišci, Bosanskoj Dubici i Bosanskom Grahovu postale 

ustanove u nadležnosti Higijenskog zavoda u Banjaluci. Za opremanje ovih bolnica, 

zapošlјavanje lјekara i drugog osoblјa trebalo je obezbijediti 6.000.000 dinara.
53

 

U vrijeme trodnevne konferencije o zdravstvenim prilikama u Vrbaskoj bano-

vini, koju su održali u februaru 1941. predstavnici zdravstvenih ustanova, zaklјučeno 

je da se odmah osposobi za rad lјečilište za tuberkulozne u Sanskom Mostu, da se pri 

                                                 
49

 Statistički godišnjak Kraljevine Jugoslavije 1938–1939, knj. IX, (1939), 400–401. 
50

 „Bolnice i bolnička službaˮ, Godišnjak o narodnom zdravlju i radu zdravstvenih ustanova i organa 

1937–38, (1939), 37–40. 
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 Budžet rashoda i prihoda Vrbaske banovine za 1937/38. godinu (Banja Luka, 1937), 34; Budžet 

rashoda i prihoda Vrbaske banovine za 1938/39. godinu (Banja Luka: 1938), 52, 53, 57; Budžet ras-

hoda i prihoda Vrbaske banovine za 1939/40. godinu (Banja Luka, 1939), 57, 58, 61; M. Kumarić, „U 
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se izgraditi sreska bolnica“, Vrbaske novine, 7, 8, 9. 1. 1937, 1; „Gradiće se 7 novih sreskih bolnicaˮ, 

Vrbaske novine, 21. 1. 1937, 5; „1,453.600 dinara za stolarske radove ban. bolnica“, Vrbaske novine, 

2. 2. 1938, 1, 4; Vrbaske novine, 8. 6. 1939, 5; Isto, 29. 6. 1939, 2; Isto, 6. 7. 1939, 4; Isto, 12. 7. 1939, 
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 Zapisnik sednica desetog zasedanja Banskog veća Vrbaske banovine održanih 19, 20 i 21 februara 

1940 godine u Većnici Banskog dvora, 122; „Budžet Odelenja za socijalnu politiku i narodno zdra-

vljeˮ, Vrbaske novine, 23. 2. 1940, 2; „Zgrade deset banovinskih bolnica biće dovršeneˮ, Vrbaske 

novine, 1. 9. 1940, 2. 
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 „Zgrade deset banovinskih bolnica biće dovršeneˮ, Vrbaske novine, 1. 9. 1940, 2; „Nove ustanove 
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Državnoj bolnici u Banjaluci otvori Odjelјenje za tuberkulozne bolesnike i da se 

podigne bolnica u Doboju sa antituberkuloznim dispanzerom, koja bi služila potreba-

ma istočnog dijela Banovine.
54

 Ove ambiciozne planove onemogućio je početak Dru-

gog svjetskog rata. 
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Hospitals and Hospital Services in Vrbaska Banovina 1929–1941 

 

Summary 

 

In the beginning of 1931 there were four city (municipal) hospitals, five Banovinas, three so-

cial security and one mining hospital in the territory of Vrbaska Banovina. In that year, 6863 patients, 

of whom 314 died, were treated therein. 

In 1932 Ban Svetislav Tisa Milosavljevic considered that there was a need to open 15 new 

hospitals in the Banovina because its entire highland area was without services of existing hospitals. 

In 1934, the Banovina hospitals were in Banja Luka, Bihac, Cazin, Bosanski Novi, Derventa, 

Prnjavor, Kljuc, Kotor Varos, while a social security hospitals were in Drvar, Jajce, Gornji Podgradci, 

Teslic and the Vrbas permanent military hospital in Banja Luka. The main hospital institution in the 

territory of Banovina was the Banovina (State) Hospital in Banja Luka. In the Kingdom of Yugoslavia 

it belonged to middle-range hospitals. It had the capacity of 86 beds, six doctors, 16 paramedics, nur-

ses and laboratory technicians and 17 other staff in 1936. In the second half of the 30-ies a new State 

Hospital with several wards was built in Banja Luka. 

Vrbaska Banovina was a construction site of numerous hospital facilities in the second half 

of the 30-ies. Thus, in the beginning of 1940, ten new standard hospital buildings were built. Howe-

ver, the beginning of World War II prevented their opening. 

 

Keywords: Vrbaska Banovina, Banja Luka, healthcare system, hospitals, doctors, Ban Sveti-

slav Tisa Milosavljevic. 
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ГРАМАТА О ДОДЕЛИ ОРДЕНА И ОРДЕН СВЕТОГ САВЕ  

II СТЕПЕНА ДОДЕЉЕН МИЛАНУ ЈЕЛИЋУ 1997. ГОДИНЕ 

ОД СВЕТОГ АРХИЈЕРЕЈСКОГ СИНОДА  

СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ         
 

Апстракт: Аутор је у раду приредио два артефакта из фундуса Музеја Републике 

Српске. Ради се о Грамати о додели и Ордену Светог Саве II степена додељеном тадашњем 

директору Рафинерије уља у Модричи Милану Јелићу 1997. године. Ово одликовање Српске 

православне цркве Милану Јелићу доделио је Свети архијерејски синод Српске православне 

цркве. Додела је уследила на предлог надлежног епархијског архијереја тј. тадашњег eпископа 

Зворничко-тузланске епархије. Артефaкти се налазе у фундусу централне музејске установе 

Републике Српске у Збирци за историју Републике Српске. Поклоњени су од стране породице 

некадашњег председника Републике Српске др Милана Јелића, а на иницијативу историчара, 

стручног музејског радника за историју Републике Српске Музеја Републике Српске у склопу 

активности на прикупљању грађе из историје Републике Српске. Претходно, у првом делу 

рада, аутор је донео поједине информације о процесу прикупљања грађе из историје Републике 

Српске, основне биографске податке о др Милану Јелићу и личностима који се помињу у раду, 

а појашњени су и поједини процеси који се односе на фалеристику и уређење ове области у 

Републици Српској.   

 

Кључне речи: Српска православна црква, Орден Светог Саве II степена, историја 

Републике Српске. 

 

 

Убрзани процеси замјене једнопартијског система у делу Европе крајем 

80-их година XX века нису мимоишли ни простор СФР Југославије. Комплек-

сност процеса почетком 90-их година XX века управо се на њеном примеру 

показала у пуној мери. Многобројне и различите квалификације дешавања у 

наведеним просторним и временским одредницама присутне су и данас у исто-

риографији. Унутар тог сложеног система дијагностике најсложенији део је 

онај који се односи на простор СР Босне и Херцеговине. Досадашњи резултати 

науке прате релативно велики број радова па и објављених извора, посебно 

мемоаристике, уз одређена изворна ограничења [Николић • 2019
2
: 7, 12–13, 14, 

15–16, 54–55]. Својеврсни увод у крај СФР Југославије био је распад СКЈ на 14. 

конгресу. Након вишестраначких избора у СР БиХ 18. новембра 1990. године 

уследиле су значајне политичке промене. Криза на простору СР БиХ посебно је 

дошла до изражаја средином октобра 1991. године. Скупштинским одлукама 

донесеним од стране коалиције СДА и ХДЗ, уз прегласавање посланика српске 
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националности, отворен је пут у вишеструку кризу која је кулминирала избија-

њем ратних сукоба. Одлуке српских представника у периоду од средине окто-

бра 1991. и у првим месецима 1992. године биле су реакција тј. одговор на 

исхитрене потезе које је повлачила власт СДА и ХДЗ-а. У низу неопходних 

одлука о заштити српског народа била је она која је донесена 9. јануара 1992. 

године, када је проглашена Република српског народа Босне и Херцеговине. 

Политички субјект српског народа у БиХ у септембру 1992. године званично ће 

добити име Република Српска [Антић, Кецмановић • 2016: 255, 261–262, 278, 

279–280, 285, 299–300; Николић • 2019
2
: 128, 139, 144–145, 214, 216, 219, 224, 

228–229]. 

Паралелно са изградњом система власти у Републици Српској започео је 

процес уређења области ордена и медаља у законодавној сфери. Историјат 

регулисања ове области формалноправно започео је 1992. године [Закон о 

одликовањима и признањима Републике Српске, Службени гласник Српске 

републике Босне и Херцеговине, 13/1992, 469–472]. Нови закон о одликовањима 

и признањима Републике Српске донесен је у априлу 1993, а његове измене и 

допуне крајем децембра 1993. године [Закон о одликовањима и признањима, 

Службени гласник Републике Српске, 4/1993, 89–92; Закон о измјенама и допу-

нама закона о одликовањима и признањима, Службени гласник Републике Срп-

ске 26/1993, 1009]. Председник Републике Српске донео је Статуте ордена и 

медаља Републике Српске 1995. године [Статути ордена и медаља Републике 

Српске, Службени гласник Републике Српске 12/1995, 377–384]. Законски про-

пис о одликовањима и признањима Републике Српске мењан је и допуњаван 

поново 2002. године [Закон о измјенама и допунама Закона о одликовањима и 

признањима, Службени гласник Републике Српске 48/2002, 6–7]. 

Ордени и медаље Републике Српске били су више пута теме радова у 

историографији из области фалеристике. Дугогодишњи шеф Канцеларије орде-

на Републике Српске генерал Богдан Суботић
1
 објавио је 2002. године књигу о 

орденима и медаљама Републике Српске [Суботић • 2002: 1–97; Блажановић • 

89–90; Сокановић, Илић, Каришик, Шкрбић • 170–171]. Зоран Илић и Душанка 

Маричић писали су о орденима и медаљама Републике Српске 2000, 2002. и 

2003. године [Ilić • 2000: 25–28; Маричић • 2002; Maričić • 2003: 44–45]. Капи-

тално дело Драгомира Ацовића
2
 о Србима и одликовањима садржи део о орде-

                                                 
1
 Генерал Богдан Суботић (1941–2022) рођен је селу Турјак, општина Градишка, 25. априла 

1941. године. Обављао је више дужности у Војсци Републике Српске и Министарству одбране 

Републике Српске. Био је вишегодишњи шеф Канцеларије ордена Републике Српске и лично 

учествовао у процесима израде како законских прописа и подзаконског акта из ове области 

тако и практичних активности на њиховој изради.  
2
 Драгомир Ацовић рођен је 14. јула 1943. године у Београду, где је завршио основну школу, 

гимназију и архитектуру. Радио је у више грађевинских предузећа и био руководилац неких од 

њих. Од 2000. до 2011. године био је главни архитекта на изградњи и унутрашњој декорацији 

Храма Светог Саве. Ацовић је оснивач Српског друштва за хералдику, генеалогију, вексилоло-
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нима и медаљама Републике Српске [Ацовић • 2013: 194–199, 684]. Одређени 

сегменти ордена и медаља Републике Српске поменути су у раду Остоје Раили-

ћа о застави, орденима и медаљама Републике Српске [Раилић • 2020: 63–80]. 

Исти аутор је 2021. и 2022. године приредио два ордена Републике Српске и 

Повеље о њиховој додели који су додељени потпредседнику Републике Српске 

проф. др Николи Кољевићу (1936–1997) 1994. и 1996. године, а која се налазе у 

фундусу Збирке за историју Републике Српске Музеја Републике Српске (Раи-

лић • 2021: 64–83; Раилић • 2022а: у штампи). Потом је приредио Повељу о 

додели и Орден Републике Српске на ленти, додељен постхумно бившем пред-

седнику Републике Српске др Милану Јелићу (1956–2007) 2008. године 

[Раилић • 2022б: у штампи].
3
 

Процес прикупљања грађе из историје Републике Српске у Музеју Репу-

блике Српске интензивиран је од почетка 2019. године.
4
 Нажалост, из познатих 

епидемиолошких разлога, ове активности у току 2020. године биле су значајно 

успорене. Време редукованих директних контаката искориштено је за припрем-

не активности, првенствено за будуће аквизиције, које су уследиле 2021, а 

потом за формалноправне промене назива реферата за историју од 1990. годи-

не. Преименовањем истог крајем 2020. године у реферат за историју Републике 

Српске испуњене су формалне претпоставке за садржајнији, свеобухватнији и 

методолошки исправнији научни и стручни приступ процесу прикупљања гра-

ђе из прошлости Републике Српске.
5
 

На иницијативу историчара, стручног музејског радника за историју 

Републике Српске, породица некадашњег председника Републике Српске др 

Милана Јелића поклонила је већи број докумената, предмета и фотографија из 

заоставштине овог некадашњег председника Републике Српске. Њиховим даро-

давством значајно је обогаћена Збирка за историју Републике Српске Музеја 

Републике Српске. Породица Јелић поклонила је Музеју Републике Српске 

укупно 219 артефаката (119 предмета и докумената и 100 фотографија), а изме-

ђу осталог и Грамату о додели и Орден Светог Саве II степена који је Свети 

архијерејски синод Српске православне цркве доделио Милану Јелићу 1997. 

године. Јелић је тада обављао функцију директора Рафинерије уља Модрича. 

Одликовање му је додељено на предлог надлежног епархијског архијереја. 

                                                                                                                                          
гију и фалеристику „Бели Орао“. Члан је Крунског већа, председавајући Крунског савета и кан-

целар Краљевских ордена. Аутор је две значајне публикације из фалеристике које су објављене 

2013. и 2019. године.  
3
 Редакцији часописа Значења оба рада достављена су за објаву у 2021. години. Редакција је 

прихватила оба рада, али је из практичних разлога један објављен 2021, а други ће бити обја-

вљен у току ове, 2022. године. 
4
 Архива Музеја Републике Српске  

5
 Архива Музеја Републике Српске  
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Епископ зворничко-тузлански тада је био његово преосвештенство господин 

Василије (Качавенда).
6
 

Милан Јелић рођен је 26. марта 1956. године у селу Копривни код 

Модриче. Средњошколско образовање завршио је у Добоју. Дипломирао је на 

Економском факултету у Суботици Универзитета у Новом Саду, одбранивши 

дипломски рад „Реализовање принципа доходовности у удруженом раду соци-

јалистичког самоуправљања”. Јелић је магистрирао на Економском факултету 

Универзитета у Бањој Луци 1998. године. Тема Јелићевог магистарског рада 

била је „Модернизација и оптимизација система организације предузећа са 

посебним освртом на Рафинерију уља Модрича”. Докторирао је на истој висо-

кошколској установи 2000. године, одбранивши докторску дисертацију „Про-

блеми и модалитети организационо-управљачке трансформације предузећа у 

транзицији”. Јелић је магистрирао и докторирао под менторством проф. др 

Манојла Бабића [МРС БЛ, Збирка за историју Републике Српске, Дипломски 

рад Милана Јелића, инвентарни број 44; М РС БЛ, Збирка за историју Републи-

ке Српске, Магистарски рад Милана Јелића,  инвентарни број 45; МРС БЛ, 

Збирка за историју Републике Српске, Докторска дисертација Милана Јелића, 

инвентарни број 46; Економски факултет • 2020: 18, 293, 306]. Милан Јелић је 

свој радни век започео у органима управе Општине Модрича. У околностима 

насталим након избијања оружаних сукоба на територији некадашње СР БиХ, 

Јелић је добио нова задужења. Обављао је функцију руководиоца у привредним 

субјектима у општини Модрича. Именован је са задатком да изврши процес 

санирања штете проузроковане ратним дејствима. У историји Републике Срп-

ске Јелић је првенствено оставио трага у привредном, спортском а потом и у 

политичком животу. Био је дугогодишњи директор Рафинерије уља Модрича, 

која је била део Нафтне индустрије Републике Српске. Учествовао је у форми-

рању Фудбалског савеза Републике Српске 1992. године. Након Бранка Лазаре-

вића, Јелић је био председник фудбалске асоцијације Републике Српске од 

1998. до смрти 2007. године. Обављао је функције у Фудбалском/Ногометном 

савезу БиХ [М РС БЛ, Збирка за историју Републике Српске; https://fsrs.org/sr-

BA/predsjednik.html Приступљено 27. 1. 2022].                                   

Јелићев политички ангажман који се односи на период историје Репу-

блике Српске започео је у време Одбрамбено-отаџбинског рата. Обављао је 

дужност одборника Скупштине општине Модрича. На првим послератним 

изборима 1996. године изабран је за посланика у Народној скупштини Репу-

блике Српске. Јелић је у другом сазиву Народне скупштине Републике Српске 

био посланик Српске демократске странке [М РС БЛ, Збирка за историју Репу-

                                                 
6
 Епархијом зворничко-тузланском његово преосвештенство епископ Василије (Качавенда) 

активно је управљао од 1978. до 2013. године, када је разрешен и умировљен. На трону Епархи-

је зворничко-тузланске његов претходник био је епископ Лонгин (Томић), а наследник Хризо-

стом (Јевић).  
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блике Српске; 30 година Народне скупштине Републике Српске 1991–2021. •  

2021: 94]. Његов политички ангажман постао је посебно видљив почетком 

2006. године. У тада формираној Влади Републике Српске, чији председник је 

био Милорад Додик, изабран за министра привреде, енергетике и развоја. На 

изборима у јесен 2006. године изабран је за председника Републике Српске као 

кандидат Савеза независних социјалдемократа. Дужност председника Републи-

ке Српске обављао је мање од годину дана. Државничке обавезе довеле су до 

тога да је у септембру 2007. године имао веома напоран темпо активности, од 

дочека делегације Србије почетком септембра у Бањалуци, преко присуствова-

ња обележавању дванаестогодишњице страдања Срба на Возући, одржаном у 

Добоју, и одбране западнокрајишких општина, која је организована у Козарској 

Дубици, до прославе 80 година Електрокрајине и потписивања Европске пове-

ље о здрављу срца у Бањалуци. Јелић је преминуо након срчаног удара који је 

доживео приликом рекреативних активности на стадиону фудбалског клуба у 

Модричи 30. септембра 2007. године.
7
 Превезен је у добојску болницу „Свети 

апостол Лука”, чији је директор Душко Васић потврдио вест о смрти председ-

ника Републике Српске др Милана Јелића. У Републици Српској проглашена је 

тродневна жалост. Председник Републике Српске др Милан Јелић сахрањен је 

у Модричи 3. октобра 2007. године [Глас Српске 11.391 • 2007: 1, 3; Глас Срп-

ске 11.393 • 2007: 1; Глас Српске 11.401 • 2007: 1; Глас Српске 11.410 • 2007: 3; 

Глас Српске 11.414 • 2007: 1–5]. 

Орден Светог Саве, као одликовање Српске православне цркве, устано-

вљен је 1986. године. Повод је било 800 година од рођења првог српског архие-

пископа. Био је то први прави орден у пуном смислу те речи у оквиру Српске 

православне цркве [Краснов • 1991: 99–104; Ацовић · 2013: 385; Ацовић • 2019: 

388–390]. Његов први хомоним основан је 1883. године од стране некадашњег 

кнеза а тада краља Милана Обреновића (1854–1901). Ово одликовање првог 

српског нововековног краља није био црквени орден нити је био у ингеренцији 

Српске правослвне цркве [Краснов • 1991: 99; Ацовић • 2013: 385; Ацовић • 

2019: 388–390]. У политичком субјекту српског народа у оквиру формално-

правног првог уређења области ордена и медаља установљен је Орден Светог 

Саве. Установљен је Законом о одликовањима и признањима Српске Републи-

ке Босне и Херцеговине. Овим законским прописом одређено је да су одлико-

вања Српске Републике БиХ ордени и медаље. Према наведеном закону, орде-

ни Српске Републике БиХ су Орден Српске Републике Босне и Херцеговине, 

Орден Немањића, Орден Карађорђеве звијезде, Орден народног јунака, Орден 

Светог Саве и Крст милосрђа [Закон о одликовањима и признањима, Службени 

                                                 
7
 Др Милан Јелић имао је срчаних проблема још прије избора на функцију председника Репу-

блике Српске. Након оперативног захвата изведеног у иностранству, исти су на одређен начин 

решени. Јелић је после операције имао више контролних прегледа на Војномедицинској акаде-

мији у Београду.  
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гласник Српске републике Босне и Херцеговине, 13/1992, 469–472].
8
 Било је 

предвиђено да се Орден Светог Саве додељује појединцима, предузећима и 

установама, као и другим организацијама. Наведени би добили тај орден за 

изванредне радне подвиге и други признати рад за друштвени, привредни, 

научни и културни развитак Српске Републике БиХ, тј. за нарочите заслуге на 

пољу јавне делатности [Закон о одликовањима и признањима, Службени гла-

сник Српске републике Босне и Херцеговине 13/1992, 470]. У новом законском 

решењу од краја априла 1993. године, овај орден није више постојао као одли-

ковање Републике Српске [Закон о одликовањима и признањима, Службени 

гласник Републике Српске, 4/1993, 89–92; Раилић • 2020: 63–80]. 

Орден Светог Саве спада у домен црквене фалеристке. Овом тематиком 

на нашим просторима први се системски бавио Драгомир Ацовић, члан Крун-

ског већа, председавајући Крунског савета и канцелар Краљевских оредна, у 

делу о одликовањима православних и дохалкидонских цркава 2019. године.
9
 

Претходно је о овом ордену, тада једином правом ордену у пуном смислу те 

речи у Српској православној цркви, писао Ђуро Краснов из Хрватског нуми-

зматичког друштва у часопису Нумизматичар, чији издавачи су били Народни 

музеј Београд и Српско нумизматичко друштво 1991. године [Краснов · 1991: 

99–104; Ацовић • 2019:  388–390]. Орден Светог Саве додељују Свети архије-

рејски сабор или Свети архијерејски синод Српске православне цркве. Предви-

ђено је да Свети архијерејски сабор Српске православне цркве додељује овај 

орден патријарху и епархијским архијерејима. Осталим лицима ово признање, 

на предлог надлежног епархијског архијереја, додељује Свети архијерејски 

синод Српске православне цркве. Уредба о орденима Српске православне 

цркве донесена је 2010. године. Према овом акту, Орден Светог Саве је први од 

седам установљених ордена Српске православне цркве и једини са бројчаним 

степеновањем [Ацовић • 2019:  388].
10

 

Орден Светог Саве је оба пута формалноправно дефинисан одлукама 

Светог архијерејског сабора. Први акт Светог архијерејског сабора Српске пра-

вославне цркве о Ордену Светог Саве донет је 1986. године [Краснов • 1991: 

100–103]. Исто је учињено 2010. године [Ацовић • 2019: 388–390]. Академик 

Ацовић констатовао је да је у периоду од 1986. до 1997. године додељен велики 

                                                 
8
 Истим законским прописом као медаље Српске Републике Босне и Херцеговине дефинисане 

су: Медаља Милоша Обилића, Медаља заслуга за народ, Медаља рада, Медаља за војничке 

заслуге, Медаља за војничке врлине и Медаља за заслуге.  
9
 Публикација је објављена у издању Студија Бечкерек из Новог Сада и Хералдичког клуба из 

Београда 2019. године под насловом: Драгомир Ацовић, Верност и вера: одликовања право-

славних и дохалкидонских цркава: прилог изучавању црквене фалеристке.  
10

 Поред Ордена Светог Саве, који се додељује у првом, другом и трећем степену, овом уред-

бом су као ордени Српске православне цркве дефинисани Орден Светог краља Милутина, 

Орден Светог Петра Цетињског, Орден Светог деспота Стефана Лазаревића, Орден Свете цари-

це Милице (Преподобне монахиње Евгеније), Орден Светог Симеона Мироточивог и Орден 

Светог цара Константина.  
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број овог ордена у првом степену. С друге стране, аутор првог системског дела 

из области црквене фалеристике на српском језику додаје да је од 2000. године 

преовладавао став о својеврсном ограничењу додељивања овог ордена у првом 

степену [Ацовић • 2019:  385]. За период август–децембар 1997. године у пери-

одичном издању Српске православне цркве постоје поједине информације о 

додели Ордена Светог Саве. Ово одликовање у првом степену Његова светост 

патријарх српски господин Павле (Стојчевић)
11

 уручио је амбасадору Републи-

ке Аустрије у Савезној Републици Југославији др Михаелу Венинеру. Додела је 

уприличена 12. августа 1997. године [Православље 731 •  1997: 4]. Поводом 

славе Општине Добој, Преображења Господњег, додељена су одликовања Срп-

ске православне цркве. Општина Добој добила је Орден Светог Саве првог сте-

пена. Жељезничко-грађевинском предузећу из Добоја додељен је Орден Светог 

Саве другог степена [Православље 731 • 1997: 5]. Средином септембра 1997. 

године новине Српске патријаршије објавиле су вест да је Орден Светог Саве 

првог степена додељен председнику Мађарске Арпаду Генцу. Нисмо успели 

пронаћи да је Православље објавило у наведеном временском периоду вест о 

додели Ордена Светог Саве другог степена директору Рафинерије уља Модри-

ча Милану Јелићу [Православље 732 • 1997: 1, 2]. 

Орден Светог Саве установљен је у првом, другом и трећем степену. 

Сва три степена  Ордена Светог Саве носе се око врата на ленти/траци одгова-

рајуће боје, која досеже до средине груди. Орденски знак Ордена Светог Саве 

има облик позлаћеног крста, који образују тролисни емајлирани краци. У над-

вишењу се налази позлаћена архијерејска митра. Архијерејска митра служи и 

као веза између орденског знака и ленте ордена. У центру крста налази се овал-

ни медаљон. У аверсу орденског знака налази се рељефни приказ Светог Саве 

према фресци из задужбине краља Владислава манастира Милешева.
12

 У ревер-

су орденског знака у средини крста налази се грб Српске православне цркве са 

годином установљења ордена (1986). Метални делови налазе се у позлати, а 

празна поља попуњена су емајлом у бојама српске тробојке. Инсигније Ордена 

Светог Саве разликују се у зависности од степена ордена Светог Саве. Бели 

емајлирани крст и бела трака ознаке су Ордена Светог Саве првог степена. 

Орден Светог Саве другог степена налази се на црвеној траци, а орденски крст 

је емајлиран црвено. Орденски крст, плаво емајлиран, и орденски знак на пла-

вој траци, представљају симболе Ордена Светог Саве трећег степена [М РС БЛ, 

Збирка за историју Републике Српске, Грамата о додели Ордена Светог Саве 

другог степена Милану Јелићу, инвентарни број 40; МРС БЛ, Збирка за истори-

ју Републике Српске, Орден Светог Саве другог степена додељен Милану Јели-

                                                 
11

 Његова светост патријарх српски господин Павле (Стојчевић) изабран је за предстојатеља 

Српске православне цркве на заседању Светог архијерејског сабора Српске православне цркве 

1990. године. На трону Светог Саве био је до смрти 15. новембра 2009. године. Прије избора за 

патријарха српског био је епископ рашко-призренски од 1957. године.  
12

 Краљ Владислав владао је од 1234. до 1243. године.  
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ћу од Светог архијерејског синода Српске православне цркве, инвентарни број 

41; Краснов • 1991: 101; Ацовић • 2019:  386, 387]. Међусобно се разликују 

поједине емисије овог одликовања. Најстарије инсигније су нешто мањих, а 

касније верзије нешто већих димензија. Орден Светог Саве другог степена у 

трећој емисији има варијанту са емајлираном архијерејском митром црвене 

боје. Овај орден Српске православне цркве у истом степену у претходној, дру-

гој емисији, има варијанту са позлаћеном архијерејском митром. У каснијим 

варијантама се уместо циркона на грудима двоглавог орла налази овални штит 

са белим крстом [МРС БЛ, Збирка за историју Републике Српске, Орден Све-

тог Саве другог степена додељен Милану Јелићу од Светог архијерејског сино-

да Српске православне цркве, инвентарни број 41; Ацовић • 2019:  386, 387].  

Свети архијерејски синод Српске православне цркве доделио је Орден 

Светог Саве другог степена директору Рафинерије уља Модрича Милану Јели-

ћу 1997. године. Одликовање је додељено, како је и прописано, на предлог над-

лежног епархијског архијереја, већ поменутог тадашњег епископа Епархије 

зворничко-тузланске [МРС БЛ, Збирка за историју Републике Српске, Грамата 

о додели Ордена Светог Саве другог степена Милану Јелићу, инвентарни број 

40; МРС БЛ, Збирка за историју Републике Српске, Орден Светог Саве другог 

степена додељен Милану Јелићу од Светог архијерејског синода Српске право-

славне цркве, инвентарни број 41]. 

Грамата о додели одликовања потписана је од стране Његове светости 

архиепископа пећког, митрополита београдско-карловачког и патријарха срп-

ског господина Павла (Стојчевића). Акт је „дан” у Патријаршији српској у гра-

ду Београду 25. августа 1997. године, Син. број 1577, Записник 869. Патријарх 

српски потписао се зеленим мастилом. Његов потпис налази се у доњем десном 

углу унутрашње стране Грамате, испод натписа „БОЖЈОМ МИЛОШЋУ АЕМ 

И ПАТРИЈАРХ СРПСКИ”. Димензије Грамате су 188x273 милиметра када је 

затворена, а 377x273 милиметра када се отвори. Грамата је стављена у црвену 

фасицклу/оквир, на чијој предњој страни се налази грб Српске православне 

цркве. Орден је додељен „у знак захвалности за несебично исказану љубав пре-

ма својој мајци цркви у њеном настојању за спасење душе благочестивог наро-

да српског”. На лијевој страни Грамате налази се приказ орденског знака Орде-

на Светог Саве, испод кога је одштампано: „На предлог Његовог Преосвештен-

ства Епископа зворничко-тузланског Господина ВАСИЛИЈА”. На десној стра-

ни Грамате, у врху, налази се грб Српске православне цркве. Потом су наведе-

ни подаци о емитеру ордена („СВЕТИ АРХИЈЕРЕЈСКИ СИНОД СРПСКЕ 

ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ДОДЕЉУЈЕ”) и подаци о носиоцу ордена („Господи-

ну Милану Јелићу директору „РАФИНЕРИЈЕ“ у Модричи”). Након тога следе 

подаци о степену додељеног одликовања („ВИСОКО ОДЛИКОВАЊЕ СРПСКЕ 

ПРАВОСЛВНЕ ЦРКВЕ ОРДЕН СВЕТОГ САВЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА”) и разло-

зи за његову доделу („у знак захвалности за несебично исказану љубав према 

својој Мајци Цркви у њеном настојању за спасење душе благочестивог народа 
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српског”). На Грамати је утиснут печат Светог архијерејског синода Српске 

православне цркве. Пречник печата износи 35 милиметара. У средини печата 

налази се грб Српске православне цркве. У печату се налазе два натписа. До 

грба, око њега, натпис „СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ”, а споља натпис 

„СВЕТИ АРХИЈЕРЕЈСКИ СИНОД”. [МРС БЛ, Збирка за историју Републике 

Српске, Грамата о додели Ордена Светог Саве другог степена Милану Јелићу, 

инвентарни број 40].  
 

Грамата о додели Ордена Светог Саве II степена Милану Јелићу 1997. године од Светог 

архијерејског синода Српске православне цркве 

 

Извор: Музеј Републике Српске, Збирка за историју Републике Српске, 

инвентарни број 40.  
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Орден Светог Саве другог степена додељен Милану Јелићу 1997. године од  

Светог архијерејског синода Српске православне цркве,  

Аверс (лијево) и реверс (десно) орденског знака. 

  

Извор: Музеј Републике Српске, Збирка за историју Републике Српске, 

инвентарни број 41. 
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Charter on the Awarding of Orders and the Order of Saint Sava of II grade awarded to Milan Jelic in 

1997 by the Holy Synod of Bishops of the Serbian Orthodox Church 

 

Abstract 

 

This paper presents the Charter on the Awarding of Orders and the Order of St. Sava of II 

grade, which was awarded to Milan Jelic by the Holy Synod of Bishops of the Serbian Orthodox 

Church in 1997. At the initiative of the historians of the Museum of the Republic of Srpska the arte-

facts were donated to the Museum of the Republic of Srpska by the Jelic family. They are part of the 

Collection for the History of the Republic of Srpska. The Charter on Awarding and the Order of Saint 

Sava of II grade represent significant historical sources for the study of the personality and works of 

Dr. Milan Jelic, phaleristics in Srpska, the history of the Serbian Orthodox Church and the history of 

the Republic of Srpska. 

 

Keywords: Serbian Orthodox Church, Order of St. Sava of II grade, history of the Republic 

of Srpska.    
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ЗАНЕМАРЕНИ ПРИВАТНИ ПОДАЦИ ИЗ ЛИЧНОГ ФОНДА  

МИЋЕ ЉУБИБРАТИЋА У АРХИВУ ХЕРЦЕГОВИНЕ И  

АРХИВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

Преписка Миће Љубибратића и Маре Љубибратићке 

 (јун 1875 – август 1876) 
 

II 

 

 

Реч-две на почетку 

 

Кад сам прошле године у својој далекој домовини, а на темељу грађе 

која ми је тада била при руци, саставио преглед међусобне преписке Миће и 

Маре Љубибратић из првих 12–14 месеци од почетка устанка, није ми било ни 

на крај памети да ће се пандемија короне ускоро ублажити и тако ми у доглед-

но време омогућити додатно истраживање in situ. Захваљујући радној посети 

поносној Херцеговини у лето 2022, пронашао сам још 18 њихових писама и 

телеграма, скоро искључиво из друге половине 1875, чији садржај прилажем по 

хронолошком редоследу.  

Оно што је изложено у наставку увелико допуњава збир драгоцених тра-

гова интимне историје једног брачног пара у позадини бурног таласања догађа-

ја са почетка Велике источне кризе, снажних промена које су их физички раз-

двојиле и затим опет спојиле. На вест да је у родном крају избио устанак, Мића 

Љубибратић оставља жену Мару у Београду и одлази да преузме водећу улогу 

у догађајима у Херцеговини. Како се из преписке јасно види, Мара, кћерка бео-

градског златара, одгојена у патриотском духу, ускоро почиње да размишља о 

одласку за јужну Далмацију, односно Херцеговину, не марећи за то што је у 

другом стању. Занимљиво је посматрати како Мића потанко обавештава супру-

гу – као да му је у потпуности раван саговорник – о свом сложеном положају 

на терену, о подвизима, али још више о опасностима и разочарањима, на шта 

му Мара одговора непрекидним храбрењем и тражењем дозволе да му се при-

дружи. Мића не може да се одбрани од њеног снажног вапаја, те коначно одо-

брава њен долазак. Мару, која је претходно изгубила прижељкиваног првенца, 

током путовања преко Трста прати њен зет. Средином децембра су обоје у 

Дубровнику.  
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Постоје индиције да су неки људи, а поготово Љубибратићеви неприја-

тељи, нерадо гледали на њено присуство у близини ратишта, као да то помо-

дарство није доликовало правом јунаку. Но ни три месеца нису прошла, а Мићу 

су аустријске власти ухапсиле на турској територији и одвеле у заточеништво. 

Мара му се добровољно придружује и остаје са њим скоро читавих годину 

дана, прво у Линцу а потом у Грацу, све до његовог пуштања на слободу и 

повратка у Србију. 

Упоређивање сачуваних релевантних докумената Личног фонда Миће 

Љубибратића са документима из интерног регистра Архива Херцеговине у 

Мостару, сачињеном око 1980, наводи на закључак да је, услед последњег гра-

ђанског рата или због других околности, од укупно 43 документа нестало њих 

13. Са овим нимало охрабрујућим стањем суочавамо се кроз цео фонд, то јест 

од 1857/1867. до почетка 20. века. Да би се бар донекле могао реконструисати 

првобитни фонд, требало би замолити истраживаче који су исту грађу обрађи-

вали, рецимо пре 1991, да прегледају своје старе фотокопије и преписе. Ради 

бржег увида у садашње стање ствари, овде се на крају додаје списак докумена-

та у којем је јасно означено који од њих недостају. 

Преостаје ми да се надам да ће овај мој рад бити од користи при отвара-

њу грађе ширем кругу заинтересованих. Такође гајим очекивање да ће он 

послужити меродавним историчарима и као увертира за (прво) научно издање 

главнине Личног фонда Миће Љубибратића, јер је то, упркос свим недостаци-

ма, богато извориште знања о прошлости. Једним таквим потезом, иако јако 

закаснелим, они би темељито упутили на значај ове Fundgrube и њеног ствара-

оца Мићу Љубибратића, крупну фигуру српског националног покрета друге 

половине 19. века, не само унутар његове вољене Ерцеговине, већ и далеко ван 

њених граница. 

Рене Гремо 

Земун, 23. августа 2022. 
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ГРАЂА 

 

MLj-157 

 

Mića, Cattaro, Mari, Beograd, 19.7.1875. 

Telеgram. 

Maria Ljubibratic Belgrad 

Sjutra polazim na cetinje zdravo sam pozdravljam svijeh pisa cu ti kroz malo dana 

Mihailo Ljubibratic 

 

 

MLj-1304 [пре краја јула, а свакако пре почетка августа 1875] 

 

Драга Маро душо моја, 

 Као што сам ти писао из Рисна сам отишао у петак вече 4.о.м. сву ноћ 

сам пешке путовао врло хрђавом путу, од пола ноћи киша је падала муње су 

севале, громови су пуцали; пред зору сам стигао близу Сенокоса /Скривено 

мјесто у Бијелој-гори/ цио дан сам под буквом на киши престајао, у вече ме 

притера хрђаво време те се склоних у сточну колибу једног Србина; у тој коли-

би преноћио сам. У недељу чекао сам Луку Петковића
1
 и Зимонића

2
, но не 

дођоше. Зимонић није смио од Црногораца, а Лука Петковић није се још вратио 

са неког посла на који сам га био послао. Ово оклевање и беспосличење јако ме 

љутило и био сам љут као змија. У Неђељу вече пошаљем Драга са Алексом
3
 у 

Рудине и Невесиње да позове Невесинске, Гатачке, Дабарске и Рудинске глава-

ре на скупштину у Планини Видуши. Ја пак кренем се то исто вече са Јованом 

преко Кривошија, Бијеле-горе на Ораовац. Ту позовем Корјеничке Главаре који 

ми зададу вјеру да ће устати на оружје чим им ја из Средње Херцеговине пору-

чим, и даду ми три вредна и вјерна момка да ме препрате до Видуше. Прије 

тога /још иза Новога/ сазвао сам Суторинске и Крушевачке главаре који су ми 

такође дали вјеру да ће устати чим им поручим. Светоликова ујака послао сам 

на Зупце к В. Белу 

У доњем левом углу вертикално је додато: Ови момци браћа су и пуномоћници 

ових главара. 

 

(стр. 2)  

и позвао сам га у братско коло. Бело је пристао као и ови први. На Ораовцу ми 

дође Лука Петковић и донесе одговор од Тривка Вукаловића који пристаје на 

                                                 
1
 Лука Матов Петковић (1822–1905) 

2
 Стеван Зимоњић (1843–1937) или, мање вероватно, његов отац  поп Богдан, војвода гатачки 

3
 Алекса Јакшић, рођ. у околини Невесиња, погинуо односно убијен 188? Алекса Јакшић сам 

пише да се већ налазио  у јужној Далмацији, па је одавде позвао Мићу да што пре дође, што је 

овај и учинио. 
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мој позив. У Понедељник сам преданио на ораовцу а у вече сам се упутио пре-

ко Корјенића у Скорча-гору и ту сам дановао. Пут преко Корјенича врло је опа-

сан јер се пролази између турскијех села и кућа, осим тога још је тај пут веома 

стрменит; по два сата мора се човек низ стрмено брдо спуштати а по два сата уз 

брдо пети. Скорча-гора прави је пакао а Пареж још гори. Около пола ноћи сти-

гао сам на реку Требишњицу коју смо прегазили више Манастира Добрићева, 

па преко Скроботна у зору сам изишао на Брани-дȏ. На брани-до нијесам испр-

ва смио изићи јер нијесам знао јели то мјесто побуњено, пошаљем једнога мом-

ка код Светоликове
4
 тетке која нам јави да је то место устало и да можемо сло-

бодно доћи у њихово село. Пошто смо ту пили кафе (које нијесам окусио од 

како сам из Рисна пошао) и ракије и нешто појели кренем се преко Влашке на 

Видушко поље на које стигнемо у вторник у вече. Ту се састанем са многијем 

главарима и народом који се јако обеселе мом доласку и пристану на све моје 

разлоге. На видушком пољу ноћим у једној колиби, кад у Среду ујутру дође ми 

писмо од Алексе да ће доћи главари Невесињски, Дабарски, Биле 

 

(стр. 3) 

ћски и Љубињски на Крстаче. У Среду од подне кренем се са једно 20-30 

[напомена: више их је било] главара и неколико војника и дођем у вече у Звије-

рину код Дангубића и ту ноћим. Из Звијерине пређем на Крстаче ђе нађем 

велик број главара и народа. Овђе нађем Алексу и неколико главара из Рудина 

и Дабра. Свак се развесели и обрадује мом доласку. До сад је све добро /изузи-

мајући моје патње од пута, умор, жеђу и глад): Војска се храбри, главари се 

прибирају, скупштина се искупља. Ствар је народна и на врло добру путу. На 

тој скупштини имао сам уредити сву Ерцеговину – Ах лепо ти се бијаше уреди-

ла ствар! Кад изненада дођоше три ђавола у облику три црногорца. Пеко 

Павловић, Ђуро Радан и Вуко Филипов. Први је командант, други телохрани-

тељ а трећи перјаник. Они су ми све покварили лажући по народу да сам дошао 

обраћати народ под Аустрију. Неким су говорили да сам дошао да обраћам 

народ под књаза шумандинског, а неким опет говоре да је турска дала Херцего-

вину Црној гори. Све су ово срамне лажи. Још би ти имао да причам много 

којешта, али нека остане за други пут. 

Маро мила, никад није било боље прилике да се Ерцеговина ослободи, 

но се јако бојим да Црногорци све не покваре. 

Ја сам две ноћи путовао и дошао сам у Дубровник од куд морам правити 

нове планове. 

 

                                                 
4
 Светолик Љубибратић, рођен у Љубову 1857. или 1858, син Мићиног покојног брата Илије, од 

1870. живео код Миће и Маре у Београду, где је 1880. умро као потпоручник у својој 28. годи-

ни. 
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(стр. 4) 

Можеш мислити како ми је – радио сам неуморно дању ноћу док сам ствар 

довео до најбољег циља, па од један пут да све покваре и то наша браћа која би 

требала да највише помажу. Ако се ствар не поправи биће зло по наш народ. Ја 

се трудим да ствар повратим на добар пут. Бог сам зна хоћу ли моћи успети – 

још имам наде. Незнам колико ћу дана још бити овђе. 

Драги мој анђеле, буди мирна и скокојна Бог ће све на добро окренути. 

Чувај твоје здравље и воли ме. 

Пиши ми штогод – Атресирај на Gospodina Giorgia Grkavca – Господ. 

Ђорђо Гркавац Ragusa 

Буквар сам изгубио. 

Поздрави оца
5
, мајку

6
, Маша

7
, Ленку

8
, Драгог

9
, Милу

10
, Косту

11
, чика 

Софронију
12

, Јоцу
13

 и све наше познанике и пријатеље као и Господина Мајзне-

ра и његову Госпођу
14

. 

Реци Машу нека исцепа онај допис, а оно друго нека чува још неко вре-

ме. 

Драга душо моја, Срце моје, ужелио сам се тебе и твоје анђелске душе. 

Прими поздрав и тисућу загрљаја од твог до гроба љубећег те мужа 

М. Љубибратића 

 

Упореди:  

Analitički inventar, str. 324, 1304. s.a.s.d. 

LJUBIBRATIĆ MIĆA DUBROVNIK /MARIJI LJUBIBRATIĆ BEOGRAD.  

O sastanku glavara iz Hercegovine na skupštini u planini Viduši. Tamo su došli i 

Peko Pavlović, Đuro Radan i Vuko Filipović. O svome neumornom radu za praved-

nu stvar – oslobođenje Hercegovine.  

2 lista, original, ćirilica. 

 

 

МLj-165a  Мићо, Дубровник, Мари, Београд, највероватније 29. или 

30.VII.1875 

                                                 
5
 Јован Јоца Николић, златар у Београду (Сремска Митровица, 1814? – Београд, 1899?) 

6
 Софија Сока/Соки Николић (рођ. Ивковић?) 

7
 Манојло Маша Д. Димић, супруг Марине старије сестре Катарине Катице  

8
 Јелена Ленка/Лела Николић, Марина млађа сестра 

9
 Вероватно Драгољуб Димић (умро 1916. у Бизерти), син Маше и Катице 

10
 Мила Димић, рођена 1863. у Београду (?), умрла 1913, Машино и Катаринино прво дете; уда-

та за познатог књижевника, политичара, дипломату и министра Андрију Андру Николића. 
11

 Коста Грујић/Груић, крајем јула се из Београда упутио у Херцеговину, где је пристигао 6. 

августа. 
12

 Можда Софроније Радојчић 
13

 Можда Јоца Каћански или Јоца Протић 
14

 Господин и госпођа Мајзнер 
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Драга Моја Маро!                                         [другом, несигурном руком: 

20 јula 1875.] 

Принуђен сам  био доћи у Дубровник да порадим да се одклони сметња 

коју су црногорци по својој глупости и безумној амбицији, ставили на пут мени 

и мојој браћи. Ерцеговина је готово сва на оружју; бојева има, Срби су храбри 

и одважни, али реда нема никаква; црногорци га неумију увести а мени забра-

њују да га уводим. Ох, кад би ишло у рачун да опишем њихово понашање! 

Срби би се згрозили на црногорску опакост!!! Немој ово писмо ником покази-

ват, јер би ми могло шкодити. 

Прек-јуче сам писао књазу Николи и описао сам му стање народа у 

Ерцеговини каогод и радњу његовијех изасланика
15

 – ако се ствар не поправи 

скора ће будућност показати да сам имао право. Човјек који је однео писмо 

књазу телеграфира ми овако – ,,Предао сам писмо врло повољан одговор. Наре-

ди се за пут, писмо сљедује. Чекај га, – По овом бих рекао да је моје писмо 

имало дјејства. 

Мени није криво што се мучим за љубав слободе мог народа али ми је 

жао и срце ме боли што 

 

(стр. 2) 

се неради како треба. Да ми се није сметало до данас би већ у Босну продирале 

наше чете, а овако смо турцима дали времена да се оријентирају. И ако ми 

допушти радити, мучно ћу моћи учинити оно што сам испрва могао учинити. 

Ваља радити па што Бог да и срећа јуначка. Кад би ти све могао исказа-

ти, виђела би колико је тешко бити поштен човјек и прави патриота! 

Ја ћу радити тако како се нико мој неће од мене постиђети, па како Бог 

да. 

Реци Машу
16

 нека ми пошаље један буквар са сликама, јер сам онај први 

изгубио. Нека га пошаље на Ђорђа Гркавца Дубровник. 

Поздрави сву нашу родбину и пријатеље. Душо моја, анђеле мој, добро 

моје, утјехо моја буди ми расположена и чувај твоје здравље. Пиши ми има ли 

што од оног што ми обоје желимо? 

Лубезна моја прими поздрав и хиљаду пољубаца од твог вјерног мужа 

 

У Дубровнику                                        Мих Љубибра-

тић (потпис) 

?0 Јула 1875. 

 

                                                 
15

 Две пробне верзије тог писма су МЉ-163 (Дубровник, 27. VII 1875)  и МЉ-332 (без ознаке 

места и датума). Љубибратић у писму  књазу Николи наводи да је из Србије дошао са двојицом 

Самарџића. 
16

 Манојло Димић 
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(стр. 3) 

П.П. Маро сјутра полазим на Цетиње. Писаћу ти кроз кои дан. 

 

Analitički inventar preskočio broj 1330, kao i sve brojeve 1329–1339. Na str. 331 

piše pod brojem 1340: 

1340. s.a. s.d. 

MARA LJUBIBRATIĆ, BEOGRAD 

MIĆI LJUBIBRATIĆU 

Mislila je da će poslati po nju. Neka se strpi pravda uvijek pobjeđuje. 

2 lista, original, ćirilica. 

 

 

MLj-1340 (број 4, личи помало на 3) 

 

(стр. 1) 

Драги и мили Милане 

Ја прими два писма из Дубровника о томе велиш даси и из рисна писо 

што нисам добила ја ти хтедо одма одговорити не чекавши тебе, јер си ми теле-

графиро дачеш ми за мало дана писати, па се обда и нада дачеш по мене кога 

послати, ни то ти неучини анђеле мили, ја знам какотије душо моја свесам раз-

умела нешто из писма а оно друго од оног пријатеља анђеле мили гдеси мислио 

да наи више братска крв тече ту на иђе на ништавило људско кои не заслужују 

име човечије но зверско и кукавичко то ни сами турци неби учинили! Тјеши се 

анђеле мили да Божије провиђење нече ни нас ваљда оставити, Бог све вишњи 

види твоје поштено срце и племените намере, ја знам какоје теби тешко кад 

видиш неправду. ал теши се таковије данас свет о анђеле мили они неуму да 

оцену оваи не предвиђени случаи па да праве од небрата брата него гоне и оне 

кои много дубље осечају братски бол, и кои бистрим оком гледи на јадну своју 

брачу. они суде посеби јер никад нису племенито мислили и осечали они никад 

нису у дубини срца свога осечали муку и јаде браче своје, а заточемо им опро-

стити јер су сироти у памети и срцу. Бог и није са тим ни даровао, јер нису ни 

заслужили јер и оно што им је дао на зло употребљују Анђеле мили душо слад-

ка немои своје здравље губити ни се бринути. 

 

(стр. 2) 

буди весео чини право и поштено ко и досада, ослонисе на вољу божију. душо 

мила молимте пошљи по мене што скорије, не мои ме остављати више да се 

бринем. овоје и сувише за мене. анђеле мили пошљи ристу или тому
17

 по мене 

па ди они живе тучу и ја [нечитка реч] сречнија тамо близу тебе бити. анђелу 

                                                 
17

 Ристо и Томо Лазарев Балордић (Љубибратић), једина Мићина рођена браћа који су тада 

живели у Херцеговини односно суседној Далмацији 
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мои, срце моје и тако тетками даје надежду да че нам се жеља из пунити после 

митрова.
18

 ах, душо мила само онда да будем у твоме загрлају па шта Бог да[,] 

ти си добар[,] па ме нечеш више саму оставити [.] ти добро знаш да је твоја 

Мара сироче без тебе, анђеле мили. 

Отац
19

 Мати
20

 Маша
21

 Ленка
22

 Мила
23

 Браца Драг. Чика Јоца
24

 Милић
25

 

сви те поздрављају.  

Прими и од мене тисучу пољубаца, анђеле мои. Поздрави Косту
26

, 

Нику
27

, Драга
28

, Јована, браца Луку
29

 и све наше пријатеље. Прими од твоје до 

гроба љубече те жене небројене пољубце 

 

У Београду 15 Августа [1]875                                                   Мара Љубибратићка 

 

(стр. 3, јасно пише MLj-1330) 

П.П. Мићо гледај да у септембер заједно проведемо онај наш наи милији дан
30

, 

а данас би се ваљда са свом породицом састао, ако су могли дочи на службу 

божију да крсно име ту прославе[,] молимо се богу да светог клименту
31

 сви 

заједно у лубову
32

 прославимо. поздрави сву фамилиу. душо слатка чим ово 

писмо примиш одма ми телеграфираи да знам да си примио. Коста и Ника нека 

пишу сваке [поши...?]. Маша се љути што му ништа не пишеш, брине се за тебе 

каже можеш бар телеграфирати сваке недеље да нас мало умириш, јер неприја-

тељи једнако рђаве гласове проносе. збогом душо мила. одма ми од пиши шта 

чу да чиним. Квартир чу сад одказати, но очу ли ствари продати ако тамо 

                                                 
18

 Митровдан (Свети великомученик Димитрије), 26. октобра; око тог датума се Мара надала да 

ће се породити. 
19

 Јован Николић, зв. чика Јоца, златар у Београду, Мићин таст   
20

 Софија Сока/Соки Николић (рођена Ивковић?), Мићина пуница  
21

 Манојло Маша Дамњанов Димић (Баваниште? 1839 – Београд, 1923), око 1875. књиговођа у 

управи  Државне штампарије у Београду  
22

 Ленка Ленка/Лела Николић, Марина млађа рођена сестра  
23

 Мила, кћерка Маше Димића и Катице Николић, постала је супруга познатог књижевника, 

дипломате и министра Андрије Андре Николића, умрла новембра 1913.  
24

 Можда Јоца Каћански или Јоца Протић  
25

 Ристо Милић, песник из Котора  
26

 Костадин Коста Јованов Грујић/Груић (Нови Сад?, око 1846 – Београд, 1903), бивши студент 

права у Француској и немачким земљама, представљао се за време устанка 1875. као ''др адво-

кат'' и као Мићин пашанац и први ађутант. Био је у интимној вези са Ленком Лелом Николић 
27

 Нико Бајо Божић (Влизанци код Читлука, 1849 – Ријека, 1908), бивши млади  фра Петар, 

тада је као апсолвент права на београдској Великој школи радио као практикант српског Мини-

старства унутрашњих дела. 
28

 Драгољуб Димић, син Маше и Катице, умро 1916. у Бизерти 
29

 Лука Вукаловић, унук војводе Луке Вукаловића, или, вероватније, Лука Петковић, стари 

јунак под Луком Вукаловићем и тада зубачки капетан 
30

 Дан кад су се Мића и Мара у Београду венчали 1869. 
31

 Свети Климент Римски, Мићина породична слава 
32

 Љубово, Мићино рођено село 



РЕНЕ ГРЕМО, Занемарени приватни подави из личног фонда Миће Љубибратића у Архиву... 

107 

 

пођем. не могу ти више писати јер ми рука дрхче и магла ми се на очи навукла. 

Чудим се како и ово могу да пишем 

 

 

MLj-172   

Мићо, Цетиње, Мари, Београд, 

11.VIII.1875,  

telegram 

Mara Ljubibratic Belgrad 

Mislio da cu biti u Dubroviku neka Kosta tamo dođe danas polazim 

Mihail Ljubibratic 

 

 

МLj-172a   
Mića, Manastir Duži, Mari, Beograd,  

10.VIII.1875  

Kosta Grujić, Јеleni Nikolić 

 

Маро Душа Моја 

Јуче сам бој био са 150 Срба противу 1000–1500 турака. Борба је трајала 

6 ½ сати. 

Изгубио сам три момка. Што се до сад зна погинуло је 17 турака, а три-

дест их се ранило. Да ми није нестало праха и оловa, и да су ми Зубци стигли у 

бој /као што сам им заповидио/ турци би били сатрвени. 

Ја сам здраво али нијесам најрасположенији. 

Немам времена ни да се прекрстим  а некмоли  да ти пишем поздрави 

све наше сроднике и пријатеље  

 

У М Дужи                                                                                           твој вјерни муж 

10 Августа 1875                                                                    МЉубибратић (потпис) 

 

У левој маргини, усправно: 

14 Августа имаћемо Скупштину у Манастиру Косијереву 

 

(друга страна истог листа) 

Слатка моја Лено! 

Ево и Милан пише па немогу пропустит и ја да теби душо моја слатка 

ма коју реч не напишем. Љубим те Душо знај сад тек знаш да си ми живот и све 

на свету- 

Пиши ми Лено и то у Дубровник пишими сваки дан да се тешим твоим 

умилним словима – надо моја лено душо моја. Збогом грлим те и љубим твој 

Коста 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. XIV, број 14, 2022 

108 

 

MLj-173   
Мићо, Рагуса/Дубровник, Мари, Београд,  

17.VIII.1875,  

телеграм 

 

Maria Ljubibratics 

Belgrad. 

Danas Sa Kostom
33

 sastao se posao na rad zajednicki snjime vise se rastajat necemo 

pozdrav. 

Milan. 

 

 

MLj-1304 Мића, Мари, Београд [пре краја јула, а свакако пре почетка августа 

1875] 

MLj-1340 (број 4, личи помало на 3) Мара, Београд, Мићи, 15.VIII.1875 

МЉ-181  Мића, Суторина, Мари, Београд, 29.VIII.1875 

 

Драга Маро анђеле мој. 

Бог све могући може ме обрадовати, јер сам до сад био у великој непри-

лици. 14 Августа кренуо сам се у Косијерево на скупштину, тамо ненађох људе 

који су били одређени за за скупштину. Док сам ја тамо био турци ударили на 

Манастир и узеше га без боја. 

Имао би ти доста што-шта писати али немам времена јер ми је велик 

терет пао на главу. Прек јуче сам примио прва два твоја писма, која су ме и 

обрадовала и растужила. Тобџија намјешташе топ а никшанџије отвараху 

ватру, ја сједах на 150 до 200 корака близу 

(стр. 2) 

прве куле турске и читах твоја драга писма. Морам ти казати да су ми 

твоја писма дала храбрости. 

Душо моја, никакав мученик није више патио од мене. – С' помоћу Бож-

јом све сам храбро сносио. 

Кад ћу бити у стању да те к' себи позовем ни сам незнам. 

Моли се Богу и буди храбра то је све што ти могу рећи за сад. 

Твој мили лола и немисли на неваљалство: буди увјерена. 

Ох, да су ми дали радити ође би данас биле наше ствари, 

 

(стр. 3) 

Ми би бећ били близу једно другог – али ваља трпити. 

                                                 
33

 Коста Грујић 
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Моја породица
34

 сва је прешла у Аустрију [.] Самном је ... мо и још један 

мој рођак Вуле
35

. Коста
36

 је данас дошао с' Цетиња a oђе се бавио осам дана. 

Прошасту ноћ дошао сам у Суторину да прибавим муниције које ми бијаше 

нестало [,] ноћас или сјутра рано полазим опет на Зубце. 

Код Марко Комненовића
37

 био сам два три пута, и данас сам код њега 

ручао; Он и његова госпоја врло ме гостољубиво и пријатељски предусретају; 

они те љубезно поздрављају. 

Гледа ћу да ти чешће пишем. 

 

(стр. 4) 

Пиши ми на Марка Комненовића у Ерцег-нови. 

Што ми велиш за наше ствари, мислим да би требало да продаш оно без 

чега се може а друго да пренесеш кад оца и мајке. 

Ја би желио да се што прије с'том састанем јер си мој анђел и моја пот-

пора, утјеха и уточиште. 

Поздрави и пољуби оца
38

, мајку
39

, Ленку
40

, Милу
41

 и Драгог
42

. Поздрави 

Маша
43

, Риста Милића
44

, Господина Срећковића, Мајзнера и све друге пријате-

ље 

У Суторини                                                                                                                  

твој љубећи 

29 Августа 1875                                                                               

те муж 

                                       М. Љубибратић (потпис) 

 

Uporedi:  

Analitički inventar, str. 46, 181.  

1875. g. avgusta 29.  

MIĆA LJUBIBRATIĆ SUTORINA / MARI LJUBIBRATIĆ  

                                                 
34

 Реч је о  Мићиној тамо преосталој рођеној браћи Тому и Ристу Балордићу (Љубибратићу) са 

породицама, као и о Милији, удовици старијег брата Илије, и њиховој деци. И даљња родбина 

у родном селу Љубову је тада тражила уточиште на другој страни границе, док су одрасли 

мушкарци често били активни у устанку. 
35

 Ваљда Вуле Савов или Вуле Вучков Љубибратић/Балордић 
36

 Коста Грујић/Груић 
37

 Марко Комненовић, истакнути трговац и национални радник у Херцег Новом 
38

 Јован  Николић 
39

 Софија Николић 
40

 Јелена Николић 
41

 Мила Димић, касније супруга Андрије Николића 
42

 Највероватније Драгољуб, син Маше и Катице Димић 
43

 Маша Димић 
44

 Ристо Милић, песник из Котора, касније чиновник Срп.  кнеж. главне контроле 
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14. avgusta pošao je na Skupštinu u Kosijerevo. Tog istog dana Turci zauzeše Mana-

stir bez boja. Njegova porodica se preselila u Austriju. Predlaže ženi da proda stvari i 

pređe kod svoje majke. 

2 lista, original, ćirilica. 

 

 

MLj-199 

Mića, Castelnuovo, Mari, Belgrad, 11.9.1875 

telegram 

Maria Ljubibratić Belgrad 

Prekjuce sam imao boj na zupcima ja sam zdravo, Kosta
45

 na cetinju, pismo sljedjuje 

pozdravljam sviu 

Ljubibratic 

 

 

MLj-227 

 

Mara, Beograd, Marku Komnenoviću, Castelnuovo, za Ljubibratcsa, 1.X.1875,  

Telegram 

Nedelju polazi Stanko, javi šta da ponese za vas. Javljajse se česće. Skorim odsudno 

Mara 

 

 

MLj-233. Telegram Ragusa 7 (oktobra) 1875:  

Maria Ljubibratic Belgrad 

Ja sam zdravo reci Maši
46

 da bude miran nemam vremena pisati cu pozdravi 

sve prijatelje 

M. Lyubibratics 

 

Uporedi: 

Analitički inventar, str. 60, 233.  

1875. g. oktobra 7. 

MIĆA LJUBIBRATIĆ DUBROVNIK / MARIJI LJUBIBRATIĆ BEOGRAD.  

Zdravo je, ali nema vremena da piše. 1 list, original, telegram, latinica i ćirilica.  

MLj-249, Mića, Castelnuovo, Mari, Beograd, 10.X.1875 

Marija Ljubibratics Belgrad 

                                                 
45

 Коста Грујић 
46

 Манојло Маша Димић, Мићин пашеног 
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Zdravo sam Kod nas je od nekoliko dana kisovito vreme pismo sljeduje pozdrav svi-

ma 

N Ljubibratic. 

 

Uporedi: AI, str. 64, 249. 

1875. g. oktobra 19. 

MIĆO LJUBIBRATIĆ HERCEG NOVI 

MARIJI LJUBIBRATIĆ BEOGRAD 

Zdravo je. Vrijeme je kišovito. Pismo slijedi. 

1 list, original, latinica i ćirilica. 

 

 

МЉ-250 

Драги Мико душо моја 

ја сам веч унапред зебла и бојаласе да се не обистини, ја сам чула ал 

нисам могла веровати даче и утои прилики бити непоштен, ја сам мислила да 

има и искру поштења, па даче овом приликом опрати и досадашња 

неваљaлства његова, свесам мислила да то из злобе говоре, душо мила гледаи 

тесе добро увери и суочи га санама пред коим је говорио да ти после ненаправи 

више посла ада неби у случају и он невин страдо, унапред се добро чува свако-

га, буди на опрези, гледаи те све сам писмено ради, дати неби могли име ока-

љати, истина да поштени људи нечеду ни веровати, а они коите непознају веч 

су се отеби уверили и обожавају твоје поштење. Твоји пријатељи нечеду тебе 

оставити они су се веч побринули дати уклоне оне спута коити сметају. Отом 

меје и селак увераво у машином
47

 писму. Фалиоси што и маши ниси писао ота-

ле он га је могао тако уклонити преко свои пријатеља дати више несмета он би 

наредио пабибио овамо позван као народни воиник јер тусе несме противити 

такоје сад строго, кад се подпуно увериш а ти пиши маши да он може писмо 

показати. 

 

(стр. 2?) 

Мико душо моја примила сам твоје три слике две што си сам аједну са 

кореспондентима, тојебило баш на дан Књажева венчања, твоје су ми очи све 

казале. Ти знаш да од мене ниси мого ништа сакрити, кад сам ти очи згледала 

онда нисам више била од себе господар нити сам срцу могла заповедити дами 

душу нецепа на очима да сузе не левају и ништа ме више нече успокоити док те 

невидим пред собом. Ја сам се сама себи чудила какосам трпељива и како све 

мирно сносим. Сликами твоја све уклони изпред очију и стадеми душу цепати 

и веруи ми Мико акоте скоро не видим нече добро бити ни замене ни за дете 

                                                 
47

 Манојло Маша Димић, супруг Катарине Катице (Сремска Митровица, 1842 – Београд?, 

1866), Марине старије сестре 
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само кад би се стобом разговорила и тебе видила онда бисе моја душа смирила, 

сво се стрпљење из црпило. Дозволи ми молим те да дођем ја чу ствари прода-

ти пачу путна трошка набавити тисе немои зато бринути ја сам само продала из 

куине и нечитка ријеч] и један кревет, а оно сам друго донела код матере
48

, 

мико сљунак сам продала за 70 гроша а камен јеош стои, превод сам нудила 

валожићу ал он неможе да узме јер ни онаи није штампо.
49

 Мићо душо моја 

тиме питаш могули ципеле наноге та какосиме оставио онао исто изгледам ону 

аљину могу обучи оне ципеле трбув нимало немам но у крстима се јако ширим 

(лист са бројем 6/1) 

 

(стр. 3?) 

Господин сава штоје био у'хрцеговини биоје код мене и казомије све о паду 

манастира, чудо оКости
50

 све добро говори и фали га чудисе какоје коста стр-

пељив и какосе мучи без нужде, вели тиси га задржаво за комесара ал није хтео 

да остане, то мора бити дасу заједнички радили против тебе и каже како није и 

он чуо о Кости да је против тебе. кад је ђорђевић и пупић за неколико дана све 

сазнао истина пупић није тео дами каже само датеје видио и да си доста претр-

пио но да је сад све добро, а ђорђевић је Јоци казо како тије коста непријатељ и 

свути сметњу он прави ја незнам ком даверујем илје ђорђеви кости направио 

посла, из омразе према њему илје коста заиста тако непоштен па је теби смето, 

зато душо молим те уверисе добро пами одма јави да се небринемо јадна лен-

ка
51

 бринесе затебе и моли се богу затебе дати неби он несрече нанео. неможе 

да верује даје тако непоштен да он иде теби оглави на твоје толико добро према 

њему онаће све тебе послушати шта год ти кажеш она зна да сиои ти наибољи 

пријатељ само нам одма одговори ми сасвим лепо са његовом матером док нам 

нејавиш штачемо чинити. 

 

(вертикално написано другим рукописом у левој и десној маргини писма:) 

Одсуства добити немогу, но Ти нам одма телеграфиши да дођем к теби, а ја ћу 

учинити шта и где треба. 

Овако телеграфиши. Дођи одма, јер имам нужно с тобом послa односно фами-

лије и рада нашег (потпис:) Маша
52

 

                                                 
48

 Софија Сока/Соки, супруга београдског златара Јована Николића 
49

 Познати београдски издавачи/књижари Велимир Р. или Милош В. Валожић. Није јасно о 

каквим преводима је овде реч, јер Мићин превод Корана је тада још био на разматрању код 

Матице српске ради додјеле помоћи при штампању, а његови преводи позоришних комада 

нису никад били штампани. 
50

 Коста Грујић 
51

 Јелена Ленка/Лела Николић, Марина млађа сестра 
52

 Манојло Маша Димић, Мићин пашеног, тада је био књиговођа у Државној штампарији у Бео-

граду. Половином децембра 1875. Маша је испратио Мару до Дубровника, па се почетком јану-

ара (све по новом календару) без снајке вратио у Београд.  
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(стр. 4?) 

Мицо душо моја немои се решити на прање рука, ја мислим да би боље било 

дасе држиш до поролеча, колко мије познато ствар је решена како треба стрико 

је према нами сасвим разположен паче морамо чекати кад нам саветује боље 

касније па сигурно нег потрчати па несигурно. ти си фалио што ниси писмо 

прочито па би се знао управљати и стрпељивиј бити, бранковићи ма су крила 

поломита надам се и другима чеду бити ако се само зањи зањи (.) Мико душо 

мила дозволи молим те да дођем тамо свеби боље било итако нечете једнако 

војевати зимус па би за те и замене боље било кадби ја тамо била, ја ти немогу 

све опширно написати а онако немам времена читати, зато те молим буди стр-

пељив. Бог милостиви свече доро дати. само чуваи здравље за сретне дане, 

немои твоји живот огорчавати буди стрпељив та ти добро знаш да поштени 

људи и велики раници увек имају много непријатеља зато буди стрпељив и 

чуваи здравље па че дочи време дачеш и све победити па чесе они стидити 

одтебе а онако ако ти здрвле изгубиш они чеду над владати. 

 

(стр. 5?) 

Мико анђеле мои за коран није ни ове године решена скупштина је била 14 ја 

сам читала заставу ал окорану нема ништа.
53

 ја сам мислила зацело добити па 

би тако дошла дате видим јер сам те се јако ужелела. Анђеле мои па ако неби 

могла остати ја би се опет вратила. да овамо родим ил колкоби то за мене лак-

ше било кад би се стобом разговорила и на слушала т вога анђелског гласа. 

Мицо душо моја ако видим да баш никако неможеш по мене послати ати ми 

пиш анђеле мои коче дете крстити или син жарков
54

 или кум маноило
55

 или 

кога тикажеш и какочемо име дати ако буде мушко а како ако буде женско 

томи одма одговори, мицо душо што ми пишеш о лоли моме да је поштен. ох 

азар би му мара и могла замерити ако и неби био ти знаш добро твоју мару да 

ти нече ништа за мерит само чуваи здравље зар си мало муке видио и терета 

поднео па и здрављу дати шкоди ако те узнемирава нече теби мара ништа заме-

рити ја сам добро уверена да то нече бити из никаке љубави но од нужде што-

бити сметало здрављу и смучивало мисао. а љубав коју имаш према твојеои 

мари тоти неможе нико истиснути па ма била лепа као вила и добра као анђео, 

моје место никад неможе заузети то сам уверена 

 

(лист са бројем 5) 

(стр. 6?)  

                                                 
53

 Односи се на Мићин превод Корана који је 1874. године био предат Матици српској ради 

конкурса.    
54

 Син ''попа'' Жарка Љешевића, чији је отац био пивски првак и дугогодишњи Мићин пријатељ 

и саборац. 
55

 Манојло Маша Димић, супруг Марине старије рођене сестре Катарине Катице 
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ја сам се преселила код маике у оне две собе код куине за ствари немогу ништа 

сад добити нудиласам нима више па ми недају ни недаду ни 20 дуката а ја 

волијем нек остану за сад код матере па чуи пото увек продати продаласам оно 

из (нечитка ријеч, иста као на листу  6/1) и из куине за 6 дуката, душо мила 

телеграфираи ми често јер ја немам новаца да ти телеграфирам но чути писати 

од они десет веч сам четири потрошила а оно друго нечу да трошим јер сам 

казала данемам више. јер би и њи досад потрошила збогом душо сладка буди-

ми здрав и весо Анђеле добри, чуваи здравље и живот за твоју Мару и мило 

чедо. прими поздраве од маше Јоце Маике ује стрине бумбићке била је оде од 

лазе и тривуне и од твоје маре драго миле леле и од свију наши пријатеља пан-

та те поздравља небројено пута хтео тије дочи па му нису дали па је због тог 

невесо Јван Занко. поздрављате и јако му је жао што мусе ниси јавио ради твоје 

ствари све бити напред мого казати шта се тамо ради јер свеје знао па бити то 

од велике користи било. Вели 

 

(стр. 7?) 

детеје тако мирно нималоме не узнемирива као да нисам трудна ја неби ниве-

ровала да ме бабица и баба
56

 не уверавају да сам зацело трудна. сладко чедо 

наше осеча и оно даје доста муке и невоље и да није његов отац оде па пушча 

матер на миру да мисли о његовом оцу. добри мико што се шетње тиче ти 

добро знаш да без тебе нема шетње нит ме ико може натерат да се шетам 

тешкомије и то кад морам ичи кирију да платим, много мије теже кад идем 

кући па сама што никад нисам но увек са моим добрим Миком. ох мико какоби 

срета била кад би близу тебе била макар у каквои колеби па ма сама леба јела 

свебими краи тебе сладко и богато изгледало ми неможемо једно без другог 

бити зато дозволи ми душо сладка да дођем па штанам Бог да само да смо бли-

зу једно другог. Мико бабица и баба кажу да нечу јеош за два месеца родити, 

затоми молимте одма телеграфом јави да дођем дасе макар видимо ако немогу 

остати ја чусе опет вратити мико јате морам видити ја нечу мочи из држати 

више. дозволими молимте биче боље и замене и за тебе па и за тете. ако се 

видимо и разговоримо, јер преко писма нити неможемо отворено говорити. 

 

(стр. 8?) 

мико штосе тич наши пријатеља и непријатеља свиме лепо гледају. а незна и 

зашто даме негледају. та тиси сваком србину образ осветлао. јеош упочетку кад 

се одбор саставио од ма сусе сетили тебе какоси отишо дасе бориш за слободу 

браче своје а како ниси им ништа дами остави. но и сам си са велико муком и 

теретом отишо тако од влаиковића дође милић
57

 а од каћанскога Јоца и запита-

                                                 
56

 Пошто ништа не доказује да су Марине баке тада биле живе, а свакако нису живеле у Београ-

ду, овде је реч ''баба'' највероватније коришћена за њену мајку Софију. 
57

 Можда Ристо Милић, песник из Котора 
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ју ме дабил тела примати од одбора сваког месеца бар онолико коли је наша 

плата била у последње време. ја им обоици одговорим да мени ништ нетреба да 

ја толико колко мени треба имам код мои родитеља и да баш услучају будем 

тако несретна да мои мика погине. ја чусе поносити туђе радечи а милостињу 

нечу примати но рекнем им да им они захфле сам ако баш тонечду да кажу. 

натоми и Милић и Јоца захфле срдачно од твоје стране. можеш мислити како-

мије било тешко но ја им немогу замерити они нису то са рђаве стране чинили 

но ипак да су се боље промислили даче томени тешко пасти да сусе метли у таи 

положаи даи питам како бим било. да за њиова живота когод ниовим женама 

милостињу даје. но ја им праштам они можда тако неосечају као ја  

 

(лист са бројем 3) 

(стр. 9?) 

Госпођа маизнерка
58

 из разговора казалами ка које сви распитују од чега живим 

и за што да ја моим родитељима досађујем кад ја имам право да иштем плату за 

уживање јер се, њен муж бор са слободу целог српства и излаже свои живот а 

ја да трпим оскудицу. ја јеош реко дамени ништа нетреба, а да сам добила зако-

ран ја би то употребила да идем да видим мужа а кад нисам добила то мени 

друго нетреба. 

Мико анђеле мои гледам дасе одржиш до пролеча и гледаи да све сметње и 

неприлике равнодушно сносиш особито пеко штотије нанео баци у заборавност 

он је себе наи више проигро а ти буди велико душан па шњиме наи пепше 

поступаи. као и досад штоси твоје непријатеље са добротом победио победи-

ћеш и њега па че се и он сам пред светом изиграти као и други но увек буди 

наопрези јер он што идети јеош о глави ти гасе чуваи ал чинисе да ништа 

непримјечаваш. дочичети и жарков
59

 момак чуваига се добро он је и жарка тео 

убити ишому оглави. па је сад рад кодтебе дајо. рекомије даче ичи код штро-

смајера да има посла код њега томи се недопада 

 

(стр. 10?) 

и воин чети тамо дочи онаи дан кад је пошо бијоје уподне и увече ал нисам 

тела по њему ништ да шаљем загонеткамије његов полазак ако ја дођем донечу 

а ако недођем чекачу сигурну прилику. Крстоје отишо у ужице ал мисе није 

јавио панта често долази и он сирома из губи славку тако мало и крхко дете. и 

он је тео тамо дочи ал му нису дали поздрављате небројено пута кума ђока
60

 

често долази да чује за тебе и увек те поздравља и сви наши пријатељи поздра-

                                                 
58

 Мајзнер 
59

 ''Поп'' Жарко Љешевић 
60

 Познати капетан Ђорђе Влајковић или, вероватније, одређена особа која је Мићи писала као 

''Ђока кумашин'' 
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вљајуте. незнам јесам ли ти писала даје светолик
61

 отишо у алексинац код 

ђуре
62

 пре месец дана једаред мије писо па више никад. мико поздрави сву 

нашу фамилију. и Г Селака
63

 Г марка комљановића
64

 и његову Госпоју браца 

Луку
65

 Нику
66

 Прими и ти поздрав од Оца
67

 Маике
68

 Ленке
69

 Миле
70

 драгог
71

 и 

од свију наши пријатеља и познати. прими анђеле мои и од твоје маре срдачни 

поздрав и тисучу полубаца твоја верна жена 

у Београду                                              Мара Љубибратићка 

20 октобера 1875  

(лист са бројем 4) 

 

УПОРЕДИ:  

Analitički inventar, str. 64, 250. 1875. g. oktobra 20.  

MARIJA LJUBIBRATIĆ BEOGRAD / MIĆI LJUBIBRATIĆ.  

Piše o porodičnim stvarima. Neka se čuva neprijatelja. Neka pazi na sebe.  

6 /1/, original, ćirilica. 

 

 

МЉ-270 

 

Драга Маро, добро моје, 

Кад сам с' цетиња болестан дошао у Нови нашао сам твоје мило писмо 

од 20 октобра; твоје писмо и обрадовало ме и растужило ме. 

Мој непријатељи непрестано ми о злу раде: испрва су радили јавно и 

грубијански, но после променише оружје, те ме стадоше нападати тајно и на 

најподли начин – Чини им се да им ја сметам да се дочепају Немањића круне – 

Ма шта чинио ја их немогу уверити да ја нерадим ни за себе ни за Србију. Они 

подговарају, мите и пријетњом присиљавају Херцеговачке главаре да се одци-

јепе од мене – Они свим путовима раде, да ме или оборе или приморају да оста-

вим Херцеговину. Нијесу ми дали сазвати скупштину и образовати привремену 

                                                 
61

 Светолик Љубибратић, син Мићиног покојног брата Илије, хтео је тада да постане наредник 

у војсци Србије 
62

 Ђура Димић (Баваниште или Београд, 1848? – Београд, 1899), рођени брат Манојла Дими-

ћа;  кадет у Рашкој (1870), пешад. поручник (1876), ађутант команданта Алексиначке бригаде 

Народне војске;  пешад. пуковник (1899) 
63

 Антун Селак, Дубровник 
64

 Марко Комненовић, Херцег Нови 
65

 По свему судећи, Лука Петковић 
66

 Надимак Баја Божића 
67

 Јован Јоца Николић, београдски златар 
68

 Софија Сока/Соки, супруга Јована Николића 
69

 Јелена Ленка/Лела Николић, Марина млађа рођена сестра 
70

 Мила, кћерка Маше Димића и Катице Николић  
71

 Драгољуб, син истог брачног пара 
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владу нити концентрирати војску. Цркоше од муке што мене воли народ, што 

ме хвале странци, што ми Гарибалди пише својеручно. 

Драга Маре, немој мислити да је мени тешко бој бити, не, али ми је 

тешко што ми моја браћа чине свакојаке пакости, што ми недају чинити што би 

могао за мој народ – није могуће бој бити са турцима и крштеним злотворима. 

Ја могу доказати да би сада Ерцегвовина била у нашим рукама и да би 

наше чете / а може бити и војска / у Босни биле. 

 

(стр. 2) 

За мене би најбоље било да се измакнем и да их пуштим да сами раде, 

јер кад ми недају радити може рећи свет да ја нијесам способан. Истина има 

код мене Француза и Талијана који знају моју слособност. Један капетан фран-

цуски
72

 који је био самном у две три битке рекао је, кажу, на Цетињу: да би 

Љубибратић могао управљати са великом редовном војском – то им је веома 

непријатно било чути. 

Маро мила, да ти укратко кажем, они би ме радо усмртили кад би то 

могли тајно извршити, – а кад им то још није могло за руком поћи, онда раде да 

ми зададу моралну смрт. 

Ево 20 дана од како сам пао и руку угануо, још нијесам оздравио, осим 

бола у руци имао сам јаку грозницу која ме тресла више од десет дана. У мојој 

болести размишљао сам шта ми треба радити. 

Неки пријатељи мојих непријатеља ишли су да говоре о неумесности и 

неполитичности њиховој спрам мене и доказивали су колико штете чине нашој 

ствари са њиховим понашањем спрам мене – али мој непријатељи остају при 

својој мржњи, само би ради промијенити оружје. 

Ако икако буде могуће ја ћу остати до пролећа но нећу моћи радити 

ништа ваљано. 

Све се бојим да ће они хрђавом управом упропастити Херцеговину. 

Ономадне је мој капетан француз са динамитом обалио турску кулу на 

Зубцима. 

 

(стр. 3) 

Ја ти моје муке немогу описати. 

Коста
73

 је долазио до Задра и писао ми је једно писмо у Нови. Захтева да 

га ја оправдам; ако то нећу учинити, прети ми да ће изнети на јавност све тајне. 

                                                 
72

 Ожист Барбије / Auguste Barbieux (Рубе/Roubaix, 1845 – Тупањ? Бањани, 1876), бивши први 

поручник француске североафричке војске, такозваних зуафа, од почетка августа 1875. као 

добровољац у Херцеговини, Мићин капетан, стручњак за динамит; ишао почетком 1876. у 

набавку топова, за коју је Холанђанка Јованка Меркус / Jeanne Merkus дала велику суму, али 

топови нису стигли до устаника већ до супарничке Црне Горе заједно са Барбијeом, који је 

тамо и настрадао. 
73

 Коста Грујић/Груић 
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Нека га ђаво носи и кад су га моје очи виделе. Ја сам с' њим поверљиво разгова-

рао о мојим непријатељима. Ја сам Кости одговорио благо; ја га немогу правда-

ти па нека чини шта му драго. Он је човјек ниска карактера. Много сам што-

шта о њему чуо, но немогу да ти пишем, ја се трудим да све заборавим. Он се 

правда а ја га упућујем на стрпљење. Он каже да није на моје име тражио у 

Трсту зајам од милион и по франака. Ради тог зајма, о ком ја нисам ништа знао, 

ја сам био зват на одговор; и то ми је много шкодило. На оном месту помисли-

ше – а, Љубибратић тражи скупштину, привремену владу, војску и т.д. а да би 

то довео у дело шаље тражити зајам од 1 ½ милион франака. Ако он тамо дође 

најбоље је да се чините невешти. 

Ако се Ленка
74

 слаже са мојим назорима, и ако може срцу одолети, нека 

се њега мане – Бог ће јој дати достојнијег мужа. 

Драга Маро, ти ми пишеш да те позовем да доћем овамо. Срце моје, ја 

би то желио колико и ти, али се чини доста тешко (,) прво, зато што незнам 

како ћемо моћи живети, друго, како ћеш моћи доћи у ово доба године 

 

(стр. 4) 

кад је море бурно; треће, кад будеш рађала, ја се могу нетрефити близу тебе, а 

немамо никога који би могао заменити мене или мајку. Моја породица нити је 

изображена нити је на својој кући
75

; стрина
76

 је од старости изнемогла и готово 

излудила. 

Душо моја, ја се јако бојим да ти пут не шкоди. Ако мислиш да ћеш 

моћи пут издржати а ти дођи преко фијуме
77

, туда ће бити краћи и лакши пут 

по мору. 

Пут треба да предузмете преко Fiume па преко Задра у Дубровник. 

Чини ми се да пароброд полази из фујуме у Среду у јутру. 

Кад кренете из Београда телеграфирајте, такође кад пођете из Fiume javi-

te mi. 

Душо моја, ако ти је баш воља дођи, ја ћу бити срећан кад те видим. 

Моје су мисли растројене, ја ти нијесам устању писати оно што осјећам 

– ти ради и мисли мјесто мене у домаћим стварима. 

Поздрави, оца, мајку, Маша, Ленку, Милу, Драгог, Риста Милића, 

Јоца
78

, Пантелића, Станка Паријеза, Господина Мајзнера и његову госпођу, 

поздрави кума Ђока и све наше пријатеље и познанике. Поздрави кума Диокли-

                                                 
74

 Јелена Ленка Лела Николић, Марина млађа сестра 
75

 Мићина рођена браћа Томо и Ристо су склонили супруге и децу преко аустријске границе. 
76

 Анђа... 

75 Стрина Анђа, удовица Тривка/Трифка/Трипка Матова Балордића/Љубибратића, Мићиног 

стрица, била је трудна кад су јој Турци негде пре 1848. убили мужа, па је син, посмрче, добио 

очево име.  
77

 Ријека 
78

 Јоца Каћански? 
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деса, стрину Цају, Тодору и Косту њена у Новому. А ти душо моја прими тису-

ћу пољубаца од твог вјерног ти мужа 

12 Новембра 1875                           МЉубибратића (потпис) 

 

Упореди: Analitički inventar, str. 69, 270: 1875. g. novembra 12. MIĆA LJUBI-

BRATIĆ H. NOVI / MARI LJUBIBRATIĆ BEOGRAD. Piše svojoj ženi o tome 

kako mu neprijatelji ne dozvoliše da sazove skup, s tim i obrazuje privremenu vladu. 

Pomažu mu u samom boju Francuzi i Talijani. Piše o Kosti. Ukoliko može neka ona 

dodje. 2 lista, original, ćirilica. 

 

 

MLj-350  

 

Mića Ljubibratić, Ragusa, Mari, Belgrad, 6.12.1875. Telegram. 

Marija Ljubibratits Belgrad. 

Zao mi je sto nijesi primila pismo jer bi poznala teskoce puta po moru kad procitas 

pismo ucini kako ti se svidi javi mi odma preko selaka
79

 sleduje obsirno sretna ti sju-

trašnja slava
80

 pozdrav 

M. Ljubibratič 

 

Napomena:  

Nema ništa o ovom dokumentu u Analitičkom inventaru, barem ne na tom mestu i 

pod tim brojem. 

 

 

Аnalitički inventar, str. 78 

315. 1875. g. decembra 12. 

MIĆA LJUBIBRATIĆ, VUKOVIĆI 

MARI LJUBIBRATIĆ 

Kad se sastanu mnogo štošta će joj pričati. Neprijatelji mu smetaju. 

2 /1/, original, ćirilica. 

 

MLj-315 

 

Драга Маро 

Особито се радујем што си здраво. 

Кад се састанемо имаћу ти много што шта причати. 

Моји непријатељи непрестају ме гонити и сваке ми пакости чинити. 

До виђења, анђеле мој 

                                                 
79

 Aнтон Селак, Дубровник 
80

 Св. Климентије Римски 
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твои вјерни муж 

у Вуковићима
81

                                                                      МЉубибра-

тић (потпис) 

12/12 1875 

 

 

MLj-305 

Mara Ljubibratić, Semlin, Mići, Ragusa (na adresi: Antun Selak),  

8.12./1875/ 

Novce pismo primila polazak javiću masi telegrafisi da dobije dozvolu za odlazak  

Maria 

 

 

MLj-1341 

 

Драга душо сад доби и други брзојав од тебе, стварити шаљем и седло и 

узду и чебе за коња све преко поште на Велизарића
82

 као штоси казо и ономад 

сам ти писала преко марка ја вими јесил добио то писмо а ево ти шаљем и све-

толиково
83

 писмо ко је је сад дошло сад ми баш милић
84

 рече да је копи јутрос 

добио писмо од Гарибалде па и тебе Гарибалда поздравља у његовом писму 

копи је опет остао до четвртка и томи рече да је Јеврем Марковић
85

 са својо 

воиском после осам часова борбе заузео ак паланку
86

 и три топа, ово је све у 

фришко писано јер драги
87

 чека да носи 

Мара 

 

Uporedi:  

Analitički inventar, str. 331, 1341. s.a.s.d. [1876?] 

MARA LJUBIBRATIĆ, BEOGRAD / MIĆI LJUBIBRATIĆU. 

Dobila je telegram. Šalje sedlo, uzde i ćebe. Šalje Svetolikovo pismo.  

1 list, original, ćirilica. 

 

                                                 
81

 У Вуковићима се тада налазио један устанички логор, други је био у Грепцима. 
82

 Далматинац Марко Велизарић, професор Београдске гимназије  
83

 Светолик И. Љубибратић (Љубово, око 1852 – Београд, 1880), Мићин синовац 
84

 Ристо Милић, песник из Котора, чиновник Главне контроле Кнежевине Србије 
85

 Војни командант и рођени брат познатог Светозара Марковића 
86

 Ак-Паланка код Пирота, данас Бела Паланка 
87

 Вероватно Драгољуб, син Маше и Катице Димић 
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СПИСАК СВИХ ДОКУМЕНАТА ЛИЧНОГ ФОНДА МИЋЕ ЉУБИБРАТИЋА 

–  

САЧУВАНИХ И НЕСТАЛИХ – ИЗ МЕЂУСОБНЕ ПРЕПИСКЕ МИЋЕ И  

МАРЕ ЉУБИБРАТИЋ ОД ЈУНА 1875. ДО СЕПТЕМБРА 1876. ПРЕМА 

АNALITIČKOM INVENTARU АРХИВА ХЕРЦЕГОВИНЕ У МОСТАРУ
1
 

 

 

str. 40 

155. 1875. g. juna 27. 

MIĆA LJUBIBRATIĆ TRST 

MARI LJUBIBRATIĆ BEOGRAD 

Piše o putu do samog Trsta i o poslovima. Na kraju, toplo je pozdravlja i voli njen 

muž. 

2 lista, original, ćirilica 

[sačuvano; obuhvaćeno u Gremo • 2021] 

 

157. 1875. g. jula 7. 

MIĆO LJUBIBRATIĆ, CATTARO 

MARIJI LJUBIBRATIĆ, BEOGRAD 

Polazi za Cetinje. Pozdravlja sve. 

1 list, original, telegram, ćirilica i latinica 

[sačuvano] 

 

str. 42 

165a. 1875. g. jula 20. 

MIĆO LJUBIBRATIĆ, DUBROVNIK 

MARI LJUBIBRATIĆ, BEOGRAD 

Surevnjivost Crne Gore prema nekim ustaničkim glavarima predstavlja ozbiljnu 

smetnju za organizovanje ustanka. 

2 lista, original, ćirilica 

[sačuvano; део текста је дат у: С. Љубибратић – Т. Крушевaц, Прилози за проу-

чавање херцеговачких устанака, Годишњак историског друштва Босне и Хер-

цеговине, VIII/1956, 316, као и у: Gremo • 2021] 

 

стр. 44 

172. 1875. g. avgusta 11. 

MIĆA LJUBIBRATIĆ, CETINJE 

MARI LJUBIBRATIĆ, BEOGRAD 

Polazi za Dubrovnik. Neka Kosta dođe tamo. 

1 list, original, telegrаm, ćirilica i latinica. 

                                                 
1
 У заградама су наведене напомене аутора. 
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[nesačuvano odnosno nije na mestu] 

 

172а. 1875. g. avgusta 10. 

MIĆO LJUBIBRATIĆ DUŽI 

MARI LJUBIBRATIĆ 

Piše kako se 150 Srba borilo protiv 1000–1500 Turaka. Borba je trajala 6,5 sati. 

Turaka je poginulo 17 i 30 ranjeno. 

2 /1/, original, ćirilica. 

[nesačuvano odnosno nije na mestu] 

 

str. 44–45. 

173. 1875. g. avgusta 17. 

MIĆA LJUBIBRATIĆ DUBROVNIK 

MARI LJUBIBRATIĆ BEOGRAD 

Sastao se sa Kostom i prešli na zajednički rad. Više se neće zastajati. 

1 list, original, ćirilica i latinica, telegram 

[nesačuvano odnosno nije na mestu] 

 

str. 46. 

181. 1875. g. avgusta 29. 

MIĆA LJUBIBRATIĆ SUTORINA 

MARI LJUBIBRATIĆ 

14. avgusta pošao je na Skupštinu u Kosjerevo. Tog istog dana Turci zauzeše Mana-

stir bez boja. Njegova porodica se preselila u Austriju. Predlaže ženi da proda stvari i 

pređe kod svoje majke. 

2 lista, original, ćirilica. 

[sačuvano] 

 

str. 51 

199. 1875. g. septembra 11. 

Mićo Ljubibratić Kaštelnovo 

Mari Ljubibratić Beograd 

Prije dva dana imao je boj na Zubcima. Kosta je na Cetinju. 

1 list, original, telegram, latinica i ćirilica. 

[sačuvano]  

 

str. 53 

208. 1875. g. septembra 20. 

MIĆO LJUBIBRATIĆ DUBROVNIK 

MARIJI LJUBIBRATIĆ BEOGRAD 

Čestita joj današnji dan da još mnogo poživi /godišnjica vjenčanja/. 

1 list, original, latinica i ćirilica. 
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[sačuvano; obuhvaćeno u: Gremo • 2021] 

 

str. 54 

210. 1875. g. septembra 20. 

MARA LJUBIBRATIĆ BEOGRAD 

MIĆI LJUBIBRATIĆU 

Piše mu o porodičnim stvarima, zatim o stanju u Srbiji. Čula je da se jedan Francuz 

sa vojnicima bori u Hercegovini. Želi da dođe u Hercegovinu i bude s njim. 

2 lista, original, ćirilica.  

[sačuvano; obuhvaćeno u: Gremo • 2021] 

 

str. 58 

226. 1875. g. septembra 30.  

MARA LJUBIBRATIĆ BEOGRAD 

MIĆI LJUBIBRATIĆU 

Čestita mu rođendan. 

2 /1/, original, ćirilica. 

[sačuvano; obuhvaćeno u: Gremo • 2021] 

 

str. 59 

227. 1875. oktobra 1.  

MARA LJUBIBRATIĆ BEOGRAD 

MIĆI LJUBIBRATIĆ HERCEG NOVI 

U nedelju polazi Stanko, pa neka javi štа treba ponijeti za njih. 

1 list, original, telegram, latinica, talijanski i njemački. 

[sačuvano] 

 

229. 1875. g. oktobra 3. 

MARA LJUBIBRATIĆ BEOGRAD 

MIĆI LJUBIBRATIĆ 

Porodično pismo. Želi da dođe da ga vidi. Upozorava ga da se čuva i pazi na sebe. 

4 lista, original, ćirilica. 

[sačuvano; obuhvaćeno u: Gremo • 2021] 

 

str. 60 

233. 1875. g. oktobra 7. 

MIĆA LJUBIBRATIĆ DUBROVNIK 

MARIJI LJUBIBRATIĆ BEOGRAD 

Zdravo je, ali nema vremena da piše. 

1 list, original, telegram, latinica i ćirilica.  

[sačuvano] 
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str. 61 

238. 1875. g. oktobra 12. 

MARIJA LJUBIBRATIĆ 

MIĆI LJUBIBRATIĆU 

Današnjim rođenim danom, preporodila se tvoja mila otadžbina. Započeto oslobođe-

nje... 

1 list, original, telegram, latinica, talijanski. 

[sačuvano; obuhvaćeno u: Gremo • 2021]  

 

str. 64 

249. 1875. g. oktobra 19. 

MIĆO LJUBIBRATIĆ HERCEG NOVI 

MARIJI LJUBIBRATIĆ BEOGRAD 

Zdravo je. Vrijeme je kišovito. Pismo slijedi. 

1 list, original, latinica i ćirilica. 

[sačuvano] 

  

250. 1875. g. oktobra 20. 

MARIJA LJUBIBRATIĆ BEOGRAD 

MIĆI LJUBIBRATIĆU 

Piše o porodičnim stvarima. Neka se čuva neprijatelja. Neka pazi na sebe. 

6 /1/, original, ćirilica. 

[sačuvano]  

str. 66 

257.a. 1875. g. oktobra 27. 

MIĆA LJUBIBRATIĆ CETINJE 

MARI LJUBIBRATIĆ BEOGRAD 

Zdravo je. Pisao je. 

1 list, original, telegram, latinica i ćirilica. 

[nesačuvano odnosno nije na mestu]  

 

str. 69 

270. 1875. g. novembra 12. 

MIĆA LJUBIBRATIĆ H. NOVI 

MARI LJUBIBRATIĆ BEOGRAD 

Piše svojoj ženi o tome kako mu neprijatelji ne dozvoliše da sazove skup i obrazuje 

privremenu vladu. Pomažu mu u samom boju Francuzi i Talijani. Piše o Kosti. Uko-

liko može neka ona dođe. 

2 lista, original, ćirilica. 

[sačuvano] 
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str. 71 

283. 1875. g. novembra 20. 

MARA LJUBIBRATIĆ, porodica i Milić, Beograd 

MIĆI LJUBIBRATIĆU, H. NOVI 

Čestitaju imendan. 

1 list, original, latinica, talijanski. 

[sačuvano; obuhvaćeno u: Gremo • 2021]  

 

str. 75 

300. 1875. g. decembra 7. 

MIĆA LJUBIBRATIĆ, DUBROVNIK 

MARI LJUBIBRATIĆ, BEOGRAD 

Žao mu je što nije primila pismo. Teško je putovati morem. Čestita joj slavu [Sv. 

Kliment Rimski]. 

1 list, original, telegram, latinica i ćirilica. 

[nesačuvano odnosno nije na mestu] 

 

301. 1875. g. decembra 6. 

MIĆA LJUBIBRATIĆ, BEOGRAD 

MARI LJUBIBRATIĆ, BEOGRAD 

Već dva dana je u Dubrovniku. Da li je primila pismo? 

1 list orig.teleg.lat.i ćiril. 

[sačuvano; obuhvaćeno u: Gremo • 2021] 

 

302. 1875. g. decembra 6. 

MARA LJUBIBRATIĆ, BEOGRAD 

MIĆI LJUBIBRATIĆ, DUBROVNIK 

Čestita slavu i neka javi da li će ona doći tamo. 

1 list, original, latinica, talijanski. 

[sačuvano; obuhvaćeno u: Gremo • 2021] 

 

str. 76 

305. 1875. g. decembra 8. 

MARA LJUBIBRATIĆ 

ANTONU SELAKU /ZA MIĆU LJUBIBRATIĆA / DUBROVNIK 

1 list, telegram, original, latinica, talijanski. 

[sačuvano] 

 

str. 78  

314. 1875. g. decembra 12 

MARA LJUBIBRATIĆ, PANESOVA 

ANTONU SELAKU /ZA MIĆU LJUBIBRATIĆA/ DUBROVNIK 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. XIV, број 14, 2022 

128 

 

Dolaze iz Vršća za Trst vozom. 

1 list, original, latinica, talijanski i njemački. 

[sačuvano; obuhvaćeno u: Gremo • 2021] 

 

315. 1875. g. decembra 12. 

MIĆA LJUBIBRATIĆ, VUKOVIĆI 

MARI LJUBIBRATIĆ 

Kad se sastanu mnogo štošta će joj pričati. Neprijatelji mu smetaju. 

2 /1/, original, ćirilica. 

[sačuvano] 

 

str. 93 

380. 1876. g. marta 5. 

MIĆA LJUBIBRATIĆ, VRGORAC 

MARI LJUBIBRATIĆ, DUBROVNIK 

Nalazi se u selu blizu Klobuka. Zdravo je. Neka ona pođe kamo treba. 

1 list, original, telegram, latinica, talijanski. 

[nesačuvano odnosno nije na mestu] 

 

str. 107 

437. 1876. g. jula 9. 

MARA LJUBIBRATIĆ, BEČ 

MIĆI LJUBIBRATIĆU, LINC [trebalo bi: Grac] 

Polazi iz Beča u 6,30 časova. 

1 telegram, original, latinica, njemački. 

[nesačuvano odnosno nije na mestu] 

 

str. 108 

443. 1876. g. avgusta 8. 

MARA LJUBIBRATIĆ, BEOGRAD 

MIĆI LJUBIBRATIĆ, GRAC? 

Šifrovano pismo /do polovine/. Kasnije piše kako su ustanci ubili 1.000 Turaka, a 

palo je 200 ustanika. 

2 lista, original, ćirilica. 

[nesačuvano odnosno nije na mestu] 

 

str. 109 

444. 1876. g. avgusta 10. 

MARA LJUBIBRATIĆ, BEOGRAD 

MIĆI LJUBIBRATIĆ, GRAC? 

Oko Aleksinca četvrti dan boj. U Beogradu mirno. /Pola pismo šifrovano/. 
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2 lista, original, ćirilica. 

[nesačuvano odnosno nije na mestu] 

 

446. 1876. g. avgusta 16. 

MARA LJUBIBRATIĆ 

MIĆI LJUBIBRATIĆ, GRAC 

Nema parobroda, pa zato sutra polazi. 

1 list, original, telegram, latinica, njemački. 

[nesačuvano odnosno nije na mestu] 

 

str. 110 

449. 1876. g. avgusta 21. 

MIĆA LJUBIBRATIĆ GRAC 

MARI LJUBIBRATIĆ, BEOGRAD 

Primio je pismo. Zdravo je. 

1 list, original, latinica i ćirilica. 

[nesačuvano odnosno nije na mestu] 

 

450. 1876. g. avgusta 26. 

MIĆA LJUBIBRATIĆ, GRAC 

MARI LJUBIBRATIĆ, BEOGRAD 

Ako tamo nema posla, neka dođe kod njega. 

1 list, original, latinica i ćirilica. 

[nesačuvano odnosno nije na mestu] 

 

str. 324 

1302. s.a. s.d. 

LJUBIBRATIĆ MIĆA 

LJUBIBRATIĆ MARI 

Piše o svojim neprijateljima. U velikoj je opasnosti bio na Prapratnici. O Kostu Gru-

jiću. O prevodu Al Korana. 

2 lista, original, ćirilica. 

[sačuvano; obuhvaćeno u: Gremo • 2021] 

 

1304. s.a. s.d. [oko 1. avgusta 1875] 

LJUBIBRATIĆ MIĆA DUBROVNIK 

MARIJI LJUBIBRATIĆ BEOGRAD 

O sastanku glavara iz Hercegovine na skupštini u planini Viduši. Tamo su došli i 

Peko Pavlović, Đuro Radan i Vuko Filipović. O svome neumornom radu za praved-

nu stvar – oslobođenje Hercegovine. 

2 lista, original, ćirilica. 

[sačuvano; obuhvaćeno u: Gremo • 2021] 
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str. 330 

1325. s.a. s.d. [6. avgusta 1876] 

LJUBIBRATIĆ MARA, BEOGRAD 

LJUBIBRATIĆ MIĆI [GRADAC/GRAC] 

O gospođici Merkusovoj, kako je protjerana u Niš [sic] i ponovo vraćena. 

2 lista, original, ćirilica. 

[sačuvano; obuhvaćano u: Gremo • 2021] 

 

1326. s.a. s.d. [jesen 1875] 

LJUBIBRATIĆ MARA BEOGRAD 

MIĆI LJUBIBRATIĆU 

Da li može ona doći kod njega? Jedva čeka da ga vidi. 

2 /1/, original, ćirilica. 

[sačuvano; obuhvaćeno u: Gremo • 2021] 

 

1327. s.a. avgusta 5. [1876] 

MARA LJUBIBRATIĆ, BEOGRAD 

MIĆI LJUBIBRATIĆ GRAC 

O njenom odlasku iz Graca. Porodično pismo. 

2 lista, original, ćirilica. 

[sačuvano; obuhvaćeno u: Gremo • 2021] 

 

1328. s.a. s.d. [1876] 

MARA LJUBIBRATIĆ BEOGRAD 

MIĆI LJUBIBRATIĆ GRAC 

Porodično pismo. 

2 lista, original, ćirilica. 

[sačuvano; obuhvaćeno u: Gremo • 2021] 

 

str. 331 

1329. s.a.s.d. [avgust 1876?] 

MARA LJUBIBRATIĆ BEOGRAD 

MIĆI LJUBIBRA(T)IĆU GRAC 

Neka bude miran prema Austriji. 

2 lista, koncept, ćirilica. 

[sačuvano; obuhvaćeno u: Gremo • 2021] 

 

1340. s.a. s.d. [jesen 1875] 

MARA LJUBIBRATIĆ, BEOGRAD 

MIČI LJUBIBRATIĆU 

Mislila je da će poslati po nju. Neka se strpi, pravda uvijek pobjeđuje. 
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2 lista, original, ćirilica. 

[sačuvano; zajedno sa MLj-1330 čini jednu celinu] 

 

1341. s.a.s.d. [1875. ili 1876] 

MARA LJUBIBRATIĆ, BEOGRAD 

MIĆI LJUBIBRATIĆU 

Dobila je telegram. Šalje sedlo, uzde i ćebe. Šalje Svetolikovo pismo. 

1 list, original, ćirilica. 

[sačuvano] 

 

1342. s.a. s.d. [avgust 1875] 

MARA LJUBIBRATIĆ, BEOGRAD 

MIĆI LJUBIBRATIĆ, GRAC 

O njenom putovanju od Graca do Beograda. 

2 lista, original, ćirilica. 

[sačuvano] 

 

NAPOMENA 

Analitički inventar nezna za: 

 

350. 1875. g. decembra 6 (po novom).  

Mića Ljubibratić, Ragusa, Mari Ljubibratić, Beograd; sačuvano 

i preskočio је brojeve 1329–1339. 

1330. (vidi: 1340). 
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ВОЈВОДА ЉУБИБРАТИЋ СЕ У ПИСМИМА  

КЊАЗУ НИКОЛИ У ВРЕМЕ ХЕРЦЕГОВАЧКОГ УСТАНКА 

ПРАВДА И ЖАЛИ 

 
Камо срећа да Љубибратић и Ерцеговци нијесу никад познали Црногорце! 

 

 

Битан узрок што нови устанак Херцеговине из 1875. године није 

постигао више успеха лежи у супарништву Србије и Црне Горе, боље речено 

политичких елита у Београду и на Цетињу. Зналци не споре да је Михаило 

Мића/Мићо Љубибратић (Љубово, крај Требиња, 1839 – Београд, 1889), хтео не 

хтео, према књазу Николи Петровићу Његошу играо главну улогу. Званична 

Црна Гора и њен млади господар нису још од последње буне под Луком 

Вукаловићем баш радо гледали на тог прослављеног па и контроверзног првака 

Доње Херцеговине у бунту против турске владавине. Кад је војвода Вукаловић 

1862. био принуђен, због прекида помоћи од стране Црне Горе, коју је Турска 

умало поразила, да обустави дугогодишње херцеговачке устаничке побуне, да 

би мало касније морао да бежи у Русију, капетан Љубибратић, његов секретар 

и ађутант, пратиo га je. По повратку на Балкан Љубибратић се настанио у 

Београду, главном граду кнежевине за коју је почео да ради као повереник 

задужен за устанички потенцијал родног му краја. Било је то при крају мандата 

Илије Гарашанина, творца ,,великосрпског” Начертанија, и уочи погибије 

кнеза Михаила, владара који се залагао за ослобођење и окупљање народа око 

самосталне Србије, првенствено на рачун Турског, али такође и 

Аустроугарског и Руског царства. Потпуно у духу ,,напредних” схватања, он је 

посебно наглашавао важност три заједничка елемента: порекла, крви и језика – 

а то науштрб разлика у вероисповестима као главном ,,ретроградном” фактору 

раздвајања. У Србији је Љубибратић наставио да се интензивно бави 

планирањем нових побуна, прво за 1867. а потом за 1873, но ниједан план се 

није остварио. Упркос томе што је Љубибратић као агент Србије примао 

скромну плату, он је углавном пловио према сопственом патриотском компасу, 

јер је новим владама државе чији је грађанин у међувремену и званично постао, 

било далеко више стало до унутрашњег уређивања Кнежевине и очувања мира 

са моћном Турском него до потпаљивања устанака у још неослобођеном 

окружењу. У доле интегрално представљеним писмима – за разлику од првог и 

краћег писма, огромно друго писмо још никад није у целини објављено – може 
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се потанко посматрати како се та ситуација развила, додуше само из 

Љубибратићеве перспективе, јер се двор на Цетињу никада није удостојио да 

конкретно одговори. Септембра 1874. Љубибратић је, како пише, изгубио све 

наде да ће влада у Београду нешто конкретно предузети за потлачене 

Србе/Југословене у Турској, па је маја следеће године сâм престао да прима 

србијанску новчану потпору, тако да, када је крајем следећег месеца кренуо ка 

местимично већ узбурканој домовини – Невесињска пушка још није била ни 

пукла – није више био ни у каквој обавези према државним институцијама 

Србије. Међутим, цетињска владајућа гарнитура, дознавши за долазак 

тобожњег агента Шумадије, покушала је да га спречи уз помоћ аустријског 

намесника у Далмацији, а кад то није уродило плодом, по свој прилици, 

Аустрија је дозволила његов долазак у нади да ће тиме дати потпору 

србијанско-црногорском раздору у устаничким круговима Херцеговине – 

прешли су на план да се тај наводно опасан елемент званичне Србије 

ликвидира. Бeз обзира на то колико је био груб физички напад, који се десио 

12. јула, Љубибратић га је преживео и успео да побегне. Не верујући да књаз 

Никола стоји иза тога гнуснога дела, Љубибратић му 17. јула из Дубровника 

пише своје прво писмо. 

 

Прво писмо – узор помирења 

 

Ваша Свјетлост Милостиви Господару, 

Чим сам сазнао дасе Ерцеговина почела бунити, јасам се одма ријешио 

да дођем у моју домовину како бих припомoгао да се побољша данашње њезино 

хрђаво стање. 

Знајући да онамошња влада води бригу само о локалнијем стварима(,) 

нијесам нашао за добро да јои се јавим, почем сам, на мјесец дана прије мога 

полазка прекинуо сњом. 

Дакле(,) за мои полазак није нико знао осим моје породице, два 

Самарџића, кои су самном дошли, и једног поштеног и вриједног Которанина
1
 

коије Вашој Свјетлости, врло добро познат, и скоијем има азбуку за преписку, 

јер би и он имао вољу доћи ако ствар пође добријем путем. 

Уз пут састајао сам се са многијем народњацима и имућнијем 

пријатељима нашега народа и молио сам их да новчано припомогну оваи 

покрет. 

Немало њих обећаломи је даће учинити све што буду могли ако се дигне 

озбиљна буна. 

Ја сам имао намјеру да дођем прво на цетиње, но кад стигох у Боку 

Которску чух да није слолобно прелазити преко Ваше границе у Херцеговину, 

                                                 
1
 Ристо Милић 
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из тога закључих да влада Ваше Свјетлости неће за политично држати да 

јавно подпомаже Херцеговачки устанак.
2
 

Што се пак тиче моје личности, ја сам овако мислио: Кад дођем у 

народ и учиним што је добро и корисно Његова Свјетлост Књаз Никола 

увиђеће дасам поштен човек и прави патриот кои неима предрасуда ни онијех 

заблуда које су му приписивали неке незналице или зло намјерни људи. 

 

(стр. 2)  

Првашње наше буне, искуство па и теорија, уче дасе не може до добра 

резултата доћи акосе не уведе поредак и јединачност радње која ће тежити 

кједнои сврси, јер је извјестно даће наш народ грдно страдати ако сваки 

кадилук продужи радити сам за себе и посебно се стурцима погађати. Турци 

су фини и лукави, они ће сваком племену, по на особ, обећавати златна брда и 

долине, а послијеће радити као што су свагда радили. 

Овим руковођен ја сам ишао нато да се састане скупштина у којои 

бисмо у стројили поредак и једнакост радње(,) из које бисмо, као цјелине, 

обратили се непосредно Вашои Свјетлости и молили Вас да нас руководите и 

подпомажете барем таино. 

Командант Пеко Павловић и тјелохранитељ Ђуро Радан сприје чили су 

ми моју намјеру и грозно су ме напаствовали говорећи једнијем дасам дошао да 

обраћам народ под књаза шумадинског а другијем да сам дошао да обраћам 

народ под Аустрију(;) и једно и друго није истина ја залажем моју поштену 

ријеч.  

На вјеру и врло нечовјечан начин узели су ми оружје(,) све новце(,) 

одијело и ствари. 

Ја наи покорније молим Вашу Свјетлост да изволите дати налог да ми 

се моји новци(,) оружје и све ствари у цјелости поврате(,) како бих могао 

радити за слободу моје домовине. 

  

(стр. 3) 

Господару(,) заклињем вам се и Богом и мојом чашћу да ме ни србија ни 

нико други није послао овамо(,) нити ја радим по ма чијем упутству него 

чисто и једино по мојему сопственому упутству и нахођењу. 

Страшно ми се чини то да се човјеку смета, и дасе човјек окривљује 

зато што је дошао у своју домовину, да се бори за њезину слободу(.) (Ако) 

оваки непоредак и растроиство устраје у херцеговини није тешко предвиђети 

зле посљедице које ће постићи србски народ у овои бједнои земљи. 

                                                 
2
 Након црногорско-турског рата 1862, књаз Никола се морао писмено обавезати да неће више 

пружати помоћ устанцима у Херцеговини. 
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Ако би Ваша Свјетлости извољела послати неко разборито лице којеби 

вам дало тачан рапорат оданашњем току ствари у Херцеговини, јамачно би 

Ваша Свјетлост уважила мои разлог. 

Санашијем старијем начином војевања ми нећемо отићи даље него смо 

отишли. Прије изгледа даје сва Херцеговина под оружјем а у ствари нема 

никакве реалне снаге ни моћи, свудсе види неред, свуд забуна и слабост. 

Је недајем себи велике импортанце али могу слободно рећи Вашои 

Свјетлост и да би сте са мном дости задовољни били кад би сте ми дозволили 

радити у мојој домовини. 

Господару(,) Пекоје сувише ограничена личност да би могао одговорити 

радњи за коју сте га опредјелили; замијените га другом и способнијом 

личношћу. 

 

(стр. 4) 

Опет Молим Вашу Свјетлост да изволите наредити да ми се ствари и 

новци пошаљу у Рисан или Котор(,) јер је то све моје имање! Ја знам даће 

Пеко и Радан извртат и ствар престављати онако како мисле даће пред 

Вашом Свјетлошћу оправдати свои грубијански поступак(,) но ствар ће изићи 

на видик. 

Молио сам их да моје ствари и мене пошљу к Вашо Светлости(,) гђе 

сам сигуран даби доказао моју невиност, али ми они то недадоше, но ме грдећи 

и злоставећи натраг опремише. 

Господару(,) нечовјечан је, грозан је и неупутан њихов поступак. 

Господару(,) ја се тврдо надам да ће Ваша Светлост, по 

справедљивости својој осудити њихов неупутни поступак, и наредити дасе 

мени час прије поврате моје ствари, и да ми се неће спријечавати да радим 

што могу за срећу моје домовине. 

Будућност ће показати које поштен коли није. 

Уздам се у снисходљивост Ваше Свјетлости да ће те што прије наложити да 

ми се даде утјешан одговор(,) ја га морам чекат у Дубровнику 

      Ваше Свјетлости вјерни и Покорни 

У Дубровнику      

17. јулија 1875               Мих. Љубибратић
3
 

                                                 
3
 МЉ-163 (иста копија скоро истоветно наведена код Сава Љубибратића и Тодора Крушевца, 

Прилози за проучавање херцеговачког устанка. Из архива Мића Љубибратића, Годишњак 

Историског друштва Босне и Херцеговине, VIII/1956, 301–340, овде 317–319; МЉ-332 je 

недовршена или некомплетна верзија истог). Није нам познато да ли је писмо баш у истом 

језичком облику и послато, јер ради правог одговора требало би претрести несређену грађу у 

архиву Народног музеја на Цетињу, ако га тамо уопште има, имајући и виду да, очигледно, 

нигде у стручној литератури није ни цитирано. 
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Да је писмо брзо стигло до владара Црне Горе и проузроковало 

исхитрену реакцију са те стране, види се из онога шта је војвода Машо Врбица, 

нека врста цетињског дворјанина, уз ,,братски поздрав” 19. јула написао 

,,Господину Мића”:   

Данас пак на моје удивљење виђох из писма што сте Нјеговој 

Свјетлости писали нашем узвишеном Господару, да није сте били добре 

среће у вашој бједној домовини, која данас доиста требује слогу крв и 

сваког пожртовања њених синова. Нјегова свјетлост јако потресена 

вашом несрећом, наложен ми је да вам пишем да дођете на Цетиње ђе 

ћете заиста наћи потпуне утјехе и бићете савршено задовољни ако се 

пак одлучите доћи на Цетињу нека с’ вама дође и Алекса Јакшић.
4
 

Добивши позивницу, Љубибратић и Јакшић су скоро истог часа отишли 

до престонице Црне Горе, где су остали до краја седмог месеца. Уочи одласка 

из Дубровника, Љубибратић шаље у Београд писмо својој жени, у којем о 

поводу предстојећег пута само каже: 

Принуђен сам био доћи у Дубровник да порадим да се одклони сметња 

коју су Црногорци, по својој глупости и безумној амбицији, ставили на 

пут мени и мојој браћи. Ерцеговина је готово сва на оружју; бојева има. 

Срби су храбри и одважни, али реда нема никаква; Црногорци га не 

умију увести а мени забрањују да га уводим. Ох, кад би ишло у рачун да 

опишем њихово понашање! Срби би се згрозили на црногорску 

опакост!!! Немој ово писмо ником показиват, јер би ми могло шкодити. 

– Прекјуче сам писао књазу Николи и описао сам му стање народа у 

Ерцеговини као год и радњу његових изасланика. Ако се ствар не 

поправи скора ће будућност показати да сам имао право. Човјек који је 

однео писмо књазу телеграфира ми овако: ,,Предао сам писмо врло 

повољан одговор. Нареди се за пут, писмо следује. Чекај га”. По овом 

бих рекао да је моје писмо имало дјејства.
5
 

 

Друго писмо – скинуте су рукавице 

По повратку са Цетиња испрва је изгледало да су се неповерење и 

напетост смањили, али се Љубибратић ускоро осећа принуђеним да још једном 

оде на Цетиње и у другој седмици октобра поново борави пар дана испод 

                                                 
4
 МЉ-206, оригинално писмо војводе Маша Врбице, Цетиње, 19.7.1875, Господину Мића 

(,,Господине Мићо”), (ваљда Дубровник), стр. 2–3. Алекса Јакшић (Сливље, између Невесиња и 

Гацког, 1835), убијен од стране црногорске владе у планини Лебршнику више Гацка или у кући 

војводе Лазара Сочице у Горанском, 1882), национални радник.  
5
 МЉ-165а, Љубибратић, Дубровник, 20.7.1875, супрузи Мари, Београд; цитиран у С. 

Љубибратић – Т. Крушевац, н. д., VIII/1956, 316, напомена 8, и у: Рене Гремо, Занемарени 

приватни подаци из Личног фонда Миће Љубибратића, Гласник Удружења архивских радника 

Републике Српске, 2022, XIV/14. 
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Ловћена. У повратку је Љубибратић повредио руку, павши са коња, због чега се 

прво лечио у Котору. Трећи и задњи пут био је на Цетињу око 19. децембра 

исте 1875. године. Том приликом му је постало сасвим јасно да се због 

црногорске опструкције мора хитно склонити са подручја источно од Неретве, 

па је одлучио да преко западне Херцеговине ускочи у устаничке крајеве Босне. 

Љубибратића и његову малобројну дружину су на путу ка том циљу у ноћи 

27/28. фебруара 1876. недалеко од Имотског али на турском тлу, ухапсиле и 

одвеле аустријске власти. Главешини буде одређен Линц као место заточења. 

Оне су сматрале да је Љубибратић, као опасан по аустријске (и црногорске) 

интересе, морао бити на дуже време лишен слободе. Непосредан повод за 

следећи ,,мемоар”, како га је Љубибратић 1883. окарактерисао, био је оштар 

напад на њега у јединим црногорским новинама. Тај, за разумевање следећег 

писма значајан текст у 14. броју Гласа Црногорца од око 25. марта 1876, није 

нам био доступан, јер, по свему судећи, управо тај број више нигде не постоји. 

Безуспешно смо га тражили у библиотекама Цетиња, Подгорице, Беча, Загреба 

и Београда, као и на интернету. Поред неких цитата у Љубибратићем писму, 

имамо додуше више индиректних индиција о садржају споредног новинарског 

чланка. У рубрици ,,Различности” 60. броја крагујевачких новина Старо 

Ослобођење од 7. априла 1875, на другој страни напомиње се да наведени 

примерак Гласа Црногорца, поводом неког бечког дописа прашким новинама 

Politik, пише: 

Црногорци [..] и не знају тог Љубибратића, јер је он сам радио да га 

удаљени свијет само у новинама позна, а није се трудио, да се на 

бојишту покаже Црногорцима. О Љубибратићу знају Црногорци 

толико исто, колико и o некој амазонки
6
 и другим пустоловима, који су 

се вазда налазили у Новом и Дубровнику, а никада или врло ријетко и то 

само за часак на граници херцеговачкој.  

Два дана касније се и новосадска Застава придружила овим речима:  

Жао нам је, што морамо, али морамо приметити, да се последњи амо 

доспевши ,,Глас Црногорца” здраво затрчао, кад је о Љубибратићу и о 

Меркусовој
7
онаки суд изрекаo. Све кад би стојао оно, што ,,Г.Ц.” за 

Љубибратића каже, о чему ми досад уверени нисмо, то је онда одма с 

почетка, или бар чим се дознало, или познало, требало с тим на среду 

изићи, и то с податцима, по којима би и други били у стању оценити, да 

ли му приличе надеви, које му ,,Г.Ц.-а” на просто придева; најмање пак 

приличи Љубибратића сад нападати, кад је у затвору, и неможе се 

                                                 
6
 Јованка/Жана Меркус/Маркус, право име Jeanne Merkus (Батавиа, на Јави, 1839 – Утрехт, 

Холандија, 1897) 
7
 Види претходну опаску 
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бранити, и то нападати поводом не од њега датим, него поводом 

дописа у ,,Политици”.
8
 

Када је напокон схватио размере одговорности званичног Цетиња за 

напад на њега месеца јула и за далекосежност ометања рада које је уследило, 

Љубибратић почиње да пише капитално писмо из Линца, датирано 1. маја 1876 

(по старом календару?). То писмо, које је 1883. сам назвао ,,полемичним”, 

досад нам је искључиво познато у две донекле различито формулисане верзије 

(обе написане Љубибратићевом руком). Једна се састојала од само 16 првих од 

укупних 56 страница, јер се мислило да остатка више нигде нема, а објавили су 

је Љубибратић и Крушевац 1956. године (ту верзију нисмо нашли у АХМ 

ЛФМЉ).
9
 Проналаском целе друге верзије од укупно 52 странице, постало је 

одмах јасно коме су објашњења у левој маргини обеју верзија намењена и када 

су настала. Датирају са краја 1883, када је Матија Бан писао ,,увелико историју 

устанка ерцеговачко-босанског”. Пошто су му недостали подаци о улози 

Љубибратића у устанку Херцеговине 1875. и у спору са Црном Гором, писмено 

се распитивао код њега и замолио га да сажето одговори на двадесет питања. 

На пет њих Љубибратић је одговорио слањем једне верзије свога писма књазу 

Николи:  

5. који су поглавари уз тебе пристали и кога су над собом признавали?; 

6. Јесте ли претходно што јавили на Цетињу? 7. где су и кад били први 

сукоби, с којим упјехом?; 8. кад је стигнуо Пеко из Црне Горе и шта је 

радио? Како је покварио слогу мећу хришћанима и Турцима 

                                                 
8
 Застава, XI/54, 9/21.4.1876, (4): Нови Сад, 20. априла. При крају исти чланак наставља: ,,Што 

се Холандскиње Меркус тиче, њу, која је толики новац свој на херцеговачки устанак 

потрошила, и којој су на ускрс у Београду сјајну бакљаду дали онако називати то је, да се 

најблажије изразимо, (..) свакако без сваког моралног такта. – По томе би и лорд Бајрон био 

,,пустолов”, па не знамо како би по томе прошао и Гарибалди, који се духовно руковао и са 

уредником ,,Г.Ц.” и са Љубибратићем.” 
9
 Дајући осврт историјата писмене заоставштине Миће Љубибратића, коју данас познајемо као 

ЛФМЉ у АХМ, С. Љубибратић – Т. Крушевац, Прилози за проучавање херцеговачких 

устанака 1857–1862 године. Из преписке војводе Мића Љубибратића, Годишњак Историског 

друштва Босне и Херцеговине, VI/1954, 167–191, овде 171: ,,Једино су, изгледа, пропала нека 

Гарибалдијева писма и копија једног опсежног писма од 1.V.1876 које је Мићo Љубибратић из 

интернације у Линцу упутио црногорском књазу Николи, јер су те ствари 1928. г. биле предане 

директору ‘Политике’ ради објављивања, али нису штампане нити – и поред многих тражења – 

враћене. Само писму књазу Николи, у којем су на 56 страница канцелариског формата 

ванредно насликане прилике и догађаји из првог периода херцеговачког устанка, требало је да 

буде штампано у неких 30 бројева ‘Политике’. Од овог писма сачувано је у препису само првих 

16 страница, које би такође било вриједно објавити, иако је велика штета што потпун препис 

овог писма није сачуван.” 

С. Љубибратић – Т. Крушевац, нав. дел., VIII/1956, 303: У једном писму, датираном у Линцу 1. 

маја 1876. године, он се обратио књазу Николи и опширно изложио свој рад у устанку. Од 

копије овог полемичког писма, које је имало 56 страница, сачувано је у његовом архиву само 

првих 16 страница, док је цијела копија пропала још 1929. године, како је наведено у 

,,Годишњаку” за 1954 годину. 
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ерцеговачким?; 10. зашто си ишао на Цетиње, шта ти је тамо казано, 

шта ли је с тобом рађено?
10

  

Концепт верзији писма из 1876. Љубибратић је седам година касније 

припојио нека објашњења, да би Матија Бан боље разумео о чему се тачно 

радило.
11

 Та објашњења су доле дословно преписана као напомене које почињу 

речима: Додато 1883. 

Све док се на Цетињу у архиви Народног музеја (или ипак негде другде) 

коначно не буде открио оригинал послатог писма, нисмо у стању да одлучимо 

која је верзија концепта по свом речнику и садржају најближа оригиналу. 

Ево, целокупног штива пуног увида али и оштрине, која 1956. није била 

по вољи уређивача С. Љубибратића и Т. Крушевца, кад су опазили:  

Огорчен и лично увријеђен, Љубибратић на неколико мјеста уопштава 

ствари и неповољно говори о Црногорцима, што се под приликама у 

којима је живио може унеколико разумјети иако не и оправдати.
12

 

 

Дугачко писмо из Линца 

 

Ваша Свјетлости,
13

 

Случајно ми дође до рука 60-и број ,,Старог Ослобођења”(,) које је 

прештампало одговор ,,Гласа Црногорца” на некакав Бечки допис Прашке 

Политике(.) 

                                                 
10

 МЉ-1543 и 1601; S. Ljubibratić – Т. Kruševac, Prilozi za proučavanje hercegovačkih ustanaka u 

1857–1878. god. Iz arhiva Mića Ljubibratića, Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, 

VII/1955, 185–204 (овде смо користили рукопис тог чланка, МЉ-1601, стр. 15, нап. 3а); Danilo 

Radojević, Izveštaj Mića Ljubibratića Matiji Banu, Matica crnogorska, br. 73, proljeće 2018, 653–

677, ovde 671: ,,Matija Ban je uputio Miću Ljubibratiću pismo u Grac (Austrija), đe se nalazio u 

internaciji, u kome je tražio da mu odgovori na jedanaest pitanja o svome učešću u hercegovačkom 

ustanku”. Не знајући да су Љубибратић и Крушевац већ 1955. на задњем овде наведеном месту 

објавили писмо које је Матија Бан из Београда ,,9 X-бра 1883” упутио свом пријатељу на 

Топчидер са свих дванаест питања, господин Радојевић промаши око осам година, јер је 

Љубибратић само једном боравио у Грацу, а то је било од августа 1876. до његовог пуштања на 

слободу марта следеће године. 
11

 С. Љубибратић – Т. Крушевац, нав. дел., VIII/1956, 303–304, нап. 2: По напомени коју је 

ставио на почетку, изгледа да је Љубибратић ову копију са објашњењима слао и на неку другу 

страну. Напомена гласи: ,,Да би се имало појма о мом раду и мојим намерама, као и о том, ко је 

спречавао мој рад, ваља ми се, за сад, ограничити на изложење писма ког сам управио на књаза 

Николу поводом чланка у 14-м броју ‘Гласа Црногорца’. Но пошто је речено писмо јасно само 

књазу Николи, морам навести нека објашњења.” Већ у уводу даје следеће објашњење: ,,Ово 

полемичко писмо управљено је књазу Николи још и за то што је он главни уредник Гласа 

Црногорца.” 
12

 Љубибратић – Крушевац, н. д., VIII/1956, 304, нап. 2. 
13

 Додато 1883: ,,ово полемично писмо исправљено је на Књаза Николу још и за то што је он 

главни редактор Гласа Црногорца.” У другој верзији истог писма: ,,Ово полемичко писмо 

управљено је књазу Николи још и за то што је он главни уредник Гласа Црногорца” (С. 

Љубибратић – Т. Крушевац, н. д., VIII/1956, 303–304, нап. 2) 
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Ја незамеравам ,,Гласу Црногорца” што се он труди побити тврђења 

реченог дописа, али се веома чудим безочном дробљењу цетињског листа ког 

је злоба могла навести на онако будаласте лажи. Шупљи цинизам ,,Гласа 

Црногорца” више чини смијешнијем њега истога пред очима свијех који знају 

како је Ерцеговачка ствар текла од почетка устанка(,) него што ће мене 

оцрнити код онијех који имају срећу да изближе непознају отровну клику које 

дух провијава кроз ,,Гласа Црногорца”. 

Зар неће доћи вријеме када ћу ја моћи отворено говорити без страха, да 

истина шкоди нашој ствари? Зар неће доћи вријеме, када ће проговорити многи 

који сада несмију или неће да говоре? Ја држим да хоће. Зар неће доћи вријеме 

када ће безпристрастна критика изрећи своју пресуду о оном што сам радио, и 

о оном што сам намјеравао радити? Зар неће бити осуђени, као ниски 

себичњаци или барем као незналице, они који ми нијесу дали радити, а сами 

нијесу умјели, или нијесу шћели радити? Надам се да хоће. 

Зар би Ерцеговина била разорена и опустошена као што је сада? Зар би 

се Ерцеговачка чељад скитала од немила до недрага 
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и од глади и голотиње скапавала по туђинскијем праговима? Зар би се била до 

сад пролила толико крв без да се освоји какав град или тачка гђе би се могла 

имати основа за продужење борбе и против воље љубитеља status quo-a? Све би 

било боље да се радило као што треба, или да се није сметало да се ради како 

ваља. Зар не би Ерцеговина била од турака очишћена још у прошастој јесени, 

да се паметно радило? Ја о томе несумњам, нити може посумњати ико ко зна 

какве су онда биле околности.  

Што разорење и биједа нашега народа неће остати без неког успјеха, то 

се има приписати околностима а не заслугама онијех људи којих се сва 

вјештина рада састојала у интригама кад-кад тако простачкијем да се мора 

човјек стиђети умјесто њих. 

Шта сам ја хтио и тражио од почетка буне? Хтио сам народну 

Скупштину, привремену владу и концентрацију војске. Ово је познато Вашој 

Свјетлости. Били ово било користно у војничком и политичном погледу? 

Мислим да то неможе одрицати нико осим ограничених умова около ,,Гласа 

Црногорца”! Ко је узрок да се наопачке радило? Те ниске душе које су 

сплеткама и непрестаним лажима успјеле да ме оцрне код Ваше Свјетлости. 

Од прилике оваки је био смисао њихових разговора: ,,Љубибратић је 

дошао из Србије; он ради за Србију – о њему 
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лијепо пишу новине – неке иду чак тако далеко, да износе неке дрзновене 

предлоге – Дакле не само нетреба му дозволити да држи Скупштину, устроји 

привремену владу и концентрује војску, него ваља по сваки начин радити, да га 
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истиснемо из Ерцеговине, јер кад би имао владу и војску у рукама, могао би 

окренути к’ Србији или покушати да Ерцеговину учини засебном и т.д. и т.д.” 

Тако се радило. Што ,,Глас Црногорца” вели, да њему није жао да неки раде за 

Србију – ја му нећу стајати на пут, да о томе увјерава цио свијет, али – али – 

мени ће, ваљда, ,,Глас Црногорца” дозволити да ја за себе задржим оно што ја о 

томе поуздано знам! 

Небројене, а ничим неоправдане сметње и пакости које су ми тамо 

чињене од како ступих на праг моје домовине, нијесу ме могле извести из 

ћутања ког ми је налагао искрени патриотизам, неби ни заједљиво пискарање у 

,,Гласу Црногорца”(.) Али пошто је ,,Глас Црногорца” сам себе превазишао у 

безстидности рекавши ,,Доцније ће се показати савколик швиндлерај његов”(,) 

ја сам принуђен прекинути ћутање са ово неколико ријечи: Чик! ,,Гласе 

Црногорца”, запни твоје стријеле! ја те чекам на мегдану! Што ће бити доцније, 

нека буде раније. Нека изволи ,,Глас Црногорца” изићи на (брисано: јавност) 

јаван двобој са доказима, а не са шупљијем и мистериознијем фразама које 

носе на себи печат злобне клевете и ........ 

Молим Вашу Свјетлост, да ме извине за форму израза: – мени је невоља. 

Ти ниткови опадали су ме код Вас и интри 
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гирали дотле док су ме одагнали у Линц и одузели ми сваку могућност, да зло 

и добро дијелим са мојом браћом биједном, пак ми још ни овђе недају мира(,) 

него ме безобразно вријеђају клеветама и пријетњама! 

Ако ,,Глас Црногорца” несмије изићи на мегдан и изнијети на јавност тај 

,,швиндерај” с’ којим ми пријети, ја најпокорније молим, Вашу Свјетлост, да 

му затворите лажна уста. 

Без обзира на непоштено и безумно клеветање ,,Гласа Црногорца”(,) ја 

ћу остати оно што сам био: искрен радник на ослобођењу и уједињењу нашега 

народа(.) 

Неки француски генерал рекао је: ,,Моје имање и мој живот припадају 

Краљу, но моја част припада самом мени”(.) А ја велим: Мој живот припада 

мојему народу, моја душа Богу, али моја част неприпада никому осим само 

мени!
14

 

,,Глас Црногорца” каже да Црногорци непознају Љубибратића – његово 

разговарање наличи на циганско свађање. Ја Црногорце познајем врло добро. 

Кад бих ја хтио да се надговарам са ,,Гласом Црногорца”(,) ја бих могао рећи: 

Камо срећа да Љубибратић и Ерцеговци нијесу никад познали црногорце! 

                                                 
14

 У другој верзији истог писма: ,,Мој живот припада мојему народу, моја душа Богу, но моја 

част не припада ником осим мене” (Љубибратић – Крушевац, н. д., VIII/1956, 305) 



РЕНЕ ГРЕМО, Војвода Љубибратић се у писмима књазу Николи у време Херцеговачког... 

143 

 

Шта би ми користило кад бих рекао ,,Гласу Црногорца”, да ме 

Црногорци познају још од првог устанка 1857 године па и од године 1855 

кадно ме опљачкаше на Тупану?
15

 Но ,,Глас Црногорца” 
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немари за истину. 

Да ли ме Црногорци познају у садашњем устанку? То зна Ваша 

Свјетлост, па ми је непојмљиво како ,,Глас Црногорца” може и смије, на 

Цетињу, писати противу истине која је позната Вашој Свјетлости? 

Но држећи да је Ваша Свјетлост, обузета државним пословима који се 

роје из садашњих озбиљних околности, могла заборавити оно што се тиче 

Љубибратића, наумио сам, да Вам управим овај мемоар. 

Ја ћу се постарати да небудем обширан, остављајући да доцније 

подпуним и објасним оно што је неподпуно и што изгледа нејасно. Дакле све 

што сада изостане то ће се касније рећи, ако буде требало, а што сада речем, то 

ће бити довољно да се оповргну лажи ,,Гласа Црногорца”(.) Све што будем 

рекао биће сушта истина, јер говорим Вашој Свјетлости, која све ово зна. 

 
Из Тријеста се кренух за у Боку Которску у намјери да се на Цетиње 

свратим прије него ступим у Ерцеговину. На истом пароброду бијаху још два 

Србина – Г. Прото Ломбардић из Ерцег-новог(,) а други из Шибеника или из 

Дерниша. Г. прото није ме познао – ја му се нештједох показати, јер сам имао 

намјеру да кришом промакнем. Г. прото и тај други господин разговараху о 

Ерцеговачкој узрујаности. 

Тај господин питаше проту: шта значи та узрујаност, јесули то знаци 

правог  
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устанка? Хоћели се у то умијешати Црна Гора и Србија? Г. Прото говораше: да 

у Ерцеговини има узрујаности, а особито у Невесињу и около Габеле; да он не 

може ништа рећи о општем устанку, јер црна гора, барем по видимом, не само 

да неподстиче устанак, него га још стишава; да црна гора забрањује 

Ерцеговачким ускоцима повратак у своју домовину; да је запријетила 

Бањанима и другијем полу независнијем племенима, да се немијешају у покрет 

Ерцеговачки и т.д. То причање доведе ме у голему забуну. Шта да радим? Куд 

да идем? – Да ли да идем у црну гору, или да промакнем право у Ерцеговину? – 

Ако се црна гора буде уплела у дипломатске мреже, она ће остати неутрална(,) 

и може ме задржати да неодем у Ерцеговину. Подгоричка ствар натураше ми 

мишљење, да би могло бити да је дипломација ухватила коријена у Црној гори. 

                                                 
15

 Додато 1883: ,,1855, 25 априла, идући да по народу проповиједам устанак, црногорци ми 

узеше све што сам имао(,) па и саме чизме и капу”. 
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Ако ли одем право у Ерцеговину, могуће је да се у црној гори хрђаво 

протумачи мој долазак – јер ми је познат антагонизам између ове двије Српске 

Кнежевине. – то би могло шкодити и мени и народној ствари. Наумих писати 

на Цетиње. 

Уз Далматинску обалу разносаху се разни гласови – Говораше се, да је 

Црна гора учинила савез са Аустријом приликом Цареве посјете у Боки 

Которској; да је цјел тог Савеза подјељење Босне и Ерцеговине – Црна гора 

добија Ерцеговину до Неретве, а остало Аустрија. У потвр 
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ђење тога навођаху то што је у Габели већ развијен Аустријски барјак са 

усклицима: Живио Фрањо Јосиф краљ хрватски! 

У тој неизвјесности стигох у Пераст(,) гђе нађох Јевта Бјелобрка
16

 и 

Марка Комненовића, од којих чух да је Пеко Павловић послат у Невесиње да 

тамо с турским комесаром ради на стишавању узрујаности. Тај глас баци ме 

још у већу забуну(.) Гласови о савезу, покрет около Габеле, барјак и усклици; 

причање о оном што се рекло онијем Ерцеговцима што презимише у Црној 

гори. – Све је то било за мене непојмљиво: онда. 

Ако је истинска мисија Пекова, ја нетреба да идем (брисано: у Црну 

гору) на Цетиње; ако ли је само привидна, ја опет нетреба да тамо идем. – И 

тако се ја ријеших да идем право у Ерцеговину, у намјери да ондашњу 

узрујаност обратим у истински устанак. 

Може бити да би ми ко рекао: ама како си могао ићи да дижеш буну, кад 

црна гора шаље свог посланика да мири? – Кад Србија ненамјерава заратити? – 

А зашто не? – Кад неби било ни Србије ни црне горе, наша би дужност била, да 

устајемо на оружје и да се боримо за своју слободу. Зар да Срби у турској 

робују дотлен док се Црна гора и Србија накану и сложе, да нас ослободе? – 

Хоће ли, и када ће се оне сложити? – Доста је било празног чекања! – Турска 

непрестано опада; новаца нема(,) дакле неможе дићи велику војску; Европски 

кабинети одвраћају се од ње, дакле се неможе надати на озбиљну помоћ било 
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материјалну било моралну: јавно мнење у Европи почело се нагињати 

хришћанима, дакле се можемо надати на нешто помоћи; у Босни(,) Ерцеговини 

и Новопазарском пашалуку нема више од 25 табора редовне војске; мјестни 

турци, незадовољни са османлијама – све повољни знаци – згода никад боља! 

Ја нијесам више размишљао требали радити, него како ваља радити, па 

да буде успјех што сигурнији и што јевтинији. 

Нијесам хтио да одем у неко село(,) пак да одмах заметнем кавгу – то би 

био почасатан устанак, с тим би се турцима дало времена, да узму своје мјере 

                                                 
16

 Додато 1883: ,,љубимац кнеза црногорског” 
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за одбрану; да концентрирају своју војску и узму офенсиву. – то би се звало 

радити као што смо пређе радили – а погријешке и несмислености наших 

пређашњих буна и ратовања биле су ми добро познате – у њих нијесам желио 

да се опет упадне, јер исти узроци доносе исте посљедице. 

Како сам мислио почети? Општим устанком – правилним устанком. 

Како да се дође до правилног, правог устанка? Договором – Како да се дође до 

договора? Скупштином.  

Шта је Скупштина имала да ради? 

1-во. Да објави рат турској влади. 

2-го. Да тај рат писмено мотивира свијем Европским владама, и да их 

замоли за материјалну и моралну помоћ. 

3-ће. Да одреди колико ће које мјесто дати војника, и да нареди да се ти 

војници једног уреченог дана скупе на одређеној (брисано: мјесто) тачки. 
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4-то. Да позове у братско коло Србе мусломанске вјере(,) давши им 

подпуну религиозну и грађанску равноправност, и подјемчивши им имаовину. 

5-то. Да пропише привремени закон.  

6-то. Да избере неколико лица од којих да се образује привремена влада. 

Да сам ја успјео сабрати ту Скупштину, то ми не може нико порицати, 

као што је познато Вашој Свјетлости. Да је Ерцеговачки народ пристао на моје 

гори речене предлоге, то ми такође неможе нико порицати. 

Били Скупптина и привремена влада имала политичног успјеха изван 

Ерцеговине? То би се било виђело да Пеко Павловић није, по заповјести владе 

Црногорске(,) разћерао народну Скупштину. Би ли понуда народне Скупштине 

била притегла у наше коло већи дио Ерцеговачких Турака? Незнам. Али по 

готовости Авдијћа,
17

 да дође на Скупштину; по изјави два бега Ресулбеговића, 

по преласку на нашу страну и предај Ахмета Селмана са 13 кућа из Жабице, и 

то онијем турцима који су к нама ускочили и јуначки се били противу 

Султанове војске, ја велим да, најмање три четвртине Ерцеговачких мусломана 

неби на нас пушке опалило. О другијем користима које би нам принијела 

народна Скупштина и привремена влада, није нужно говорити – Само будала 

може побијати оно што је јасно и малом ђетету. Ја ћу рећи само коју ријеч 

односно војничких операција. Прије сам рекао, да је на пространом земљишту 

Босне, Ерцеговине и Новопазарског пашалука било само 

 

(стр. 10/ 

двадесет и пет табора редовне војске. Да је црногорска влада дозволила да 

Ерцеговачка Скупштина, на одређени дан и на одређеном мјесту, састави пет-

шест или барем четири тисуће војника. Би ли ти војници могли изубаха узети 

                                                 
17

 Додато 1883: Ерцеговачки мусломани 
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Мостар(,) који је варош без зидова, који није имао ни пун табор посаде, а у 

којему је било 5–6 тисућа острагуша сложеније у магазину, и једна батерија 

брдских топова? Шта би из тога и затим сљедовало, то може знати сваки који 

није пука незналица у пуном смислу те ријечи. Каква дивна згода, да се турска 

војска en detail сатре прије него се концентрира! Е! али у том случају 

Ерцеговци би далеко корачили! А то би могло имати des suites facheuses,
18

 по 

себичним назорима господе около ,,Гласа Црногорца”(.) 

Пошто се већ ријеших да не идем на Цетиње(,) него право у Ерцеговину, 

и пошто бијах смислио шта и како треба радити, вратих се из Пераста у Ерцег-

Нови. Прије него уђем у унутрашњост Ерцеговине, хтио сам да се прво 

осигурам са Зубчанима, Крушевичанима и Суторињанима, тога ради послах по 

Тома Томашевића, Николу Дерића и војводу Бела Спаића. Томо Томашевић и 

Никола Дерић одмах дођоше и, у име Крушевичана и Суторињана, пристадоше 

на мој план и дадоше ми Божију вјеру, да ће радити онако како Скупштина 

нареди. Војводу Спаића нијесам хтио чекати у Новому, 

 

(стр. 11) 

јер сам знао да од Турака неће моћи одмах доћи, а ја сам хтио да што прије 

стигнем у унутрашњост Ерцеговине. У осталом нијесам сумњао да ће пристати 

Бело(,) ког сам добро познавао из пређашњих буна(.)
19

 И заиста, у Корјенићима 

ми стиже порука од Бела(,) који ми јави поручи, да пристаје на мој план и да ми 

даје Божју вјеру, да ће радити оно што Скупштина ријеши, и замоли ме, да му 

одмах јавим Скупштински закључак, како би се на вријеме могао одлучити од 

турака и покушати, да изненадно узме Куле Зубачке. Бело Спаић био је 

разборит човјек и поштен јунак: на његову ријеч могао се човјек ослонити. 

Што је он касније био противан устанку(,) и што је отишао у Требиње, то је он 

учинио зато, што је видио да устанак није започет како је требало. – Кад је чуо 

да је Пеко Павловић разћерао Скупштину а мене опљачкао. 

Из Ерцег-новог кренуо сам преко Рисна и Кривошија у Корјениће. Из 

Рисна послах једног човјека Тривку Вукаловићу(,) који ми поручи, да је он 

готов на све што ријеше браћа Ерцеговци. Из Кривошија упутих Алексу 

Јакшића с’ једнијем момком, да позове Невесињане, Рудињане, Гачане, 

Давране и т.д. Мјесто састанка планина Видуша.
20

 Три Корјенићанина пођу 

самном на Скупштину. Из Корјенића се кренух преко Бањана, Косијерева, 

Завођа и Љубомира на Видушу. Куда год сам пролазио и народу говорио о мом 

плану и начину како да се ради, народ је пристајао са таквијем одушевљењем, 

да је на Видуши  

 

                                                 
18

 Додато 1883: речи К. Николе 
19

 Додато 1883: јер је војевао самном као барјактар 
20

 Додато 1883: Испрва сам био заказао састанак на Видуши зато што се не надах да ће покрет 

бити тако јак те да ће се моћи држати Скупштина гђе нам је воља. 
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(стр. 12) 

била читава војска на окупу. Кад би читао или говорио моју бесједу многи 

плакаху. Моји разлози толико су им се допадали, да су сви пристајали на мој 

предлог: да се Ерцеговачкијем турцима даде религиозна и грађанска 

равноправност и да им се зајемчи имаовина. Увиђајући народ да би се могло 

доћи до добра успјеха, кад би се радило онако како ја предлагах, бијаше готов 

на свако пожртовање. 

9-ог јула дође ми писмо од Алексе Јакшића(,) који ми јави, да би добро 

било да се премакнем на Крстаче(,) гђе ће доћи Невесињани и други Ерцеговци 

из горњијех крајева. 

С Видуше вратих неколико главара и готово све војнике с’ наредбом, да 

поставе страже и да се добро чувају од Требиња и од Корјенића, а ја са 50–60 

(брисано: војника) главара и војника, пођох у Звијерину(,) гђе нађох Луку 

Дангубића и много војника и главара из Љубињског Округа. Сјутрадан 

кренусмо се на Крстаче(,) гђе нађосмо Алексу Јакшића, Глигора Милићевића, 

Глигора Параклиса, неколико свјештеника и много других главара и војника. 

Алекса ми рече, да је свуд народ одушевљен; да неће проћи ни два дана док се 

скупе сви главари из горње Ерцеговине. 

Несумњам да Ваша Свјетлост није тачно извјештена о свему што сам ја 

тада говорио на скуповима. / У осталом Ви сте већи дио мог говора читали у 

онијем артијама(,) које су изазвале ону реченицу: ,,Љубибратић хоће да се 

начини у Ерцеговини оно што је био Шћепан Мали у Црној Гори” /, но, поред 

свега тога, ја ћу узети слободу, да Вас у кратко подсјетим. Ја сам народу 

говорио како турска х(р)ђаво стоји материјално; колико има војске у Босни, 

Ерцеговини и Ново 

 

(стр. 13) 

пазарском пашалуку; како је Европа почела ладњети спрам турске; како се 

можемо надати помоћи из Србије, црне горе, Русије и од Аустријских Славена, 

па чак и од других народа из Европе; причао сам народу наше пређашња 

ратовања и казивао му узроке зашто нијесмо онда успјели да се ослободимо; 

говорио сам народу, да смо се пређе били само пушкама и ножевима, а сада 

треба да се бијемо и пушкама и пером, т.ј. и јуначки и мудро; говорио сам 

народу да ћемо овог пута јамачно успјети да се ослободимо, ако се листом 

дигнемо на оружје, ако мудрим и јуначким војевањем поразимо и сметемо 

турке, ако пред Европу изиђемо као народ који мудро и јуначки и поштено 

војује за своју слободу, но, да би се ово постигло, да нам је нуждна народна 

Скупштина која ће радити тако и тако / овђе сам повторавао оно што сам пређе 

рекао/. Народ, као разборит, увидио је да су добри моји разлози и пристајао је 

на све моје предлоге.  

И заиста(,) когод је видио ондашње расположење нашега народа у 

Ерцеговини, когод је познавао забуну која онда бијаше обузела Ерцеговачке 
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турке; когод се потрудио да сазна ондашњу нејачност и разштрканост редовне 

турске војске, мора признати да се Ерцеговина могла, за неколико неђеља, 

очистити од турске војске. Да, Ерцеговина не само да неби била разорена, него 

би Ерцеговци, кроз кратко вријеме, били почели продирати у Босну, да се 

допуштило да се користимо згоднијем приликама које су нам се онда саме 

нудиле! Да, ствари неби сада тако стајале, да се устанку дао добар правац који 

би више смјерао на ослобођење него на грабеж и опустошење. 

 

(стр. 14) 

С Крстача поручисмо Авдијћу да, са неколико турака, дође на Скупштину(,) 

казавши му о чему се ради. Авдијћ, који већ бијаше дознао (преко Корјенића 

или кога другога) за помирљиве услове с којијем их имађасмо понудити, јави 

нам да ће доћи на Скупштину(,) и замоли нас, да му на сусрет изиђе Глигор 

Милићевић, да га упрати. Ово је био добар знак. 

Очекујући долазак Невесињана па да се одпочме скупштински рад, 

осване дванести јула. Пред подне стиже нам глас, да се заметнуо бој на 

Дивину. Тог часа посласмо Луку Дангубића, са неколико момака у помоћ. По 

том опремисмо неколико коње у Рисан(,) да донесу 1000 песта фишека, које је 

сам ја хтио платити. Мало послије подне стиже Јован Гутић, из Невесиња, и 

каза нам да иду Невесињски главари(,) и да су нам поручили, да се премакнемо 

у Врањско њима на сусрет. Оставивши стражу од Билеће(,) одмах се кренусмо 

на пут(,) и након два сата хода сретосмо Невесињце. Међу Невесињцима 

бијаше и црногорски командир Пеко Павловић, Ђуро Радан Кабадахија Ваше 

Свјетлости и Вуко Филипов (који, како ми рекоше, бијаше дошао с’ Цетиња(,) 

и донио инструкције Пеку и Радану). Пошто се за здравље упитасмо (Ја и Пеко 

пољубисмо се) и воде написмо, ја хтијах започети мој посао, но Пеко ме зазва 

на страну да се поразговоримо. Кад бисмо на страни, Пеко ме запита шта има 

ново из свијета. Ја му (брисано: одговорих) приповиђех шта има ново, и како је 

мислим да треба радити(,) и додадох, да нам од Косова није запала боља згода 

да се ослободимо: само ако узрадимо паметно, а не онако како смо 

 

(стр. 15) 

радили у првијем бунама. Питао ме Пеко: хоћели Србија заратити? – Незнам 

шта ће влада радити, јер нијесам с’ њом разговарао о томе, одговорих му ја; али 

знам, да народ неће пропуштити да нам непошаље помоћи и т.д. и т.д. 

Док сам се ја с Пеком разговарао, дотлен су Радан и Вуко ишли од 

главара до главара, од војника до војника(,) и говорили: ,,Господару су 

потенције дале Ерцеговину, а Љубибратић је дошао да Ерцеговину обраћа под 

Србију – Ерцеговина је господарева земља; који год послуша овог издајника(,) 

паски ће погинути”!! Који су били свијеснији па неби у мени гледали издајника 

баш и кад би радио на томе, да се Ерцеговина придружи Србији – тијем су 

говорили: – ,,дошао је да Ерцеговину обраћа под ћесара” (.) 
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Многи говораху Радану и Вуку: ,,ама, људи, није Љубибратић издајник, 

ми га познајемо из првијех буна”. Мучи, ђаволе! Господар боље зна него ви – а 

ево је, говораше Радан, Вуко је пошао из крај Господара – Ерцеговина је дата 

Књазу Николи, куку свакоме које неслуша Књаза Николу” и т.д. и т.д. 

Пеко је мене заговарао дотлен, док његови другови обезуме и 

пријетњама смету и поплаше Ерцеговце, да им неби сметали да изврше 

лупешко дјело. Напошљетку устадох и пођох у скуп да радим мој посао; тад 

Пеко, као разбојник, шћепа за мој штуц и шћаше га уграбити; но то му непође 

за руком, јер му ја истргох моју пушку. За тијем Пеко ме ухвати за прси, но ја 

га шћепах за грло и положих на ћистерну. У тај мах притрчаше људи и почеше 

нас развађати. Сад Пеко поче говорити оно што су мало пређе говорили његови 

другови, и стаде 

 

(стр. 16) 

страшно пријетити Ерцеговцима који неће, да му помогну свезати господарева 

издајника. Ја сам одговарао, да није истина што Пеко вели; да сам ја, као 

рођени Ерцеговац, дошао да се с мојом браћом борим за слободу моје 

домовине; да ће Пеко одговарати Књазу Николи за ово дјело, јер није могуће да 

му је Књаз Никола наредио да тако поступа самном. Пеко је непрестано 

повторавао своје грдње и пријетње. Најзад, изтаче се један Ерцеговац (чини ми 

се Грубачић, из Невесиња) и рече: ,,Нека обадвојица даду оружје, па их 

пошаљимо на Цетиње. Затијем свак повика: ,,Нека обадвојица даду оружје”(.) 

По том приступи један и рече Пеку: ,,Пеко, дај оружје! и Пеко даде оружје, 

приступи к мени и рече: Господине, дај оружје, и ја предадох оружје.  

Док се то самном догађало, дотлен је Радан насрнуо на Алексу Јакшића 

и кушао да му отме оружје, но Јакшић га одбије, у то прискочише људи и 

раздвојише их. И Алекса је предао оружје. Пола сата касније Пеко се поче 

самном блажије разговарати и, најпослије, предложи ми да се помиримо, па да 

заједно идемо у Невесиње(,) те да слошки радимо по наредби каква нам дође с’ 

Цетиња. Ја, који сам само желио да радим за добро своје домовине, пристадох 

на ту понуду и, пошто ми Пеко даде руку и Божију вјеру да ће самном сложно 

радити, кренусмо се преко Дабра у Невесиње. 

При кретању наредисмо главарима из Љубињског, Требињског и 

Билећког округа, да иду своја мјеста и да се чувају од Турака. Одатлен пођосмо 

низ Врањско к Дабру. Невесињци, Корјенићи, 
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Кривошијани и двојица Самарџића идаху напријед. Ја и Пеко, Алекса, Радан, 

Вуко Филипов и још двојица, идосмо по зади. Пеко и његова дружина 

непрестано изостајаху(,) као да би хтјели дати времена, да се предњи 

поодмакну. То ми паде у очи – но опет помислих да то није злонамјерно и 

прекорих сам себе што сам морао посумњати на Пека(,) који ми је дао Божију 
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вјеру. Међутијем дођосмо на једно усамљено мјесто. Видећи Пеко и његова 

дружина да су се људи далеко измакли и да нема никог близу нас, на један пут 

скочише на нас и, као звјерови се продераше: ,,дајте што имате! Но како се ми 

узтезасмо, они, као разбојници, стадоше сами узимати. – Узеше нам све што 

смо имали новаца. Скидоше с’ рука прстење, с врата сат и ланац, с’ леђа капут; 

претресоше ми шпагове на прслуку и узеше и ситне паре. Дакле оружје, 

сандучић са преобуком, књигама, артијама, мапом, компасом и његовим 

прибором, доглед, мелем за рањенике, динамиту – једном ријечју узеше ми све 

до кошуље, прслука и чакшира! – Ваљало је погледати те дивље звјерове, у 

љуцком облику, како изгледаху при тражењу пљачке! – Никад ништа грозније 

нијесам видио! – На лицима им се опажало гнусно незадовољство што 

ненађоше више новаца – Они су се надали да ће наћи барем коју хиљаду дуката 

– а Пеко срдито рече: ,,Зар си поша с’ оволико новаца да ослободиш 

Ерцеговину?” 

Пошто су нас распасали и добро се увјерили да немамо више новаца, 

одћераше нас од себе грдно нас псујући и бацајући 
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се камењем на нас! 

Ето, Ваша Свјетлост, јунаштва ког учини командир Пеко Павловић и 

Кабадахија
21

 Ђуро Радан. И ти људи играју важне улоге у ослобођивању 

Ерцеговине! – Бједна моја домовина! Ко јој још судити неће!! 

Готово голи, и тако осрамоћени, вратисмо се уз Врањска и по ноћи 

стигосмо у једну колибу гђе преноћисмо. Сјутра дан продужисмо пут преко 

Крстача, Звијерине, Видуше на Љубомир па, преко Требишњице и Шуме 

стигосмо у Дубровник. Нећу причати колико смо муке претрпјели на том путу 

без одијела, оружја и новаца, но ћу рећи, Вашој Свјетлости, какво је грдно 

упечатљење на народ учинило то гнусно дјело. На свачијим очима виђело се 

клонуће духа и страшно очајање. Многи говораху: Аидемо у поћеру за Пеком – 

Аидемо да га убијемо! Други вељаху: Аидемо на Цетиње, да питамо Књаза 

Николу, шта се ово ради. – Готово сви викаху: Ми већ видимо(,) да ће све ђаво 

понијети, док су Црногорци почели тако радити. Кад смо били у Грахову и на 

Цетињу, говораху неки, речено нам је: одмећите се, држите се у кумбуљима 

/логорима/ царска војска неће на вас, турци ће оставити Ерцеговину, јер је она 

дата црној Гори и т.д. Ти си дошао из Србије међу своју браћу(,) а црногорци те 

нагрдише као турчина – Ми смо мислили да је црна гора у договору са Србиом 

– Сад видимо да није – Сама црна гора није кадра скрхати силу Отмановића” – 

Многе и многе сам чуо говорити: Аидемо у Требиње, у  

 

                                                 
21

 Телохранитељ 
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Љубиње, у Билећу! Аидемо да се предајемо Турцима! Не, браћо, ако Бога 

знате; немојте говорити о предаји, но се јуначки борите за своју вјеру и 

слободу – Пеко је оно учинио из своје главе, а не по заповијести Књаза Николе 

– Ето, Ваша Свјетлости, што сам ја говорио народу, пошто ме Пеко опљачкао 

и, надасве, пошто ми је покварио мој план! 

Из Дубровника писах Вашој Свјетлости и казах вам шта и како сам хтио 

радити, и шта је Пеко самном урадио. У томе писму, чини ми се, казао сам: да 

ће Ерцеговина страдати ако се оде пређашњијем трагом, а не онијем којијем 

сам ја хтио поћи. По томе Ваша Свјетлост извољела је позвати ме на Цетиње 

Кад сам дошао на Цетиње(,) Ваша Свјетлост позва ме к себи и рече ми: 

да вам је веома жао што се то самном догодило. Tом приликом Ваша је 

Свјетлост имала доброту изговорити ми ове ријечи (којих ћу се сјећати догод 

будем жив): Љубибратићу, кунем ти се мојом ђецом, ја нијесам наредио да се 

то од тебе уради”
22

 По том ми рекосте, да ће ми се вратити све моје ствари (што 

ни до данас није учињено). По многом говору и разговору питали сте ме: Како 

ја мислим да треба радити? Ја сам одговорио, да је најбоље да се ради онако 

како сам ја био почео. Ваша Свјетлост, наредивши ми да вам то поднесем 

писмено, одпустисте ме са овијем лијепијем ријечима: ,,Љубибратићу, мој ти је 

дом отворен у свако доба, долази кад ти је год воља”. 

Неколико дана послије послах вам, по Машу Врбици, кратак али јасан 

писмени предлог. Суштина тог писмена била је: држање Скупштине и 

формација једног  
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корпуса војске. 

За тим Ваша Свјетлост позва ме у свој двор. Кад стигох у собу(,) Ваша 

Свјетлост сјеђаше за столом – С’ лијеве и десне вам стране сјеђаху војводе и 

сенатори – војвода Петар Вукотић, Господин Божо Петровић, војвода Машо 

Врбица, војвода Марко Мартиновић и, не сјећам се који други. Ваша Свјетлост 

држаше пред собом и читаше мој предлог. Заповидивши ми да сједнем спрам 

Вас, рекосте: ,,Љубибратићу, твој је план врло је добар, пун је здравијех мисли 

и т.д. и т.д. Али за сад, немогу усвојити војнички дио твог плана – Дакле(,) 

нећу да се образује тај корпус војске – Но политични дио твог плана подпуно 

усвајам(,) и хоћу да се што прије држи та Скупштина, и да се ради тако како 

како ти предлажеш.” За тијем Ваша Свјетлост настави: ,,Љубибратићу, ти буди 

предсједник Скупштине, а за подпредсједника, мислим да ћеш добро учинити 

ако узмеш Лазара Сочицу”. По том питали сте ме: гђе и кад да се држи та 

Скупштина? – Најзгодније је да се држи у манастиру Косијереву – a кад да се 

                                                 
22

 Додато 1883: Ово је била крива клетва по казивању истог Пека Павловића, као што ће се 

касније виђети 
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држи(,) то ја немогу казати, јер је та ствар поремећена догађајима у 

Врањскиjeм. Послије кратког савјетовања закључисмо, да се Скупштина држи 

15 Aвгуста. Најзад Ваша Свјетлост додаде: ,,Дакле Скупштина да буде на Вељи 

– госпођиндан у манастиру Косијереву”. Ја запитах: Ко ће именовати и позвати 

људе на Скупштину?” – Ваша Свјетлост рече: ,,Главарима горње Ерцеговине, 

ја ћу наредити, да у Косијерево дођу 15 Августа, а ти позови Зубце, Шуму, 

Попово и све до Неретве, јер ћеш ти том страном управљати”(.) На томе  
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остадосмо(.)
23

 

Врло добро се сјећам, да је Ваша Свјетлост била очевидно задовољна 

тијем закључком. Ја пак био сам тек у пола задовољан, јер ми се небијаше 

усвојио онај дио плана на ког сам највише полагао; но надао сам се, да ће се и 

то усвојити кад скупптина пође путем који се вама допада.
24

 

Између многијех говора, òпоменâ и обећањâ, о чему нећу говорити, 

Ваша Свјетлост (запитавши ме је ли ми познато како је радила Венецијанска 

република? – јест – одговорих вам ја – ) управисте ми ту пријетњу: 

,,Љубибратићу, осветићу ти се отровом или кубуром – утећи ми нећеш ни да се 

сакријеш у Султанове димије” – На ту пријетњу ја сам одговорио
25

 Вашо(ј) 

Свјетлости: ,,Ја из страха ништа нерадим – ја радим за слободу и уједињење 

нашега народа” – На тај одговор Ви се насмијасте па рекосте Петру Вукотићу. 

– ,,Мило ми је што није страшив”. 

На ријечи Ваше Свјетлости о могућности подијеле
26

, ја сам Вам 

одговорио: ,,Недајте Господару, ни стопе Српске земље, па макар да ће мо још 

остати овако педесет година”(.) 

Прије мог поласка с Цетиња држао сам, да ми треба имати ријеч Ваше 

Свјетлости, да не неће унапријед интригирати против мене. Ваша ми је 

Свјетлост дала своју књажевску ријеч: ,,Да ми се неће сметати радња, и да ми 

поклањате подпуно повјерење”. 

Прије него сам кренуо с Цетиња у Ерцеговину Војвода Машо Врбица 

замоли ме: да (брисано: се) опростим Пеку Павловићу и да се с’ њим 
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помирим. Помирити се с Пеком и опростити му онако гнусно дјело, нијесам се 

могао лако ријешити, но Машо апелираше на мој патриотизам од ког рече: да, 

Ваша Свјетлост очекива ту жртву. Ја, желећи слогу у радњи, склоних се и 

                                                 
23

 Овде се друга концепт верзија истог писма, објављена од Љубибратића – Крушевца, прекида. 
24

 Додато 1883: ,,и/а то је војнички” 
25

 Додато 1883: ,,устадонох и (брисано: устадох?)” 
26

 Додато 1883: ,,(брисано: са Аустриом). Књаз Никола рекао ми је, презенатом да је са 

Аустриом угодио поделу босне и Ерцеговине(.) Црна гора да добије (брисано: леву обалу) 

Ерцеговину по левој обали Неретве, а Аустрија Ерцеговину по десној обали и Босну.” 
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опростих Пеку. И заиста, колико сам (се) послије дружио с Пеком, никад га 

нијесам прекорио нити сам гледао, да му се осветим. – Шта више, ја сам 

касније Пека бранио писмено код Петра Вукотића код којега неко бијаше Пека 

обтужио тако, да му Петар писаше да одмах одлази у Аустрију. 

Около првог Августа кренух се с Цетиња преко Котора, Ерцег-Новога у 

Ерцеговину. У Ерцег-Новом дознадох да су Суторињани, Зубци и 

Крушевичани закочили те неће, да се покрве с’ турцима(.) Суторињанима 

наредих, да оћерају оно три-четири турчина што становаху на дно Суторине. 

Тому Томашевићу наредих, да окупи Крушевичане па да идемо у манастир 

Дужи па низ Попово у Клек. Послах поруку Бели Спаићу, Тривку Вукаловићу, 

Обрену Вучуревићу и другијем главарима Зубачкијем, да устају на оружје. 

Тривко Вукаловић и други главари поручише ми, да ће устати и у Дужи 

манастир доћи чим испртљају оно покретног имања. Бело Спаић и још неки 

главари поручише ми: ,,Да се почело онако као што си нам у почетку јавио – 

Ми би смо били онаки какви смо били у пређашњијем бунама – али кад се 

неради (брисано: онако) како треба, ми нећемо утомах губити своје главе и 

своја имања”. – Крушевичани рекоше: ,,Кад се дигну Зубци и Крушевичани, 

онда ће мо и ми” –  

За она три-четири дана што сам у Новом и Мокринама бавио, урадио 

сам барем толико, да су се послије два-три дана дигли Зубци Крушевичани и 

Суторињани. 
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Шта је узрок да се тада Зубци, Крушевичани и Суторињани затезаху 

устати, кад се у почетку показаше онако готови и кад дадоше Божију вјеру, да 

ће радити све што скупштина закључи? – Порука Бела Спаића најбољи је 

одговор на то питање. – По тада ја сам непрестано укоравао Зубце, 

Крушевичане и Суторињане – док ми најзад рече неки Суторињанин: ,,Нечуди 

се што ми онда оклијевасмо да устанемо – Ми смо били обезумљени – Ми смо 

знали како си ти испрва хтио радити, па те Црногорци ометоше и још нагрдише 

– По том те прибраше – и ту међу нас дође да нас дижеш на оружје, а нама 

послаше Пера Врбицу који нам рече: ,,Кад међу нас дође Љубибратић, убите
27

 

га или га изћерајите” и т.д. Ето Ваша Свјетлост, како се самном дволично 

поступало! Да је Бог дао да сам ја то онда знао, ја неби био ни корачио у 

Ерцеговину! 

                                                 
27

 Додато 1883: ,,Црногорци су хтели, да ме убију Ерцеговци. У то време били су у цетињској 

тамници два Ерцеговца Стојан Ковачевић и Петар Бабић. Једне вечери дође пред тамницу један 

Сенатор; позове напоље Стојана Ковачевића и понуди му слободу под условом ако оће убити 

Љубибратића(.) Стојан одбије тај услов и врати се натраг у тамницу(.)” Наша опаска: по 

наређењу књаза Николе су од херцеговачких првака стварно или наводно убијени војвода Бела 

Спаић (1875?), Максим Баћовић) (1876) и Алекса Јакшић (1882) 
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С Мокрина се кренух, преко Конавала и Жупе у Душки Манастир у који 

стигох ноћу између петог – и шестог Августа. 6-ог, у јутру, прегледах војску 

која ме поздрави са усклицима: ,,Живио наш војвода! Овај поздрав наводим као 

одговор на оно лажно пискарање у италијанскијем новинама. 

6 и 7 заводио сам војнички поредак, наименовао комесара који ће се 

старати о набављању и дијељењу хране војсци; другог који ће набављати и 

готовити муницију за војску. 

6-ог дође, у манастир, Зубачки стотинаш Обрен Вучуревић и каза ми, да 

су зубци устали на оружје и да су га послали, да им дадем наредбу. 7-ог дође 

Тривко Вукаловић(,) Гајо Спаић и још неколико главара Зубачких, и казаше ми 

да су Зубци на окупу, и да су дошли да им дадем наредбу. 
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Није ми сада намјера да причам како смо се били договорили, да се удари на 

требиње; како је осмог сљедовао бој под требињом, о томе ћу касније говорити 

– ја ово кажем да се види безочна лаж онијех људи који су наговорили Евђениа 

Поповића
28

 да пише у Италијанским новинама, како мене није никад нико 

признавао за војводу. 

У Душком манастиру примио сам писмо од Петра Вукотића из Грахова; 

у томе писму писаше ми војвода Петар, да му јавим, главаре које ме слушају а 

који неслушају – и захтеваше да му то писмо вратим натраг. Искање тог писма 

натраг није ми онда давало велике сумње – као ни оно често долазење и 

одлазење некијех људи из Грахова – Послије сам увидио да је то била замка – 

ваљда се хтјело дознати, ко је мој пријатељ а ко непријатељ –
29

 

За оно седам-осам дана мог бављења у Душком манастиру, долазили су 

многи странци и два кориспондента, наиме Г. Лукеш
30

, кориспондент ,,Таг-

блата” и још неки нијемац. Тијем кориспондентима, као и свијем другијем, ја 

сам причао зла и биједе које је примио наш народ под варварском владом 

турском, и молио сам их, да пишу тако како би се нашему устанку прибавила 

симпатија образованих народа. Да о мени пишу и да ме хвале, ја нијесам 

никада тражио ни посредно ни непосредно, као што то износе моји безстидни 

непријатељи којих је представник ,,Глас Црногорца”. – Куд ће им црни образ 

                                                 
28

 Eugenio Popovich d’Angeli (Трст, 1843–1931), италијански адвокат и новинар српских корена, 

бивши soldato di Garibaldi, лични пријатељ књаза Николе и будући званични представник Црне 

Горе, зиме 1875/76. играо је битну улогу у промени става Гарибалдија према Љубибратићу и 

његовој струји у устанку, чиме је безусловна подршка Љубибратића размењена позивима на 

сарадњу са Црном Гором. 
29

 Испод писма ‘вашег брата војводе Петра (Вукотића) господину Мићу Љубибратићу’ од 5. 

септембра 1875, МЉ-187, читамо написано Мићином руком: ,,Безаконик! Како ми лијепо пише 

а како лупешки ради. Опаска Љубибратића.” 
30

 Чешки новинар Jan Lukes постао је 1878. у Сарајеву привремени издавач и управитељ 

Босанско-херцеговачких новина. 
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ако се ја позовем на кориспонденте и новинаре па се ови нађу принуђени да 

кажу истину? Но, за сад, нека то стане: ја ћу се држати моје Дубровачке изјаве. 

Оставивши Тривка Вукаловића, Луку Петковића и Тома Томашевића у 

Манастиру Дужи 

 

(стр. 25) 

да управљају док се ја вратим из Косијерева, 14-ог, у зору, кренух се преко 

Зубаца, Бијеле горе и Грахова у Манастир Косијерево на Скупштину. У 

Бањанима сретох Ђурана Поповца и још неке људе који ми казаше, да у 

Косијереву нема никаква сабора. Тај глас јако изненади мене и моју дружину. 

Неки бијаху мњења да се одмах вратимо у Грахово те да питамо Петра 

Вукотића за узрок што се одустало од држања Скупштине. 

Ја сам, по сваки начин хтио бити 15-ог Августа у Косијереву као што 

сам уговорио са Вашом Свјетлости. И тако и буде. Кад стигосмо у Косијерево, 

ту нађосмо само оне које сам ја позвао т.ј. Завођане(,) Љубомирце, Поповце и 

Рашњане – Шумјаци, Површани и Зубци бијаху дошли самном(.) Дакле у 

Косијерево дођоше главари само оног дијела Ерцеговине што је Ваша 

Свјетлост мени наложила да позовем. – Више нико!
31

 

Зашто је одбачено држање Скупштине? – Зашто ми није јављено, да 

неће бити Скупштина, па да неостављам Душки Манастир? Зашто ми је прије 

два-три дана писао Машо Врбица: ,,Његова Свјетлост наш премилостиви 

господар држи, да ћете (т.ј. ја) бити на госпођиндан у Косијереву, и да ћете 

радити као што сте му обећали”.
32

 – На ова питања није потреба да ја 

одговарам, јер се послије само од себе одговорило(.)
33

  

Неки од мојих другова одмах су рекли шта то значи. Мени је такође 

била јасна та злосрећна намјера, али нијесам хтио да од зла градим горе. А шта 

ми бијаше остало да радим? – Зар да речем онијем 50-60 главара што се бијаху 

скупили по мој позив: ,,Браћо! Црна се гора руга с’ нама! Црна се гора игра 
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са нашијем главама, са нашијем имањем и са нашом слободом! Црна гора 

говори само собом: ,,Ерцеговини нетреба допуштити Скупштину, привремену 

владу, Ерцеговини нетреба дозволити да има своју уређену војску, јер би она 

                                                 
31

 Упркос томе постоји молба на италијанском језику намењена и примљена од самог 

Гарибалдија, названог strenuo campione della Libertà, ,,Dall’adunanza di Kossinevo, 27 agosto 

1875 [ваљда по новом календару], и потписана: ,,In nome dell’insorta Erzegovina: Sofronio 

Spremo – Giorgio Radulovich – Vucko Vuletich – Gioko Curtovich – Michele Gulich – Tripko 

Grabacich – Mijo Brstina.” То писмо је пајвероватније прво објављено као ‘L’indirizzo dei capi 

insorti a Garibaldi’, La Favilla (Mantova), 2. X 1875, стр. 1; интегрално прештампано, на пример, 

у: Е(ugenio) Popovich, Garibaldi e l’Oriente,’ Rivista storica del Risorgimento italiano (Torino), I/3–

4, 15. I 1896, 310–320, овде 313.  
32

 Ово Врбицино писмо, по свему судећи, није у ЛФМЉ 
33

 Додато 1883: ,,т.јест хтело се да Дужи падну у турске руке” 
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могла имати у виду само своју корист. – Ако Ерцеговина има бити Црногорска, 

нека буде слободна, ако ли не, нека пропадне”! – Ја сам имао повода / а може 

бити и дужност / да тако речем онијем главарима, и да их позовем, да се узму 

сходне мјере. Но ја то нешћедох учинити надајући се да ће се у Црној гори 

увиђети странпутница којом се пошло, и да ће се то поправити. У осталом 

бојао сам се да би могло више шкодити него користити општој ствари кад би ја 

на страну одадрљо са једнијем дијелом Ерцеговине. 

Ово што горје рекох јасно доказује, да су несмислена тврђења онијех 

писама што су с’ Цетиња у Италију писана: – Да Љубибратић ради да се 

Ерцеговина начини засебном Кнежевином и т.д. Ово је такође доказ, да су 

просто лажна она злобна опадања којијем су се пуниле уши некијех главара 

Ерцеговачкијех; – да ја радим да се начиним господаром Ерцеговине – да ја 

присвајам новце што долазе на Ерцеговину и т.д. 

Ја се нечудим што ми некоје ниске душе пришивају таке нискости, јер 

оне наравно немогу имати појма о узвишеном патриотизму који је једини 

покретач мојијех дјела. 

И тако ја, са оно 50-60 главара, нешћедох ништа пословати у име цијеле 

Ерцеговине. 

Ја и ти главари нађосмо за добро, да сваки иде у своју дружину и да 

држи на окупу своје војнике, а ја да одем на Грахово Петру Стеванову,
34

 да 

питам зашто се одустало од држања Скупштине. 

16-ог Августа остависмо Манастир Косијерево. Ја се упутих преко 

Бањана у Грахово гђе стигох 
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пред пола ноћи. Војвода Петар бијаше отишао у Рисан. Неки вељаху да ће ићи 

на Цетиње, неки опет да ће се вратити у Грахово, но нико ми незнађаше казати, 

када ће се вратити. Будући сам имао тврду намјеру да се састанем са војводом 

Петром, наумих ићи за њим у Рисан па и на само Цетиње. 17-ог, у јутру, пођох 

пут Рисна. У Лупоглаву близу Рисна, сретох војводу Петра. О узроку зашто 

није била скупштина, рече, да нема када говорити, јер је примио вјест, да је на 

Клек дошло турске војске, и да се жури на Грахово, да пошаље наредбу 

главарима горње Ерцеговине да иду дочекати ту војску турску. Мени рече, да 

треба да се пожурим окупити Суторињане, Крушевичане, Зубце, Шумјаке и 

Поповце па да идем пред те турке (Ова наредба била је касна, јер се зна да је та 

турска војска већ била близу Требиња или у требињу). 

Истог дана стигох у Нови. Сјутрадан запалисмо Турске казерне у 

Суторини, и добисмо од Новљана један топ. У Суторини ми дође писмо из 

којег дознадох да су нови турци дошли у Требиње, неимадох времена да 

окупљам Суторињане, Крушевичане и Зубце него се одмах кренух пријекијем 

                                                 
34

 Додато 1883: ,,П. Вукотић” 
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путем у Манастир Дужи. Ноћу, између 18-19 Августа, сретох, у Конавлима, 

неколико Бокеза који ми казаше да су турци заузели Манастир Дужи. У јутру 

стигох у брдо под Рупни-дȏ гђе дознадох, да се наша војска разбјежала. Неки 

Површани и Шумјаци рекоше ми: да је, уочи доласка турака у Манастир, 

долазио неки горњи човјек
35

 и нешто тајно разговарао са Стеваном Поробићем 

и Пером Лазаревићем
36

 из Новске Претуре, са Миланом Радојчићем из 

Кривошија и са још некијем, и да су ови са својим дружинама почели манастир 

остављати још у зору; да су Зубци(,) Крушевичани и готово сви 
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други војници, без боја оставили манастир и побјегли за онијем првијем. 

Ко је тијем главарима поручио или наредио, да манастир оставе без 

боја? Ја незнам – Томо Томашевић
37

 може бити да би могао то објаснити, јер је 

тај посланик, како сам чуо, и њему говорио, да иде из манастира. 

Одатлен се вратих у Суторину из које изиђох на Зубце гђе извукосмо 

топ из ког, послије неколико дана, пуцасмо на турску кулу на Пресијеци(.) 

Није ми намјера да причам о она два боја која смо тада били на Зубцима, 

ни о другијем стварима које су се тада догађале, ма да су мање више важне при 

одговарању на потварања ,,Гласа Црногорца” само ћу наспоменути, да је Вуле 

Спаић који је у то вријеме непрестано трчкарао на Цетиње и у Грахово, 

просипао по војсци гласове: ,,да мени долази по један фиорин дневно на сваког 

војника – усљед чега су Ришњани, Кривошијани(,) Кртољани и сви Бокељи 

отишли својим кућама, пошто сам казао Лазару Јовановићу, браћи 

Лакичевићима и другијем главарима, да није истина, да ја имам по један 

фиорин дневно на сваког војника. – Како сам онда чуо није од те лажи чист ни 

познати скитница Митар Мерћеп. 

Вуле Спаић није могао из прста изсисати такову лаж. – а сувише је 

будала да би се та тенденциозна лукавштина могла њему приписати(.) Та лаж 

извире из пакосне намјере: – да ми се војска растроји – како неби могао ништа 

радити – како би умрљо од: ,,војводске Сичије”(.)
38

 

Сви црногорци, који су тада долазили на Зупце / а непрестано су једни 

долазили, други одлазили /, говорили су народу: ,,Господар, невјерује 

Љубибратићу”– 

Пошто одоше Бокези сазвах главаре Зубачке(,) Крушевичке и 

Суторињске и рекох им: Браћо, као што знате, сију се које какве лажи у 

намјери 

 

                                                 
35

 Подвлачење из 1883, са опаском: ,,црногорац” 
36

 Подвлачење из 1883, са опаском: ,,љубимци књаза Николе” 
37

 Додато 1883: ,,љубимац књаза Николе” 
38

 Додато 1883 па избрисано: ,,речи књаза Николе” 
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да ме омразе с вама те да немогу ништа радити. Ако вам нијесам по вољи те 

нећете да самном војујете, а ви изаберите другог војводу – ја ћу ићи на другу 

страну”(.) Сви главари, једнодушно, рекоше: ,,Ми те признајемо за свога 

војводу, ми ћемо те слушати”. То је било на Јавору у Зупцима. Да би их 

подпуно увјерио о лажности оног гласа, да ја имам по једну форинту дневно на 

сваког војника, поведох Тома Томашевића и Леса Катића код Новског одбора, 

да питају о тој ствари. 

Тад сам, из Суторине, послао одговор Сервер-паши / од тог одговора 

послао сам вам копију, по Крсту Вукосавову /(.) Том приликом поставио сам 

Јевта Бјелобрка за главног комесара и наредио, да се, у Суторини, савијају 

фишеци и набавља што је потребито за војску. 

На Зубцима дође ми писмо од Аустријског, Пруског и Италијанског 

конзула, који искаху да се састанемо. Ја им одговорих, да изволе доћи 

сјутрадан на Бравеник. Тог истог дана дође ми глас да иде поп Миња. Он је 

заноћио на Ублима те тако се невиђесмо, јер около пола ноћи стиже ми гласник 

од војводе Баћовића и Пека Павловића, да су дошли на Главску, да су се били 

с’ турцима и да су разбили турке, но да је турцима дошла помоћ те да су их 

пресјекли турци на Пољицу, и да ме зову упомоћ. 

Ово звање у помоћ очивидан је доказ да, ,,Глас Црногорца” крупно лаже 

кад каже: ,,Црногорци непознају Љубибратића”(.) 

Написах писмо конзулима и замолих их да ме извину, што ми важни 

војнички послови не допуштају да се с њима састанем. У том писму (од којег 

сам одмах послао копију војводи Петру Вукотићу), казао сам конзулима, да је 

народ устао, да се ослободи ропства или да листом изгине; да је сам немогу о 

миру 
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Практирати без осталијех главара Ерцеговачких и т.д. На Бравенику оставих 

Косту Грујћа с наредбом, да конзулима преда писмо и да им устмено говори у 

гори реченом смислу. И ово је један од безбројиних доказа, да је срамотно 

клеветање све оно што су моје непријатељи говорили сиромашнијем 

Ерцеговцима: – да се ја понашам као неки диктатор који хоће да се начини 

господаром Ерцеговине. 

У јутру рано похитах преко Пољица на Главску гђе нађох Пека и 

Максима, који бијаху у великом послу око продавања брашна што су узели од 

латинака на путу између Требиња и Дубровника, и око продавања стоке коју 

бијаху отели од Ахмета Селмана и другијех турака / из Жабице / који ми се 
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бијаху предали на основу оног мог прогласа.
39

 Ваша Свјетлост познаје тај мој 

проглас ког ми је Пеко, са другијем стварима отео 12 јуна п.г. 

Ваша се Свјетлост, без сумње, сјећа како сам Вам ја, на Цетињу 

предложио, да се покуша измирење са нашом истурченом браћом, као и то, да 

се престану сјећи турске главе. Ви ми дозволиста да радим у том смислу, и 

рекосте ми, да ћете заповиђети и другијем главарима да тако раде. 

,,Глас Црногорца” булазни кад говори: ,,Љубибратић није ништа у 

Ерцеговини”(.) Како се нестиди лагати тако безочно? Љубибратић зове 

Ерцеговце на Скупштину, и Ерцеговци, од мора до Морина, долазе на његов 

позив! – Љубибратићу се предају и сами турци. За предати се некому, ваља да 

се, том неком, вјерује, а да се неком вјерује, ваља да се тај неко познаје(.) Али 

тенденциозна мржња одвукла је ,,Гласа Црногорца” дотлен, да је заборавио и 

на правила логике. 

На Главску су нам доходила она два посланика од Биоградског одбора, 

који бијаху до 
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нијели неколике хиљаде дуката за помоћ Ерцеговачког устанка. Ти посланици 

предложише нам питање: Требали да те новце предају Ерцеговачкијем 

главарима, или да их предају одборима, па да ови набављају хљеба, опанака и 

других потреба за војску? – Пеко Павловић, Максим Баћевић, Лука Петковић и 

многи други главари искаху, да се нама предаду ти новци. Ја и Мелентије 

Перовић небијасмо мњења, да се нама предају ти новци, него да се положе 

одборима – Дубровачком и Ерцег-Новском. Ја говорах, да ми нетреба да 

примимо те новце, јер нијесу послали само нама, него свијем главарима 

Ерцеговачким, а сви главари Ерцеговачки нијесу у мени, Пеку, Максиму и у 

оно још неколико главара што се тада нахођаху на Главској. 

О истинитости овог што рекох, може се лако имати увјерење од истих 

Биограђана који су присуствовали на том договарању(.) Једному је име 

Димитрије Ђорђевић, а другому Ристо Пупић. И ово је крупан доказ, да ја 

нијесам ништа ни узимао ни радио у име свијех главара Ерцеговачих, него да 

сам се још противио онијем који су хтјели узимати у име онијех главара што се 

ту ненахођаху. 

Претегнувши гласови, да се паре узму – посласмо Мелентија Перовића, 

Риста Пејова и још једнога бањанина да донесу те новце. Но Биограђани се 

предомислили те нам непослаше више од двјеста дуката, од којих војводи 

Максиму 67, Пеку Павловићу 67, а мени 66. 

Другом приликом говорићу о продавању брашна и стоке, о одласку 

Максима Баћевића, о боју ког смо тада имали на путу између Требиња и 

                                                 
39

 Проглас браћи Србима мухамеданског закона, 22. јуна 1875, МЉ-155а. Интегрално у 

Љубибратић – Крушевац, н. д., VIII/1956, 308 
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Дубровника, и о доласку Монтеверде и његовијем обећањима као и о плану 

зимске кам 
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пање. Сада ћу укратко споменути поход низ Шуму, Попово и бој на Утову. 

Пошто је Максим отишао својој кући, Пеку је остало около двјеста 

црногораца. Ја сам имао на лицу мјеста, четири стотине и педесет војника из 

Зубаца, Крушевице, Суторине и Корјенића и педесет Површана и Шумјака. Уз 

пут сам имао да прихватим остале Шумјаке, Бобанце, Поповце и Рашњане – јер 

бијасмо одлучили ићи Клеку. 

Договорисмо се, да се војска предвече крене из Слимнице у Орашје, да 

се ту замркне па, пошто гране мјесец, да се кренемо низ Шуму. Кад дође 

вријеме поласка, крену Пеко са црногоцима. Кренух ја и самном Корјенићи, 

Површани и Шумјаци. Зубци, Крушевичани и Суторињани рекоше, да ће доћи 

пошто вечерају. Зубци, Крушевичани и Суторињани недођоше ни пошто 

вечераше ни пошто грану мјесец, него нам поручише да ће доћи за нама. Зна се 

да нијесу никако дошли. Питање је: Зашто Зубци, Крушевичани и Суторињани 

прекршише моју наредбу и неодоше самном? – Зато што им је поп Миња 

Радоњић, црногорски комесар, наредио да неиду самном, него да се врате на 

Зупце. А од куд ја то знам? Од туд што су мени и Пеку Павловићу то казали 

Зубци(,) Крушевичани и Суторињани кад смо се вратили с’ Утова на Ситницу. 

Ја и Пеко шћасмо строго казнити Зубце(,) Крушевичане и Суторињане главаре 

за њихову непослушност, но они нам се оправдаше велећи, да су то учинили по 

наредби попа Миње(.) То нам је Томо Томашевић и заклетвом потврдио. Ваша 

Свјетлост може се о овој ствари извјестити од истог Пека Павловића који онда 

није знао за ту интригу, које је, по свој прилици, поп Миња био само 
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извршиоц. 

Нећу да говорим колико је перфидно и непоштено ово дјело, само ћу 

наспоменути то, да је веома шкодило нашему ондашњему предузећу, јер да је 

било на Утову оно четири стотине Зубаца, Крушевичана и Суторињана, сва је 

прилика да би смо били сатрли и у море натерали оне турке што идаху од 

Клека – Е, али се више имало у виду, да се Љубибратићу одузме свака прилика 

у којој би он могао учинити штогод сјајно, него да се турцима шкоди. 

Из нашег марша до Утова споменућу само то, да су црногорци, ушавши 

у насељена мјеста почели хватати и клати стоку, робити куће, скидати са женâ 

и ђевојака ђердане
40

 с грлâ и крпе (махраме) с главâ, и са живијех људи одијело 

и гаће. Ови људи и ове жене и ђевојке, били су Срби и Српкиње! И то ме 

наћерало, да изјавим Пеку и другијем црногорскијем главарима: ,,Да ја с’ њима 

                                                 
40

 Ђердан – огрлица, женски накит који се носи о врату 
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нећу ни корака даље помакнути, ако ће се и даље таки (брисано: радити) зулум 

Србима чинити! Тијем поводом прописасмо један привремени закон који је 

одмах забачен пошто смо батинали једног црногорца који, у Попову, бијаше 

скинуо гаће са једног живог Србина! 

На Утову смо бој изгубили иако смо ми убили турака више него турци 

нашијех. Зашто смо тај бој изгубили? Зато што је Пеко заметнуо тај бој 

противу сваког војничког правила и противу моје воље, на позицији гђе нам је 

стајала једна турска војска сприједа, а друга с’ трага. Ја сам хтио да се остави 

та позиција и заузме друга, па да се удари с’ десног бока на војску која идаше 

од Клека. То зна Баћо Ђуричић, Мелентије Перовић, многи главари 

Црногорски и Ерцеговачки – то знају и неки странци који бијаху 
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с нама. Није доста што је Пеко тако безумно задио тај бој, него је из ватре 

измакао како је видио, да је наслутио час искушење, и то нејавивши се мени, 

макар да смо били један код другог. Ја сам, са Корјенићима и још некијем 

војницима, држао позицију догод су сви наши војници минули мимо нас и док 

су ми турци узјали готово на прси. Тад сам се постепено повлачио заузбијајући 

насртање турака. Ово су гледали црногорци, Ерцеговци и странци. Поп Миле 

Јововић. Није ми брига шта ће на ово рећи ,,Глас Црногорца”. Какав сам у боју, 

уздам се да ће истински казати сваки поштени јунак Црногорски и 

Ерцеговачки. Имам ли, и колико, војничког знања, то би се виђело: да ми се 

није сметало радити. На то питање могли би, у неколико, одговорити они 

странци који су били у Ерцеговини, а међу којијем има неколика који су 

слушали војничке науке и бој били у редовнијем војскама.
41

 

Пеко Павловић је врло добро четовођа(.) 

Вративши се, с’ Утова на Бјељин-дȏ, у Шуми, дознадосмо да су нам 

турци пресјекли пут који води на Зубце, и тако се морадосмо вратити у Бобане 

и чекати, у тврдијем Гребцима, док нам дође муниција, јер неимађасмо фишека 

не само за острагуше и штуцеве него ни за кремењаче. 

Макар да су тврди Гребци опет није било паметно да ту боравимо без 

муниције. Ја и Пеко се договорисмо, да ја одем у Дубровник те да набавим 

фишека, барем, за кремењаче пушке. И тако ја идох у Дубровник, набавих 

праха и олова и, сјутрадан, вратих се у логор на Гребца од куд послије 

кренусмо преко Рупног дола, Пољица и Увјеће на Зубачка Убла а одатле на 

Ситницу Попу Мињи. 

Том приликом, у Дубровнику, нашао сам се са 

 

                                                 
41

 Примери шлолованих официра у Љубибратићевој јединици су Ђуро Петровић, Огист Барбије 

(Auguste Barbieux), Ханс фон Хаторф (Hans von Hattorf), Карло Фајела (Carlo Faella). 
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5-6 кориспондената, који ме замолише да дођу самном посјетити наш логор. 

При доручку, пред полазак, дође и код мене за стол сједе турски конзул ког ми 

представи Г. Стилманн, дописник ,,Times” a. 

Што сам ја том приликом разговарао са турским конзулом није тако 

важно да сада о томе говорим. У осталом ако ко има вољу да то сазна нека 

распита Г. Стиллманна или кога другога, јер су наш разговор многи слушали 

будући је вођен на јавном мјесту, у гостионици. На Цетињу се правио против 

мене капитал из тог разговора. – Ко ће затворити отровна уста мојих 

непријатеља?! – Ја сам турском конзулу говорио оно што треба да говори 

поштен и искрен патриота. 

Кориспонденти су ноћили на Гребцима и сјутрадан вратили су се у 

Дубровник. 

Непуштајући из вида користи које могу изтећи за нашу ствар, ако се 

добије наклоност јавног мњења у образованом свијету, ја сам овим овим 

кориспондентима (као и другим) причао биједе и несреће које трпи наш народ 

под владом турском – молио сам их, да буду пријатељи нашему ојађеному 

народу, и да удесе своја дописивања у корист нашему устанку. Ја се радујем и 

поносим што сам, кроз кориспонденте и стране добровољце, колико толико, 

пробудио симпатију и саучешће образованог свијета спрам наше ствари. ,,Глас 

Црногорца” и његова дружина говорили су и говоре, да сам ја наговарао 

кориспонденте, да ме хвале. – То се зове – безобразно лагати! Нема 

кориспондента ни никаква човјека коме сам ја говорио или писао, да ме хвали 

или да о мени пише или што говорити. Ја чикам ,,Гласа Црногорца” и ма кога 

другога, нека ми докаже: да сам ја себе истицао хвалама. Нек изиђу с докази  
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ма на сриједу! Настрану шупља блебетања и лажна клеветања! Што су неки, по 

својој доброј вољи или по својој сопственој увиђавности, писали у моју 

похвалу, то ја нијесам крив. – Нека трпи ,,Глас Црногорца” – нека се не жесте 

моји тамошњи непријатељи. 

Пошто смо, ја и Пеко, изишли на Убле и Ситницу увјерили смо се (као 

што сам прије рекао) да је поп Миња
42

 дао наредбу Зубцима, Крушевичанима и 

Суторињанима, да неиду с’ нама на Утово, него да се врате на Зубце; дознали 

смо још и то, да је поп Миња наименовао Тривка Вукаловића за војводу 

Зубачког; како је пружио своје дугачке нокте у комитет Ерцег-Новски и т.д. 

Како смо дошли на Ситници одмах смо опазили интриге и непријатељства која 

се кују против мене. Поп Миња се очевидно непријатељски понашао спрам 

мене и својм џамбаским ријечима непрестано ме вријеђао. Поп Миња није ни 

крио зле намјере које се имају спрам мене; он је и предамном давао свакоме 

                                                 
42

 Додато 1883: ,,Поп Миња је брат (Ива?) Јакова, а стриц Станка Радоњића” 
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познати, да ме нетрпи влада Црногорска. Пеко и сви главари црногорски 

испрва су се љутили на Попа Мињу зато, што се он тако понашао спрам мене. 

Пеко Павловић је јавно почео говорити противу попа Миње – и Пеко се 

побратимио самном. Но то је било, као што рекох, испрва док су још 

црногорци мислили да то поп Миња ради из своје главе, али кад су сазнали, да 

поп Миња ради по инструкцијама владе црногорске, онда су и они окренули 

противу мене. 

Неће бити неумјестно ако кажем да ми је Пеко Павловић говорио у 

Попову и на Ситници – Немојте бити жао на мене – ја нијесам оно у 

Вранскијем учинио из моје главе него по наредби”.
43

 Но да се вратим 
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на радњу Попа Миње: 

Како да се објасни ова загонетка: Ваша Свјетлост даје мени управу над 

Зубцима и доњијем крајевима, по том, без да се мени јави, шаље се Поп Миња, 

да спријечава моју радњу дајући наредбе сасвијем противне мојијем? Очевидно 

је да Поп Миња неби могао, ни смио, онако радити да није имао неке 

инструкције. Од куд би он, као прост капетан (имао је капетански грб) смио и 

могао наименовати војводу онђе гђе је Ваша Свјетлост прије наименовала 

другога? Од куд би он могао глобљавати и по цијеле ноћи, на киши држати 

везане моје официре без да мене што о томе запита? Све је то рађено по већој 

наредби и по одређеном плану – да се мој положај подкопа и да се истиснем из 

радње у Устанку Ерцеговачком. То је најпосле и постигнуто. 

Видећи шта се ради против мене, наумих ићи на Цетиње, да питам да ми 

се та ствар објасни. Кренух пут Цетиња, но у Новому стиже ми глас, да су 

турци наумили покушати да продру у Суторину те тако се ја вратих на Зупце. 

Послије боја ког смо тада били на Зубцима, ја и Пеко се договорисмо, да одемо 

до Петра Стеванова те да се посавјетујемо о зимској кампањи. Но дође писмо 

од војводе Петра, који зваше само мене. И тако ја кренух у Грахово. Кад стигох 

код војводе Петра, он ми рече, да ме је звао да се договоримо о оном што се 

има радити. Моје је мњење било, да се већи дио војске изненадно окупи на 

једно мјесто, па да се турцима удари добар шамар, за тијем да се покуша 

запалити Мостар; а након тога, да се војска спушти у доњу Ерцеговину гђе се 

може лакше добављати храна из Далмације. Још  

 

                                                 
43

 Уп. Љубибратић – Крушевац, н.д., VIII/1956, 319, н. 9: ,,Познато је да је Пеко Павловић 

послије устанка пао у немилост код књаза Николе и емигрирао у Србију. Тада је Љубибратићу 

потанко испричао да је све радио по књажевој жељи и наређењу, извињавајући се и жалећи 

што је тако радио.” 
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сам додао, да би једна војска могла зазимити у Бањанима гђе би се храна могла 

добављати из Рисна. – Ако би се та војска окупљала у горњој Ерцеговини, 

рекох Петру, да се несмије оставити Ситница, јер би нас турци могли 

преварити и заузети Суторину. Петар Стеванов чинио се, да се слаже са мојим 

назорима. Но, по оном што је послије сљедовало, види се да је његова намјера 

била, да ме само одвоји од војске. 

Баш кад стијах кренути натраг у војску зовнуше ме у телеграфску кућу 

да се устмено разговорим са војводом Машом Врбицом, који ме позва, да 

одмах дођем на Цетиње ради неких врло важних договора. Дочас се кренух и, 

сјутра дан пред вече, стигох на Цетиње. 

У јутру Машо Врбица оде на Ријеку и нејавивши ми се – а мене позвао 

да хитно дођем на Цетиње: – ради неких врло важних договора” – Војводе и 

сенатори хладни спрам мене, и очевидно ме избјегавају – Ваша Свјетлост, не 

само да ме не зове к себи као што је по обичају у Црној гори, него још 

предамном савјетује француском капетану Барбију, да се од мене одвоји и да 

иде под другог војводу. – То је било на пољани пред вашијем двором. 

Све су то били очевидни докази, да се отворено ради противу мене – да 

ме црногорска влада нетрпи и да се постојано ради, да се истиснем из моје 

домовине. То сам рекао Машу Врбици кад се, послије неколико дана, вратио на 

Цетиње, што Машо није покушао да опровргне, него ми је рекао: ,,да имам 

непријатеља”(.) 

По повратку с’ ријеке Машо се свагда находио у послу и – ван куће – 

примјетно је избјегавао да самном дође у озбиљан разговор(.) 

Напошљетку, изгубих стрљење те захтијевах, да ми се каже ради чега 

сам позван на Цетиње(.) Машо ми најзад изнесе некакав брзојав (ког ја нијесам 

имао у рукама) и рече, да је тај брзојав из тријеста од некаква банкијера код 
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кога је Коста Грујћ
44

, у име моје и Ерцеговачких главара, тражио зајам од један 

и по милион франака; да је Господар, а тако и Сенат, веома незадовољан са 

тијем поступком у којему се дају назрети некакве моје себичне намјере. Та 

ствар била ми је веома непријатна, јер сам увидио да је то нека сплетка. 

Одговорих Машу да ја нијесам Кости дао пуномоћије да тражи зајам; да сам ја 

Кости био дао једно пуномоћије да може прихватити неке топове које, како сам 

чуо, намјерава нам послати Римски Комитет, но да сам ја телеграфично молио 

Љубића, у Задру, да од Косте узме то пуномоћије.
45

 

Машо Врбица и Симо Поповић написаше о том изјаву и рекоше ми, да 

треба да подпишем ту изјаву, ако заиста нијесам издао то пуномоћије(.) Ја, као 

                                                 
44

 Костадин Коста Јованов Грујић/Груић (Нови Сад?, око 1846 – Београд, 1903) 
45

 Додато 1883. па и брисано: ,,као да ја намјеравам ... Ерцеговине од Црне горе” 



РЕНЕ ГРЕМО, Војвода Љубибратић се у писмима књазу Николи у време Херцеговачког... 

165 

 

невин, подписао сам ту изјаву која је изашла у Тријестинским новинама: 

,,Cittadino”. 

Како сам доцније чуо од једног човјека, Коста Грујћ није ни тражио 

зајам на моје име, него на име црногорског Сената. И да се то одмах знало на 

Цетињу будући је, исти банкијер, то јавио црногорском Сенату. Било да је 

Коста искао тај зајам на моје, или црногорског Сената, име, свакако се на 

Цетињу знала права истина, то јест, моја невиност, па ипак се из тог у Црној 

гори правио капитал противу мене, и лажно се говорило: Како ја тражим тај 

зајам да Ерцеговину начиним засебном кнежевином
46

 А Ерцеговачкијем 

главарима говорило се још и то: Како сам хтио да се тијем новцима обогатим. и 

т.д. 

О војничким операцијама говорио сам с Машом онако као и са Петром 

Вукотићем. Но знајући како стојим у Црној Гори, чујући да се дала наредба, да 

се наша војска окупи у горњој Ерцеговини, и видећи да се навлаш ради, да ја 

небудем у војсци прекинух о том сваки разговор и кренух с’ цетиња у намјери, 

да се повучем 
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и сваког рада. 

Неће бити сувишно ако испричам шта ми је тада, на Цетињу, казивао 

један црногорац, из Чева. Тај човјек причао ми је како су, прво поп Миња, а 

послије и Пеко Павловић, тајно слали и примали писма противу мене; како је у 

Тављијем-доловима, на Зубцима, вођен договор противу мене; како су 

Црногорци хтјели избити једнога Пекова рођака зато, што се тај усудио 

доказивати, да је неправо и непоштено што се тако ради противу мене и т.д. 

С’ Цетиња кренух се преко Котора, у Нови. Идући низ Которске стране 

падох и жестоко поштетих руку која ми још није издравила. У Ерцег-новом сам 

лежао и лијечио руку. Ту сам дознао све што је рађено и што се имало радити 

противу мене. Имали ишта подлије од дволичног поступања спрам мене? 

Заиста се неможе наћи нешто слично осим у правилима Николе Макиавела или 

у дјелима Венецијанске републике. Како се слаже
47

 порука
48

 по Евђенију 

Поповићу са подметањем и тајним подкопавањем? 

Поп Миња није својевољно на Зубце дошао, и онолика злочинства из 

своје главе починио; није он својевољно Зубцима, Крушевичанима и 

Суторињанима дао наредбу да неиду самном на Утово: Зар би поп Миња, и 

други Црногорци, смијели, из своје главе, наговарати Ерцеговце да ми одказују 

послушност? Зар би они смијели, једнијем пријетити ако ме се неодреку, а 

другијем говорити: ,,Господару ће бити милије ако се одцијепите од 

                                                 
46

 Додато 1883. па и брисано: ,,или да је ... са ...”  
47

 Додато 1883: ,,она” 
48

 Додато 1883: ,,В. Свјетлости” 
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Љубибратића”(.) Зар би Поп Миња смио убити војводу Бела Спаића, којему је 

дата вјера, да се може вратити својој кући? Не!  

Послије сам чуо, да је поп Миња убио и два турчина који су к нама 

ускочили и били се противу царске војске! – Зар би он то 
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смио учинити из своје главе? 

Шта да речем о оном писму што је против мене писано у црној гори па 

је послано у Ерцеговину и тражено, да се нањ подписују Ерцеговачки главари? 

– Каква нискост! – Но чини се Гласу Црногорца” и његовој дружини, да је то 

узор политичке вјештине. Сва зла која су мени чинили моји тамошњи 

непријатељи, ја би им могао опростити, али им немогу опростити што су моју 

домовину толико оштетили, да ће се доцња опоравити баш кад би се данас 

сасвијем ослободила. 

Док су мене вонтали и на Цетињу задржавали дотлен су пушке, послане 

за Ерцеговце, искрцане у Суторини. Зубчани, Крушевичани и Суторињани 

пренесоше те пушке у Грахово. – Но њима се није дало двјеста пушака што им 

припада и по писму самог Маша Врбице – Зубчани, Крушевичани и 

Суторињани враћају се својим кућама безоружани зато, што им је било речено, 

да неносе своје пушке јер ће им се дати острагуше. 

Зубчане, Крушевичане и Суторињане бијаше увриједила та неправда 

толико, да су били готови и на саму контрареволуцију. Сваки дан су долазили к 

мени у Нови, да ми се туже на ту неправду и да ................... 
49

 

Рекоше ми да је том приликом Петар Вукотић, у име Ваше Свјетлости, 

поставио Тривка Вукаловића за војводу Зубачког – Казаше ми да је Тривко 

Вукаловић тада запитао Петра Стеванова: ,,Господине, шта је са војводом 

Љубибратићем? – Њега је господар поставио за управитеља на нашем крају”(.) 

На то је одговорио Петар: – ,,Мићо је на Цетињу; незнам оћели се тамо вратити 

– но ако се и врати – он ће бити као и сваки други војник. Сва та, и друга, 

непријатељска 
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дјела нијесу ме могла навести, да се ставим на чело контрареволуције. 

У Новому сам такође дознао за онај договор, на Тупану, између Петра 

Вукотића, Анта Даковића, Попа Риста Ковачевића и још некијех. Петар је 

рекао: Љубибратићеву је готово све одузето – он неможе даље; – још мало па 

ће морати сам оставити Ерцеговину – а и ону другу двојицу ваља ишћерати” – 

Ко су та друга двојица? Ја незнам. Али мислим да ће бити Лука и Алекса.
50

 

                                                 
49

 Додато 1883: ,,да се побијемо с Црногорцима” 
50

 Лука Петковић и Алекса Јакшић 
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У то вријеме говорио је поп Миња Стазићу и још некијем: ,,ја идем опет 

на Зубце – имам писмену наредбу, да изћерам Љубибратића, ако ли нешћедне 

отићи – да му ударим неколико батина” и т.д. 

Са свијем тијем, и поред моје болести, ја сам из Новог послао Капетана 

Барбија који је лагумао и оборио турску кулу на Пресјеци; ја сам дао наредбу и 

четрдесет фиорина Обрену Вучуревићу и Попу Даниловићу те су оборили 

четири-пет турских кула, на Пољицу, које су турци шћели покрити; дао сам 

поручити динамите за лагумавање Царина и Дријена. 

Као што сам прије рекао ја сам се био ријешио, да се повучем из сваке 

радње која би била скопчана са мојим личним дјеиствовањем. Но долазак 

Евђенија Поповића с Цетиња; његово казивање како је Вашој Свјетлости било 

веома жао што вас нијесам посјетио; како сте имали тешкијех брига па ме 

нијесте позвали к себи; како ме поздрављате и поручујете како би вам мило 

било да вас првом приликом посјетим; како сте ми поручили – да се борим 

десном руком кад ме боли лијева; како Ваша Свјетлост остаје спрам мене 
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оно што је била испочетка и т.д.; то учини те заборавих на све уврједе и 

непријатељства, и постаче ме, да се опет латим посла, јер сам желио да колико 

толико користим мојој домовини. Поповић је то мени говорио пред свједоцима. 

Доцније сам се увјерио да је он имао и друге, овом говору сасвијем противне 

инструкције. Из Новога сам отишао, преко Дубровника на Гребца, гђе сам 

нашао Зубаца, Крушевичана, Суторињана и добровољце које из Суторине бијах 

послао преко Зубаца и Шуме на Гребца(.) На Гребцима сам радио да прикупим 

Површане, Шумјаке, Бобанце и Поповце у намјери да ударим на Царину и 

Дријен чим ми стигне динамита. Међу тијем дође Машо Врбица у Дубровник и 

писмено ме позва, да хитно дођем у Дубровник. У том писму вељаше ми 

Машо, да је чуо да су турци наумили продријети у Суторину, па ме чини 

пажљивим да узмем сходне мјере како би се то предуприједило. Тај час 

наредих Зубчанима, Крушевичанима и Суторињанима да иду на Ситницу те да 

чувају Бјелотински кланац.
51

 Ту исту ноћ кренух се у Дубровник и около пола 

ноћи састадох се са Машом, који ми рече: ,,Господар је чуо, да некоји 

интригирају противу тебе, па ме је послао да те питам: је-ли то истина? – Ако је 

то истина, рекао ми је господар, да ти кажем да дођеш на Цетиње – он ће 

уклонити све интриге и т.д. Ја сам Машу Врбици испричао све што сам знао, да 

је рађено противу мене. И замолио сам га да Вашој Свјетлости покаже све оно 

што сам прије рекао о радњи и ријечима Попа Миње, Петра Вукотића и 

другијех. 

                                                 
51

 Додато 1883: ,,Ма да су Црногорци наименовали другог војводу опет су Зубчани, 

Крушевичани и Суторињани извршавали моје наредбе” 
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Што се тиче мог пута на Цетиње рекох Војводи Машу, да га морам 

одложити на неколико дана пошто се надам да ће 
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ми брзо стићи динамита па сам рад прије покушати да лагумам Царину, Дријен 

и пут у Радован-ждријелу, а по том ћу одмах доћи на Цетиње. 

У јутру одох на Гребца а Машо остаде у Дубровнику. Други дан 

почаркасмо се на путу између Дубровника и Требиња, а по том ударисмо на 

Асанбегову Паланку – убисмо неколико турака и заплијенисмо около двјеста 

брава педесет и неколико говеда. Вративши се на Гребца нађох Капетана 

Барбија који ми јави, да је донио динамиту. Одмах се стадох спремати да идемо 

на ударац. Кад хтијах полазити рекоше ми главари Шумски, Бобански и 

Поповски: ,,Ми имамо наредбу од Црне горе, да те неслушамо и да те изћерамо 

из нашег мјеста”(.) 

Прије неколика дана, враћајући се са Требињског друма на Вуковиће, 

рекоше ми неки, међу њима и Ристо Мерћеп, да се нешто снује противу мене: 

да је позват Мелентије Перовић, Саво Куртовић (старији) и још неки главари у 

Груж или у Дубровник, да се састану са некаквим војводом црногорским. Који 

је тај војвода? Нијесу ми тад знали казати(.) Знам да је у то вријеме био у 

Дубровнику Машо Врбица. Је-ли Машо Врбица умијешан у ту интригу која се 

баш у оно вријеме почела плести у Шуми и Попову? Је-ли он навлаш учинио да 

ја одвојим од себе Зубчане, Крушевичане и Суторињане, како би интриговање 

могло имати бољег успјеха? – Незнам. Јесам ли ја тада био позиван на Цетиње, 

да би се за вријеме мог одсуства могло учинити што треба против мене, као оно 

кад сам био позват са Зубаца на Грахово а из Грахова на Цетиње? 
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– Није немогуће(.) Знам само то, да се у то вријеме живо радило, да ме истисну 

и из Шуме и Попова – знам да је баш у оно вријеме Ђуро Матановић враћао се 

из Тријеста. Дум Иван Мусић
52

 рече ми: да на осојнику (Аустријском селу 

близу Гружа) има бити неки сабор гђе се нешто има радити противу мене – да 

је и он позван тамо; да ме моли да му дозволим да и он оде, увјеравајући ме, да 

ће он бити мој пријатељ и да ће говорити у моју корист. Ја сам пуштио Дум 

Ивана да иде на тај сабор на коме је радио Војвода Ђуро Матановић кроз 

Митра Мерћепа, Сава Куртовића (млађег), Јосифа Ковача
53

 и друге. Каква част 

Војводи Матановићу и влади Црногорској што су против мене учинили савез с 

Митром Мерћепом и Савом Куртовићем! Митар Мерћеп и Саво Куртовић? та 

то су ниткови, скитачи, интриганти, готови на свако ниско дјело?! Ништа зато, 

                                                 
52

 Дум/дон Иван Мусић, католички свештеник у Равном 
53

 Јосиф Ковач, католик из Пољице 
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они нас могу послужити, да се отресемо Љубибратића” Овако, од прилике, 

резонираху моји тамошњи непријатељи. 

По том сиђох у Дубровник у намјери да се прођем свега. Но прије него 

се повучем у приватан живот, држао сам за нуждно да дођем на Цетиње и да о 

том извјестим Вашу Свјетлост. У Дубровнику сам тад чуо за све што је радио 

Ђуро Матановић као и за оно писмо које је написано по инспирацији војводе 

Матановића, и на које се подписало осамнест (чини ми се) људи; – да по 

народу сију лажне гласове: како сам ја из свијета примио 36,000 талијера и 

како сам те новце узео ја себи и т.д. и т.д. 

Кад сам пошљедњи пут био на Цетињу, ја сам Вашој Свјетлости 

изпричао све ово и мислим да се тог сјећате, но ако сте заборавили, молим Вас 

да се дате подсјетити 

 

(стр. 46) 

од господина Јоле Пилетића који је био присутан на том разговору. На тој 

аудијенцији Ваша је Свјетлост имала доброту рећи ми: ,,Љубибратићу, ја знам 

да ти имаш непријатеља, и да су твоји непријатељи ишли тако далеко, да су 

хтјели обрлатити Гарибалда, ,,да опозове писма која ти је писао” – но ја сам 

томе стао на пут
54

 – Немој мислити, да ја имам што противу тебе, не, Божа ти 

вјера! – Невелим да си gènie, али се мора признати: да си ти најспособни главар 

Ерцеговачки – Сви други главари незнају ништа – поп Богдан ка буква; Сочица 

нешто бољи, али нема никаква изображења – Кад би требало да се преговара 

или да ко иде у Цариград: Кога имам другога осим тебе – Даћу ти 6 до 8 

перјаника (ово сам и ја тражио) који ће свагда бити уз тебе: па ко почеме 

(почме?) интригирати, а ти га за врат”(.)
55

  

По том ме запита-сте ,,којим ћу путем ићи? Ја вам одговорих да морам 

ићи преко Дубровника, јер ми ваља тамо намјестити моју жену. Затијем ме 

запитасте: ,,ђе ћу послати Перјанике”? – У Шуму, одговорих Вам ја. Тад се 

Ваша Свјетлост обрати Јолу Пилетићу и рече: Реци Милошу Андрову: да 

одабере те перјанике”. Ваша Свјетлост ме одпуштила са ријечима: – 

Љубибратићу, пођи збогом, Перјаници ћети доћи на мјесто може бити прије 

тебе” и т.д. 

Тог истог дана кренух се с’ Цетиња. У Дубровнику сам се бавио само 

колико
56

 ми је било нуждно да уредим моје приватне ствари(.) На сами бадњи 

дан кренуо сам се из Дубровника и изишао на Гребца гђе сам божићовао са 40-

50 момака, јер се сви 

 

                                                 
54

 Додато 1883: ,,не само да он није стајао на пут него је он сам то покушавао као што су ме 

известили људи из (брисано: околине Гарибалда) исте Италије” 
55

 Додато 1883: ,,ко би помислити могао да један (брисано: народни?) кнез (брисано: може) 

тако лагати!” 
56

 Додато 1883: нечитка опаска 
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други војници бијаху разишли да проведу празник са својим породицама. 

Још из Дубровника послао сам неколико момака на Главску, да 

причекају и спроведу Перјанике које ми Ваша Свјетлост бијаше обећала 

послати. – Но ни Перјаника ни од њих гласа – све су биле само ријечи – 

варљиве маште! 

Неколико дана по Божићу стиже Пеко Павловић у Шуму и улогори се у 

селу Вуковићима – пола сата далеко од Гребаца. Пеко Павловић пише писма 

другијем, а не мени: зове друге на договор а мене и неспомиње! Црногорски 

командир дошао близу мене, а о мени неће да зна – Црногорски Књаз, из својих 

уста обећао ми послати Перјанике; па – па их нема! Шта? то значи? – то значи 

– то значи, да се против мене тера започето непријатељство! Да би избјегао све 

зле последице које би могле произићи из нашега сукоба, оставих Ерцеговину – 

Сиђох у Дубровник и дадох моју изјаву.
57

 

Ерцеговину сам оставио пошљедњег дана мјесеца Декембра 1875. 

Требало би да сам је оставио 12-ог јула кадно је Пеко рашћерао Скупштину и 

мене опљачкао, или 15 Августа кадно сам увидио да се с Ерцеговином тера 

грозна шала. Но о овом дости за сад. 

Бавећи се у Дубровнику дознао сам, из поуздана извора, да је на 

Грахову, код Петра Вукотића, при кретању војске на Зубце и Шуму, био 

договор: да ме на сраман начин изћерају из Ерцеговине или да ме убију ако би 

се бранио или противио”. Такође сам чуо да су неки главари Ерцеговачки били 

противни том мишљењу, па су навлаш изостали, да се неби десили при том 

злочинству. Капетан Барбије вељаше да је чуо, да су одређени неки људи, да ме 

 

(стр. 48) 

убију! Један од кориспондената рекао ми је: да се добро чувам од отрова јер, 

вељаше да је чуо од једне знатне личности – да ћу бити отрован! За Барбијево и 

овог кориспондента казивање немогу ништа позитивно рећи. Али је могуће, да 

су моји тамошњи непријатељи у стању послужити се такијем среством – само 

кад би се то могло извршити тајно – али – ту је чвор!
58

 

Нечудим се што су ме моји тамошњи непријатељи смртно мрзили, 

непрестано ме гонили и свакојаке ми сметње и пакости на пут стављали, јер су 

                                                 
57

 МЉ-1525 Проглас о напуштању устанка, Дубровник, 4/16. I 1876 (концепт), скоро истоветно 

у Саво Љубибратић и Тодор Крушевац, Prilozi proučavanju hercegovačkog ustanka u 1875. god. Iz 

arhiva vojvode Miće Ljubibratića, Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, IX/1957 

(1958), 257–276, овде 267–268; уп. Застава (Нови Сад), XI/11, 20.1/1.2.1876, 1 
58

 Додато 1883: ,,Црногорци су знали да ја желим ослобођење и уједињење Српства. Знали су 

да ја као пријатељ моје домовине, нећу и немогу предпоставити Црну Гору Србији. Држали су 

да ћу ја, у згодној прилици, окренути Србији која има боље услове за државни (брисано: 

живот) развитак. Тога ради они су ме смртно омрзили; али ме убити нијесу смјели од јавног 

мњења. Но променише тактику и убише ме другим (брисано: оружјем) путем” 
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једни незналице и лукави простаци који су готови на свако ниско дјело а 

притом охоли, надувени, завидљиви и пакостни, празнови грабљиви и 

ненаситљиви који би вјеру отачбину и Вашу Свјетлост продали само кад би им 

се указала прилика згодна; други су преварени и обманути кривијем 

конђетурацијама. Но мене срце боли што ми Ваша Свјетлост није рекла: 

,,Љубибратићу, ја имам узрока сумњати на твоју искреност спрам мене и црне 

горе – уклони се!” То сте ми могли казати први, други или трећи пут кад сам 

био на Цетињу – то сте ми могли поручити кад год хтјели. 

Зашто је мене гонила црногорска влада? Ма да се народу Ерцеговачком 

лагало, да сам примио и сакрио силне новце; ма да се просипало мноштво 

других потварањâ – – прави узрок мржње и гоњења – лежи у antagonismu Црне 

горе и Србије. У Црној гори се мислило да сам ја орудје Србије. Да је ово 

истина Ваша Свјетлост ће се сагласити самном кад се сјети оног што сте 

самном разговарали
59

 у вашему двору у трећој декади мјесеца Јула 1875 

године. Ево моје исповијести: 
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Да сам ја, по свршетку несрећне војне од 1862е, био бацио око на Србију и од 

ње, у сваком погледу десетороструко моћније од црне горе, изгледао 

ослобођење моје домовине, то је цијела истина. Но истина је и то, да сам ја 

1872е почео губити стрпљење – и наду на Србију које се бијаше сасвијем 

занијела у своје унутрашње послове, те сам се био договорио са некијем 

Ерцеговачкијем главарима, да 1873е године дигнемо буну без питања Србије и 

Црне горе – што се ова намјера изјаловила то се има приписати 

нерјешителности и малодушности мојих другова. Истина је да сам ја 27-ог 

Септембра 1874е изгубио сву наду на Србију, будући ми је тог дана рекао 

предсједник Министарског савјета и министар иностраних дела Г. Јован 

Мариновић: ,,Србија неможе бити стожер Српства – Србија неможе бити 

уточиште сусједних народа”. Истина је да сам ја, по тад, наумио радити на 

ослобођењу моје домовине и без Србије. Но нијесам хтио узимати плату од 

Србије а радити мимо њу те зато, на мјесец дана прије мог одласка у 

Ерцеговину, отидох Министру иностраних дела Г. Богићевићу и рекох му: 

,,Док сам се надао да ће Србија радити на ослобођењу моје домовине, дотлен 

сам држао да ми није зазорно од ње примати плату, али сад, пошто видим да 

Србија немисли о том, ја се одричем те плате и изјављујем: да ћу радити, ским 

узмогнем, ако се укаже прилика”(.)
60

 Истина је да се ја нијесам ни јавио 

Српској влади(.) Истина је да за мој полазак у Ерцеговину није знао нико осим 

                                                 
59

 Додато 1883: ,,није пристојно да повторавам тај разговор” 
60

 У Промеморији (припрема устанка у Херцеговини), АИИ САНУ, ф. Ј. Ристића, XV11/1, 303, 

str. 3, Љубибратић вели да је због даљег смањења плате престао да је прима. 
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моје жене, мог пашенога
61

 који ми је заимио педесет дуката мог пријатеља 

Риста Милића и двојице 
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чланова од неког друштва којијем сам се повјерио при мом кретању и који су 

ми дали педесет Наполеона. Ово што рекох света је истина која ће кад-тад 

изићи на јавност. 

Што је неки завидљиви нитков (а може бити и више њих) из Биограда 

лагао, преко Митра Мерћепа и других, да ми је Србија послала (двије) 

неколико тисуће дуката! То је безобразна лаж која је намјерно пуштена у 

свијет, да се мени шкоди у Црној Гори. 

Ја свечано изјављујем: Да ми (брисано: Србија) српска влада није ни 

једнога гроша дала од како сам из Биограда пошао док сам у Линц дошао(.) 

У име народне помоћи примио сам: 

Из Прага од ,,Народног листа” преко Г. Катића из Книна ..... 400 fiorina 

Из Одесе, преко Г. Ј. Гојковића (около) ..................................160     ,, 

Од Ерцег-новског комитета                                                      350     ,, 

Из Црне горе прек Г. М. Врбице                                                50     ,, 

Од Г. Б.                                                                                     100     

                                                                                             ___________________ 

                                                                                             у све у Б.н 1060 fiorina 

Од Биоградског одбора у злату 66 дуката 

Од Римског комитета (идући трећи и пошљедни пут) примио сам у злату 100 

Наполеона 

Да сам што више примио немогу се сјетити пошто није при мени 

књижица у коју сам биљежио примање и давање. 

Што је лично мени нешто из Дубровника и шесдесет форинти што ми је 

такође лично послато преко Господина Шпира Гојковића; од Господина 

Добросава Миљковића из Новог-Сада, то неби требало ни да спомињем(.) 

Ево тијех силнијех новаца о којијем су моји злотвори имали образа да 

дигну онолику хаику! Ево тијех силније новаца што сам их из свијета примио. 

Осам стотину и двадесет fiorina што 
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сам послао мојој жени у Биоград (или правије у Земун), кад сам јој 

телеграфирао да дође у Далмацију, све сам друго потрошио на оно на што је 

намијењено – што могу доказати кад узтреба. 

Што овђе неговорим о новцима које је дала госпођица Јованка Меркус 

то је прво зато што је она к мени дошла при крају моје радње у Ерцеговини, а 

друго зато, што ми је иста госпођица изрично забранила на јавност износити 

                                                 
61

 Манојла Маша Дамјанов Димић (Баваниште код Панчева?, 1839 – Београд, 1923) 
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оно што је она дала, јер је била самном па је и сама виђела на што сам утрошио 

њене новце.
62

 

Што се тиче мог рада преко Неретве а послије моје Дубровачке изјаве, 

говорићу другом приликом, међу тијем могу увјерити, Вашу Свјетлост, да 

,,Глас Црногорца” лаже у томе као и у свему другому(.) 

Ја ћу се и по сад, као и до сад, старати да останем поштен патриота 

српски. А ,,Глас Црногорца” и његова дружина врло би добро учинили кад би 

се постарали, да необрљају ону славу коју су црногорци стекли у дугим и 

крвавим борбама. 

Молим Вашу Свјетлост, да ми незамјери што сам Вам управио овако 

дугачак извод. Нужда ме је нагнала да се на Вас обратим.  

Ваше Свјетлости  

 

У Линцу 

 
с високопоштовањем 

1 Маја 1876.  М. Љубибратић
63

 

 

Реч на крају 

 

Ослобођен из аустријског заточења почетком марта 1877, то јест тек 

након завршетка српско-турског рата започетог лета претходне године, 

Љубибратић се одмах враћа у Србију. Није био у стању или није имао жељу да 

се поново активно бави Херцеговином. Љубибратић се касније те године, када 

је Србија ушла у нови рат са Турском, али овај пут као савезник Русије, 

укључује као добровољац на Јавору и на Дрини. Додуше, ускоро наступа мир, 

па је његово војно ангажовање остало кратког даха. Одлуку Берлинског 

конгреса о окупацији родне му Босне и Херцеговине доживео је као огромну 

неправду, против које се нарочито током 1878. и 1882. борио пером, али не и 

оружјем. Живећи у Србији, Љубибратић је прво себи тражио место у редовној 

војсци у чину потпуковника пешадије, а затим место окружног начелника. 

Пошто су и једна и друга молба, обе предате почетком 1879, биле одбачене, 

Љубибратић је морао и даље да живи од продаје шљунка и камења из свога 

мајдана на Топчидеру. Тек после неуспелог кратког рата са Бугарском, крајем 

1885. године, у ком је прихваћен као вођа добровољаца, ипак не кренувши у 

                                                 
62

 O закаснелом доласку те богате и милитантне хришћанке током устанка, види: René 

Grémaux, How the Dutch Miss Merkus became the Joan of Arc of insurgent Herzegovina, Il 

Risorgimento. Rivista di storia del Risorgimento e di storia contemporanea, LXVIII/2, 2021, 112–

147; и за њену дарежљивост према устаничкој војсци: исти, Cannon Jane out of luck, or what 

happened to the mountain guns purchased by the Dutch amazon J. Merkus for the Herzegovina insur-

rection in 1876 (in 2022 submitted to Südost-Forschungen).  
63

 Архив Историјског института САН, Београд, Лични фонд Матије Бана 17/51 VII. За цитат 

првог дела друге верзије истог писма Љубибратића црногорском књазу, види: Љубибратић – 

Крушевац, VIII/1956, 303, 309–316, 319–320. 
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акцију, Љубибратић добија праву државну службу. Прво у Пироту, затим у 

Врању, бива постављен за окружног начелника, да би средином 1888. због 

болести наставио службену каријеру у Београду као секретар Пореске управе 

Министарства финансија мање од годину дана пре смрти. 

Иако је превагнуло његово јаче лично опредељење за живот у Србији, 

нимало није заборавио спор са главаром Црне Горе, што се види из концепта 

писма из 1883. војводи Божи Петровић-Његошу, председнику црногорске 

владе. Да цитирамо: 

Ваше Превасходство, 

Ево тече осма година од како је Пеко Павловић и његова дружина, а по 

заповијести своје владе, разћерао ерцеговачку скупштину и мене опљачкао. 

Пет дана послије тога, ја сам из Дубровника, писао Њ. С. и, тужећи му 

се на тај колико неполитични толико и разбојнички поступак, молио сам га да 

нареди да ми се врате моје ствари. У томе писму ја сам прорекао, да ће кроз 

Пека извршено дјело донијети зле посљедице за народну ствар. 

Његова свијетлост, увидив ругобу и неполитичност таког дјела, позва 

ме преко нарочитог човјека
64

 и писмо, на Цетиње гђе имаде доброту и похвале 

достојну снисходљивост заклети ми се са своје седморо ђеце, да он није 

наредио да се скупштина разћера нити да се ја опљачкам. 

Да Вам говорим о залудном споразуму за сазивање нове скупштине на 

дан 15 Августа 1875е у м(анастиру) Косијереву, и о плану оперативном, то би 

било излишно, јер ви то знате будући сте лично участвовали при вијећању у 

књажевом двору. Али ја сумњам да Ви знате, да ми још нису враћене све 

отете ствари. 

Тада ми је Њ. С. вратио новце, сат и ланац; а прстење и остале ствари 

обећао је, да ће ми их послати у Ерцеговину – што није учињено. 

Два сам пута писао Њ. С. и искао моје ствари. Први пут из Линца и то 

1 маја 1876е, а други пут из Биограда 1877е(.) у овом другом писму 

 

(стр. 2) 

послао сам и списак од мојих ствари(.) Но, на моје велико чудо, недобих ни 

своје ствари ни никаква одговора који би ме барем упућивао на стрпљење(.) 

Трећи пут сам писао Г. М. Врбици и лијепо сам га молио, да поради код Њ. С. 

те да ми се врате моје ствари. Но све ми је било за бадава, ја недобих своје!
65

 

Овим писмом војводи Божи Петровићу, без пратећег одговора, на које 

смо наишли у АХМ, окончала се нама позната Љубибратићева преписка са 

владајућим круговима у Црној Гори. Треће Љубибратићево писмо књазу, о 

                                                 
64

 Војвода Машо Врбица 
65

 МЉ-1536 Љубибратић (Београд?), 1883, Вашем Превасходству војводи Божи Петровић 

(Цетиње?), концепт писмо 
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коме је горе било речи, очигледно нигде није сачувано ни у оригиналу, нити у 

концепту или копији. 

По карактеру и обиму горенаведена Љубибратићева писма, иако 

понекад без длаке на језику, наговештавају велики значај који је влада суседне 

државе, по пишчевом уверењу, упркос свему, могла да има за бољитак његовог 

завичаја.
66

 Њиховим необјављивањем и, следствено, неширењем у јавности 

своје иначе оправдане критике, која би могла на националном нивоу само да 

угрози итекако лабаву сарадњу Србије и Црне Горе, Љубибратић је дуго 

потврђивао да поседује висок степен куртоазног обзира према двору, толико 

злонамерном према њему. 
 

                                                 
66

 Уп.: ,,Некадашњи тајник Луке Вукаловића, више рекламер него јунак, Мићо Љубибратић, 

радио је против кнеза Николе, али је наскоро био неомогућен. С ким би другим могли у тај мах 

сарађивати честити Херцеговци, кад би раскинули с Црном Гором?” – Владимир Ћоровић, 

Историја Срба. Друго издање, Београдски издавачко-графички завод, 1993, 649  
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Ђорђе Ј. Јањатовић, Сомборски Јањатовићи – Историја      

породице кроз фотографије, (Прометеј), Нови Сад 2020, стр. 719 
 

 

Фото-монографија мр Ђорђа Јањатовића Сомборски Јањатовићи – 

Историја породице кроз фотографије је јединствен самоиздат подухват, јер је 

аутор финансирао издање и технички је уредник, док је „Прометеј”, по тржи-

шним условима, штампао изузетну књигу. 

Књига је дала драгоцен допринос завичајној историји, очувању нацио-

налног идентитета и утврђивању историјског значаја породице као основне 

друштвене и социјалне институције. После више од три деценије рада (аутора) 

на проучавању богате грађе везане за историјски развој породице и њених 

члановa између 17. и 21. века, они су повезани у заједничку нит трајања. Иако 

се ради о обичној породици, она се разликује од других по континуитету, спо-

собности за адаптацију у простору и времену, очувању националних и традици-

оналних вредности. Аутор указује на контекст динамичних догађаја и породи-

цу која је оставила снажан отисак у друштву и граду Сомбору. Породица као 

стуб друштва је неисцрпна тема, која отвара различита питања и интересовање 

историчара, социолога и других друштвених наука. 

Ђорђе Јањатовић (Сомбор, 1954), иако економиста по образовању, иска-

зао се као истраживач и аутор више дела из историографије и културе. Објавио 

је респектабилно дело Презимена Срба у Босни, друго измењено издање, Удру-

жење архивских радника Републике Српске: Архив Републике Српске, Бањалу-

ка 2020, стр. 923.
269

 Три обимне књиге, под насловом Борба за ћирилицу, обја-

вљене су 2011, 2016. и 2021, а баве се службеном и јавном употребом ћирилице 

и језичком политиком Срба. Треба поменути и стручну монографију Јањато-

вићи и Јањетовићи, презимена на подручју Војне Крајине, Београд 2021, стр. 

135.
270

  

                                                 
269

 Рад Ђорђа Николајевића, дабро-босанског митрополита, аутора дела Шематизам Митропо-

лије и архидијацезе дабро-босанске за годину 1882., послужио је као основа за изучавање поре-

кла презимена Срба са подручја Босне. 
270

 Као заљубљеник у сомборску и локалну историју, објавио је и књигу о историји пчеларства 

у Сомбору и сомборској породици Јањатовић под називом Живот са пчелама – Пчеларска био-

графија Ђорђа А. Јањатовића, Сомбор 2001, те књигу о крсној слави грофа Јанка Бранковића, 

сомборског капетана, под називом Свечари капетана Бранковића, Сомбор 2016. 
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Монографија је научно утемељена на објављеним радовима везаним за 

проучавање порекла породица, родова, братстава и племена. Матичне књиге 

рођених, венчаних и умрлих послужиле су као основа за израду родослова. 

Фонд Градског магистрата у Историјском архиву у Сомбору послужио је као 

извор за изучавање докумената у којима се од 1749. до 1914. помињу Јањатови-

ћи. Старе земљишне књиге од 1820. до 1895. сведочиле су о парцелама у вла-

сништву чланова породице. Од великог значаја били су пописи становништва, 

порески извештаји, збирка оставина, географских карата у Сомборском архиву 

и Архиву Војводине. Архивска грађа до 1848. је на латинском, од 1849. до 

1860. на српском и немачком, од 1861. до 1914. на мађарском. Период након 

1914. истражен је на терену, у местима у којима сада живе Јањатовићи. Пола-

зна тачка изучавања распрострањености презимена била је књига Лексика пре-

зимена Хрватске, пописи САП Војводине из 1981. и поменути Шематизам 

Митрополије дабро-босанске из 1882. Највећи број информација потиче из 

Историјског архива Сомбор, матичарске службе у Сомбору, Архива Војводине, 

Архива САНУ у Сремским Карловцима, Патријаршијскe библиотекe у Београ-

ду и разних матичарских уреда. Аутор је уз помоћ Друштва српских родослова-

ца „Порекло” организовао ДНК тестирање Јањатовића и Јањатова. Методом 

случајног узорка обишао је Јањатовиће и Јањетовиће у Лици, Банији, Славони-

ји, Босни, Београду и разним местима у Бачкој и Банату. 

На основу стечених сазнања настао је родослов сомборских Јањатовића 

и збирка од 4000 фотографија. Може се рећи да је за фото-монографију одабра-

но 1400 фотографија, упечатљивих призора из историје породице. Циљ аутора 

био је да се кроз фотографије приближе чланови породице, време и простор у 

коме су живели. 

Особеност књиге лежи у чињеници да је научно ослоњена на тематски 

разноврсну грађу. Аутор се бавио низом комплексних аспеката живота, који су 

карике у ланцу драматичних догађаја и процеса везаних за Сомбор. Синтезу 

рада чине међусобно повезане теме, које су политички и друштвени оквир 

деловања појединаца, институција, установа и организација. Узбудљива исто-

ријска позорница је слика збивања, дата по правилима историјске струке, и 

пружа читаоцу научно утемељен и креативно обликован рад. Поред Увода, 

фото-монографија садржи четири поглавља, додатни део Прилог, Списак лите-

ратуре, Захвалност и Белешку о аутору. 

Увод (стр. 13–15) садржи мотиве развоја идеје, методе истраживања, 

услове рада и историјски контекст за настанак дела. 

Први део, Сомборски Јањатовићи (стр. 19–77), указује на настанак пре-

зимена, распрострањеност и резултате ДНК тестирања. Фактографски је описа-

но место становања Јањатовића у Сомбору. Приказан је историјски развој Сом-

бора, Светопретечева црква, Буковачки салаши, Буковачка водица, школа на 

Буковцу и Централи. Истакнут је Ђурђевдан, крсна слава, сродство, сродничке 

везе и односи сомборских Јањатовића. Породица се доселила из Дробњака у 
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Сомбор у време Дугог рата, вођеног између Хабзбуршке монархије и Осман-

ског царства (1591–1606). Дошли су са групом исељеника из села Шивољи, 

општина Калиновик, у Херцеговини. У спомен на завичај, једна пустара у око-

лини Сомбора је добила назив Шивоља. 

Други део – Јањатовићи у Сомбору од краја XVII до почетка XX (стр. 

81–159) указује на настанак, развој и распад породичне задруге сомборских 

Јањатовића. Прве забележене старешине породичне задруге су Живан (1675–

1735), затим Стојан (1703–1763), Недељко (1699–1772) и Јован (1725–1786). 

Значајно место заузима женска линија, супруга и мајка, затим деца потомци. 

Прати се живот чланова после распада породичне задруге, развој породице на 

салашу око Сомбора и предграђу Селанча. Дат је и приказ учешћа појединаца у 

револуцији 1848/9. и Првом светском рату. 

Трећи део, под насловом Јањатовићи у Сомбору од почетка XX до 

почетка XXI века – Фото-албум (стр. 163–630), дат је у највећем обиму, а обра-

ђује животе десет родова породице илустроване фотографијама. Посебна 

поглавља су добила наслов по члановима породице Јањатовића: Теодор син 

Матије Јањатовића (1806–1873), Димитрије Матије Јањетовића (1808–1861), 

Исидор Матије Јањетовића (1819–1891), Глигорије Спиридона Јањатовића 

(1808–1861), Кузман Спиридона Јањатовића (1810–1869). Затим се обрађују 

потомци Аврама Јањатовића и почетак XXI века, следе потомци Арсенија 

Ристе Јањатовића (1846–1905). Јоакима Ристе Јањатовића (1849–1925) и Драгу-

тина Ристе Јањатовића (1857–1940). Грана Јованова почиње од Прокопија 

Недељкова (1735–1810), затим је ту и Теодор Прокин (1755–1830) са чланови-

ма своје породице. Десети род породице су Прокопије Недељков и његови 

потомци. 

Четврти део – Гробови сомборских Јањатовића (стр. 651–689) – указује 

на успомене везане за гробна места на Малом православном, затим назарен-

ском гробљу у Сомбору, православном гробљу у Пачиру и другим државама 

где су сахрањени Јањатовићи и друге фамилије. 

Аутор је о свом „руву и круву” финансирао истраживање, превођење, 

лекторисање, и штампање изузетно луксузне фото-монографије. Књига прати 

генезу, друштвени, економски и политички развој виталне породице, чија се 

величина огледа у постојаности, истрајавању на простору Турске и Угарске 

монархије, југословенске државе и Србије. Аутор указује на сучељавање право-

славне и римокатоличке вере, развој и распад породичних задруга. Присутан је 

и снажан утицај Српске православне цркве на свакодневицу и истрајавање 

скромних Јањатовића, а ипак вредних поштовања, који су захваљујући спомен-

књизи сачували национално, духовно и породично наслеђе.  

Прилог (стр. 673–719) даје објашњење скраћеница, речник мање позна-

тих речи, објашњава мерне јединице и новчане вредности, доноси списак кара-

та и планова, хронолошки списак приложених докумената и фотографија, 25 

родослова, скицу салаша. Посебног је значаја индекс имена сомборских Јања-
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товића, индекс других лица, предметни регистар, географски индекс, хроноло-

гија настанка фотографија. Аутор је унео списак литературе, бројне фондове 

архивске грађе по архивама у Србији и Мађарској, као и наслове из електрон-

ских извора и изразио захвалност родбини и широј фамилији за помоћ у саку-

пљању фотографија и докумената.  

 

 
 

Закључак 
 

Фото-монографија Ђорђа Јањатовића је особен научни подухват, који указује на његов 

велики допринос у преиспитивању значаја породице. Искуство аутора ће користити у разуме-

вању националних тежњи и одржању идеје националног континуитета. Рад на афирмацији зна-

чаја породице као стуба друштва аутор је изнео из разних углова и снагом аргумената. Читалац 

се суочава са богатим знањем из историје Сомбора, креативном снагом промишљања, способ-

ношћу да се предоче бројни сегменти збивања из више углова. Пред нама је рад вредан пажње, 

како за друштвене науке тако и за ширу јавност, љубитеља књиге, који су обузети вечитим 

настојањем да докуче различите сегменте националне историје. Срећа и несрећа, свакодневни 

мукотрпан рад, успеси и неуспеси преплитали су се са динамиком збивања на Балкану и среди-

шњем делу Европе. Јањатовић у време отуђења и индивидуализације даје подршку опстанку 

најважније ћелије друштва – породице.  

 

Др МАРА ШОВЉАКОВ 

Футог 
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 Информативни прилог 

 УДК 791.077(497.6)(048.83) 

 COBISS.RS-ID 137716737 

 10.7251/GUARS2214183B 

 

 

Goran Barać, Amaterski film u Banjaluci, Arhiv Republike Srpske –  

Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske – Kinoteka  

Republike Srpske, Grafid, Banjaluka 2021, 199 str. 
 

 

 У издању Архива Републике Српске, Удружења архивских радника 

Републике Српске и Кинотеке Републике Српске, 2021. године изашла је моно-

графија Горана Бараћа о историјату аматерског филма у Бањалуци. По самом 

избору тематике, ријеч је о веома важном дијелу визуелне умјетности на нашем 

простору и њеном развоју од 1937. до 1990. године. 

 Ова Бараћева књига детаљно и јединствено обрађује историју филма у 

граду на Врбасу, уз осврте на филмове, режисере и остале актере. 

 Хронолошки гледано, Бараћева монографија има ове дијелове: Otamnje-

nje (1937–1939) (61–68), Zamah (1940–1949) (69–76), Uspon (1961–1971) (77–

92), Zenit (1972–1982) (93–104), `Kozara 816` (1978–1986) (105–130) и Zatamnje-

nje (1983–1990) (131–138), Autori (bio-filmografije) (139–154) поред уводних 

поглавља: Pojam i značaj amaterske kinematografije (9–18), Razvoj filmskih forma-

ta i tehnike za kino-amatere (19–34) и Geneza neprofesionalnog filma u bivšoj Jugo-

slaviji (35–60). Посебно бисмо истакли и Filmografiju amaterskog filma u Banja-

luci (1937–2020) (159–193); на крају се налазе Literatura i izvori (155–158), 

Indeks imena (194–196), Summary (197–198) и Биљешка о аутору (199). 

 Пошто је ријеч о битном сегменту културне историје, ову монографију 

Горана Бараћа ваља топло препоручити стручној и научној јавности. 

 
ГОРАН Р. ЂУРАН 

Архив Републике Српске 

Бањалука 
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 Информативни прилог 
 УДК 325.3(=163.41)(048.83)   

 COBISS.RS-ID 137716993 

 10.7251/GUARS2214185S 

 

 

Мара Шовљаков, Колонизација Срба из Босне и Херцеговине у 

јужну Бачку после Првог и Другог светског рата – упоредна  

анализа, Архив Војводине – Архив Републике Српске –  

Удружење архивских радника Републике Српске, Графид, 

Бањалука – Нови Сад 2021, 550 стр. 
 

 

Године 2021. у издању Архива Војводине, Архива Републике Српске и 

Удружења архивских радника Републике Српске, изашла је обимна студијa 

Маре Шовљаков о колонизацији Срба из Босне и Херцеговине у јужну Бачку 

послије оба свјетска рата. 

У самом Предговору стоји Рад је писан као упоредна историја и сложен 

историјски процес 1919–1950. Ово је компаративни рад модерне српске исто-

рије, анализира процес колонизације у две Југославије... На 550 страница текста, 

уз 805 напомена, ауторка је на детаљан и студиозан начин дала историјски пре-

сјек колонизовања Срба послије 1918. и 1945. године. Пошто је колонизовање 

веома битан сегмент друштвене историје, унутар редова ове студије пружен 

нам је увид у политичке системе обје југословенске државне заједнице, пробле-

ме сеоских и градских средина усљед досељавања, као и неизоставан економ-

ски моменат. 

Списак добровољаца у Бачкој 1919–1941 је састављен на основу фонда 

Комисија за ликвидацију аграрне реформе Нови Сад 1918–1941, из Архива Вој-

водине, а Списак бораца 1945–1950 на основу фонда Регистри решења о коло-

низацији, из истог архива. 

Саставни дијелови монографије су: Предговор (7), Уводне напомене (9–

11), Историјске околности и актери колонизације 1919–1950 (13–101), Правни 

и организациони оквир колонизације (103–136), Насељавање и живот доброво-

љаца и бораца у колонијама (137–256), Резултати колонизације Јужне Бачке 

(257–286), Резиме (287–291; 293–297, резиме на енглеском језику), Списак 

добровољаца у Бачкој 1919–1941 (299–349), Списак бораца 1945–1950 (351–

466), Прилози (467–518), Списак скраћеница (519–520), Списак дијаграма, 

табела и слика (521–524), Рецензије (525–528), Извори и литература (529–542) 

и Индекс имена (543–548). 

На крају ваља препоручити поменуту исцрпну монографију на увид и 

научној и стручној јавности. 
ГОРАН Р. ЂУРАН
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 Информативни прилог 
 УДК 341.485(=163.41)(048.83)   

 COBISS.RS-ID 137717249 
 10.7251/GUARS2214187R 

 

 

Борис Радаковић, Усташка упоришта под Козаром током  

Другог свјетског рата, Удружење архивских радника Републике 

Српске – Архив Републике Српске – ЈУ Национални парк 

„Козараˮ – Музеј жртава геноцида Београд, Графид,  

Бањалука–Приједор–Београд 2021, 197 стр. 
 

 

Године 2021. у издању Удружења архивских радника Републике Српске, 

Архива Републике Српске, ЈУ Националног парка „Козараˮ и Музеја жртава 

геноцида, изашла је студија Бориса Радаковића о усташким упориштима под 

Козаром. 

Хронолошки гледано, Радаковићева студија обрађује фазе развоја уста-

шког терора од слома Краљевине Југославије априла 1941. године, па преко 

успостављања „усташких јединицаˮ, односно „дивљих усташаˮ, до самих зло-

чина (Илиндански покољи). Аутор, наравно, на овом мјесту поклања пажњу 

односу становништва према окупаторским властима, партизанско-четничким 

сукобима, преласку дијела домобранских и усташких формација у НОП, али и 

улози комунистичких структура у ратним дешавањима 1941–1945. 

Структурни распоред садржи сљедеће: Захвала (5–6), Предговор (7–14), 

Увод (15–33), Козарац код Приједора (35–59), Љубија код Приједора (61–94), 

Сухача код Босанског Новог (95–127), Орахова код Босанске Градишке (129–

147), Ивањска код Бањалуке (149–178), Закључак (179–184), Рецензије (185–

188), Извори и литература (189–195) и Биљешка о аутору (197). 

Ова студија заслужује пуноправно мјесто међу историографским дјели-

ма нове генерације и треба је препоручити научној и стручној јавности. 

 
ГОРАН Р. ЂУРАН 

Архив Републике Српске 

Бањалука 
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 Информативни прилог 
 УДК 37.018.32(497.15Тузла)(048.83)   

 COBISS.RS-ID 137717761 
 10.7251/GUARS2214189D 

 

 

Алманах тајног ђачког друштва из Тузле. Поезија и прозни  

радови настали у бихаћком затвору „Кулаˮ 1915. године,  

уредили Стеван Хакман и Тодор Илић, приредили Ведрана  

Адамовић и Боривоје Милошевић, Удружење архивских  

радника Републике Српске – Архив Републике Српске – Музеј 

Козаре, Графид, Бањалука–Приједор 2021, 166 стр. 
 

 

Године 2021. у издању Удружења архивских радника Републике Српске, 

Архива Републике Српске и Музеја Козаре, изашао је Алманах тајног ђачког 

друштва из Тузле – Поезија и прозни радови настали у бихаћком затвору 

„Кулаˮ 1915. године, које су својевремено уредили Стеван Хакман и Тодор 

Илић, а приредили Ведрана Адамовић и Боривоје Милошевић. 

Ријеч је о књижевним достигнућима притвореника бихаћког затвора 

„Кулаˮ, претежно стихова, превода пјесама са страних језика и разних прича и 

осврта. Када се ишчитавају странице Алманаха, упада у очи стремљење и разни 

осјећаји бихаћких притвореника. 

Објављени Алманах се састоји из ових цјелина – „Вољели смо народˮ. 

Омладински револуционарни покрет у Босни и Херцеговини уочи Првог свјет-

ског рата (5–16), Тајно ђачко друштво из Тузле. О тузланском ђачком дру-

штву и велеиздајничком ђачком процесу Тодору Илићу и друговима (13–30. сеп-

тембра 1915. године) (17–31), сам текст Алманаха (33–149), Напомене (150–

162), Извори и литература (163–166). 

 Објављени Алманах може се препоручити као неизоставно штиво за 

проучавање тешке судбине српског народа током Првог свјетског рата. 

 
ГОРАН Р. ЂУРАН 

Архив Републике Српске 

Бањалука 
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 Информативни прилог 
 УДК 792.97(497.1 Врбаска бановина)(048.83)  

 COBISS.RS-ID 137718017 
 10.7251/GUARS2214191C 

 

 

Љиљана Чекић, Народно позориште Врбаске бановине.  

Репертоар и ансамбл 1930–1934, књига 2, Архив Републике  

Српске – Удружење архивских радника Републике Српске,  

Графид, Бањалука 2022, 295 стр. 
 

 

Прошле, 2022. године, у издању Архива Републике Српске и Удружења 

архивских радника Републике Српске, изашла је друга књига историје Народ-

ног позоришта Врбаске бановине ауторке Љиљане Чекић. 

За разлику од прве књиге, у којој је обрађено оснивање и умјетнички 

развој Народног позоришта од 1930. до 1934. године, у другој књизи акценат је 

стављен на репертоар и ансамбл Народног позоришта у истом раздобљу. Оно 

што се истиче у другој књизи јесу додаци, односно учесници у представама 

(глумци и статисти), попис гостујућих глумаца и попис представа по сезонама; 

тако, на примјер, сезоне 1930/31. одржано је 35 представа, сезоне 1931/32. 34 

представе, сезоне 1932/33. 33 представе и сезоне 1933/34. 31 представа. 

Саставни дијелови друге књиге монографије о Народном позоришту 

Врбаске бановине су: Уводно разматрање (7–11), Репертоар Народног позори-

шта Врбаске бановине (13–51), Ансамбл Народног позоришта Врбаске банови-

не 1930–1934 (53–115), Музика, ликовност, критика (117–130), Дом Краља 

Петра I Великог Ослободиоца (131–156), Закључно разматрање (157–161), 

Final remarks (163–167), Извори и литература (169–178), Регистар имена 

(179–193), Додаци (195–276), Фотографије и документа (277–293). 

Гледајући у потпуности, ова монографија о историјату Народног позо-

ришта може да се представи као својеврсни путоказ како треба у будућности 

обрађивати историјате и дјелатност културних институција. Због тога, препору-

чујемо ово дјело стручној и научној јавности. 

 
ГОРАН Р. ЂУРАН 

Архив Републике Српске 

Бањалука 
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 Информативни прилог 
 УДК 341.322.5(=163.41)"1942"(048.83)  

 COBISS.RS-ID 137718273 

 10.7251/GUARS2214193L 

 

 

Марина Љубичић Богуновић, Усташки покољ над Србима у 

селима Велико и Мало Паланчиште и Горњи Јеловац код  

Приједора 1942. године, Удружење архивских радника  

Републике Српске – Архив Републике Српске – ЈУ Национални 

парк „Козараˮ – Музеј жртава геноцида Београд, Графид,  

Бањалука–Приједор–Београд 2021, 115 стр. 
 

 

Године 2021. у заједничком издању Удружења архивских радника Репу-

блике Српске, Архива Републике Српске, ЈУ Националног парка „Козараˮ и 

Музеја жртава геноцида, изашла је студија Марине Љубичић Богуновић о уста-

шком покољу над Србима у приједорским селима Велико и Мало Паланчиште 

и Горњи Јеловац 1942. године. 

Студија пружа мноштво података из архивске грађе и објављене литера-

туре о поменутом питању. Ауторка је на студиозан начин на локалном пољу 

објаснила и описала услове пред сами покољ. Оно по чему се истиче ова моно-

графија, јесте списак страдалих у поменутим приједорским селима – Велико 

Паланчиште 526, Мало Паланчиште 133 и Горњи Јеловац 607 страдалих. 

Структура студије састоји се од ових дијелова – Предговор (5–7), Стра-

дање током 1941. године (9–16), Профили злочинаца (Пепин Кроча, Ивица 

Шалић, Леополд Једличка, Лудвиг Јордан, Јанко Немрав, Јанко Јордан, Хусеин 

Мујагић, Хусеин Хергић и Сафет Суљић) (17–43), Покољ у Паланчишту окто-

бра 1942. године (45–62), Покољ у Горњем Јеловцу (63–69), Умјесто закључка 

(71–72), Прилози (спискови страдалих у Великом и Малом Паланчишту и Гор-

њем Јеловцу) (73–106), Извори и литература (107–109), Рецензије (111–112), 

Биљешка о аутору (113). 

Поменута књига може послужити као путоказ како би требало у будућ-

ности обрађивати овакве теме, те се може топло препоручити научној и струч-

ној јавности. 

 
ГОРАН Р. ЂУРАН 

Архив Републике Српске 

Бањалука 
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Владимир Красић, Устанак у Босни од 1875. до 1878. год., грађа 

за новију српску историју рата за ослобођење, фототипско    

издање књиге објављене у Новом Саду 1884. у Штампарији А. 

Пајевића, приредио и написао поговор за ово издање Радован 

Субић, Удружење архивских радника Републике Српске – 

Архив Републике Српске, Графид, Бањалука 2021, 212+XV стр. 
 

 

У издању Удружења архивских радника Републике Српске и Архива 

Републике Српске, 2021. године изашло је из штампе фототипско издање књиге 

Владимира Красића о устанку у Босни 1875–1878. 

Књига представља свједочанство и историјат о устанку настало непо-

средно послије Берлинског конгреса 1878. године, поред Пелагићеве књиге из 

1879. године. Аутор је користио оновремену грађу која му је била доступна, 

али и на основу сопствених биљешки. 

Заједно са Чубриловићевом и Екмечићевом синтезом о односној теми, 

може се приступити свестраном изучавању овог момента српске историје. 

Уосталом, према ријечима приређивача Субића Османско царство дочекало је 

дуги XIX вијек са многим неријешеним питањима. Некада моћна држава одав-

но је постала сјена некадашње величине. ... Један турски историчар записао је 

да Османска империја није била усаглашена с промијењеним ‘условима свијета 

новог вијека’... 

Структурно посматрајући, Красићева књига се састоји од ових дијелова 

– Предговор (I–II), Приступ (5–25), Почетак устанка у Босни (26–35), Дипло-

матија и босанско-херцеговачко питање (36–80), Устаничка чета на Брезова-

чи (80–90), Босански бегунци (90–115), Радња јужно-босанског устанка. Воје-

вање с Турцима под Голубом Бабићем до доласка Деспотовићева (115–157), 

Војевање с Турцима под командом Милете Деспотовића (157–189), Војевање с 

Турцима после погибије на Црним Потоцима (189–211). На крају долазе Пого-

вор (I–XIII) и Рецензија (XV). 

Красићева књига са поговором Субића може се топло препоручити 

научној и стручној јавности. 

 
ГОРАН Р. ЂУРАН 

Архив Републике Српске 

Бањалука
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 Боривоје Милошевић, Тајна ђачка друштва у Бањолучкој 

реалки 1905–1908, Удружење архивских радника и Архив 

Републике Српске, Бањалука 2022, тираж 300, стр. 189 
 

 

Са циљем да се читалачка публика упозна са радом тајних ђачких дру-

штава која су дјеловала у Бањој Луци током аустроугарске окупације, Удруже-

ње архивских радника Републике Српске и Архив Републике Српске објавили 

су монографију Тајна ђачка друштва у Бањолучкој реалки 1905–1908 историча-

ра Боривоја Милошевића, ванредног професора Филозофског факултета Уни-

верзитета у Бањој Луци. Дјеловање ових друштава свакако представља један 

занимљив и необичан сегмент историје Бање Луке. 

Омладинска друштва која су стасала у првој деценији ХХ вијека нису се 

мирила са политички пасивним и компромисним дјеловањем старијих генера-

ција. Дјелатност ових друштава се у почетку огледалa кроз литерарну форму 

чије се поље интересовања и дјеловања постепено ширило. Тајна ђачка дру-

штва која су дјеловала у граду на Врбасу углавном су била дио ширег револу-

ционарног омладинског покрета у Босни и Херцеговини, познатијег као Млада 

Босна. Поред тога што су имали доста заједничког са Младом Босном, ова 

удружења су развила и неке локалне специфичности. За сам омладински 

покрет у Бањој Луци велику улогу одиграло је стваралаштво и рад Петра Кочи-

ћа и његовог листа Отаџбина. 

Ова монографија се састоји из једанаест поглавља. укључујући Уводну 

ријеч и Закључак. Уз та поглавља ту су и закључак на енглеском језику (Sum-

mary), Извори и литература те Индекс имена. Аутор је у уводу навео имена 

истраживача који су се бавили истраживањем омладинског покрета у Бањој 

Луци. Ријеч је о свега неколицини аутора: Војиславу Богићевићу, Владимиру 

Дедијеру, Ђорђу Микићу, Мати Џаји, Мирјани Трнинић и Милану Јанковићу. 

У првим поглављима овог дјела аутор је приказао оно без чега ни сама главна 

тема не би могла бити обрађена, а то су опште прилике у Бањој Луци за врије-

ме аустроугарске окупације, те оснивање и рад саме Гимназије до избијања 

Великог рата. Гимназија је основана 4. октобра 1895. године и тако постала нај-

значајнија школа на простору цијеле Босанске Крајине. 

Прије поглавља о тајним друштвима, аутор нас упознаје у основним 

цртама са омладинским покретом који је дјеловао у цијелој Босни и Херцегови-

ни, познатијем као Млада Босна. Аутор напомиње да Млада Босна није имала 
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чврсту организациону структуру те да се не може назвати организацијом већ 

покретом који је обједињавао разнородне омладинске групе различитог узра-

ста, поријекла и националности и жељу за слободом и праведнијим друштвом. 

Сам назив Млада Босна се усталио тек након рата. Бањалучка револуционарна 

ђачка организација има много тога заједничког са цјелокупним омладинским 

покретом у Босни и Херцеговини. Због тога је аутор посветио једно поглавље 

Нараштају побуњених анђела, а из текста се види да је овај назив за Младу 

Босну дао Иво Андрић. Наредна поглавља представљају и централну тему ове 

монографије. Аутор приказује дјеловање тајних ђачких друштава пред и током 

Великог рата. Прва тајна друштва била су Препород, које су основали Хрвати, 

и Његош, које су основали Срби, али су оба била кратког даха. Тајно друштво 

Слобода основано је у Бањој Луци 1906. године. Аутор наводи да су под тим 

именом већ постојала ђачка друштва у Сарајеву, Мостару и Тузли. Друштво је 

дјеловало тајно и најчешће се састајало у књижници која се налазила у кући 

породице Јанковић, чија су три члана били чланови овог друштва. Писац овог 

дјела износи занимљиве детаље како су ставови револуционарне омладине има-

ли симпатије и појединих професора који су тиме ризиковали своју службу. 

Ђачко друштво Југославија, основано 30. априла 1914. године, на годи-

шњицу погубљења Зринског и Франкопана, замијенило је тајно друштво Сло-

бода. Руководство је било мултиконфесионалног карактера, а само друштво 

није оставило дубљег трага унутар младобосанског покрета. 

Један од најзначајнијих догађаја за рад друштва био је атентат у Сараје-

ву на Видовдан. Аутор је посветио поглавље дешавањима у Бањој Луци након 

атентата. Због одласка у лов окружног начелника, Бања Лука је међу посљед-

њим градовима сазнала за атентат, јер нико сем њега није смио да прочита 

телеграм који је стигао из Сарајева. Аутор наводи да је вијест о атентату оду-

шевила чланове тајних ђачких друштава. Због својих ставова и дјеловања мно-

ги од њих ће бити осуђени на процесима које је организовала тадашња власт. 

Један од првих судских процеса ђачкој омладини био је у Бањој Луци, а аутор у 

том поглављу наводи цијели списак оптужених, међу којима је, поред ђака, 

било и њихових учитеља, професора, свештеника, али и име једног директора 

школе. На списку је поред имена оптужених наведена и вјера оптуженика, а 

скоро двије трећине њих били су српско-православне вјере. Поред овог, један 

од најзначајнијих процеса у Босни и Херцеговини који је описан у књизи био је 

Бањалучки велеиздајнички процес, на којем су оптужени и поједини ученици. 

Једно од посљедњих поглавља посвећено је ослобођењу Бање Луке и дешава-

њима у граду и Босанској Крајини пред сам чин уједињења и коначног ослобо-

ђења. 

Прије самог закључка, као прилог монографији објављено је предавање 

Милана Јанковића, члана тајног друштва Југославија, приликом прославе пето-

годишњице уједињења и оснивања југословенске државе. Сваки читалац чита-

јући ово поглавље не може остати равнодушан. Предавање, иако одржано прије 
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једног вијека, може и данас да буде веома актуелно и поучно за генерације од 

гимназијског узраста до најстаријих наших суграђана. 

Ова монографија представља једно од најстудиознијих истраживања на 

тему рада и функционисања тајних друштава у Бањој Луци. У књизи је кори-

штена обимна необјављена архивска грађа, која највећим дијелом потиче из 

Архива Босне и Херцеговине у Сарајеву и Архива Републике Српске у Бањој 

Луци. Поред ових архива, за израду овог дјела консултовани су фондови Архи-

ва Србије, Архива Југославије, Хрватског државног архива, те архивска грађа 

Музеја Републике Српске. Поред објављених и необјављених извора, аутор је 

користио многа издања штампе која су излазила на јужнословенском простору, 

те многобројне монографије, расправе и чланке. Ова монографија је украшена 

бројним фотографијама од којих неке потичу из приватне архиве самог аутора. 

Будућим истраживачима који се буду бавили овом темом, књига Боривоја 

Милошевића остаће незаобилазан савјетник и водич за даљња истраживања.  

 

ДАНИЛО ЗЕЦ 

Бањалука  

 



 

 

 



ДАНИЛО ЗЕЦ, Момчило Вуковић Бирчанин, ,,Краљ Петар II Карађорђевић (1923–1970)” 

201 

 

   Информативни прилог 
   УДК 321.61:929Карађођевић П.(048.83)   

   COBISS.RS-ID 137725185 

   10.7251/GUARS2214201V 

  

 

 Момчило Вуковић Бирчанин, Краљ Петар II Карађорђевић 

(1923–1970), приредили Жељко В. Марковић и Весна Лучић, 

Историјски архив Ужице, Архив Војводине, Архив Српске 

православне цркве, Историјски архив Краљево, Архив Репу-

блике Српске и Удружење архивских радника Републике 

Српске, Ужице – Бањалука 2021, тираж 300, стр. 404 
 

 

Књига коју је написао Момчило Вуковић Бирчанин, а приредили Жељко 

В. Марковић и Весна Лучић, представља биографско дјело о краљу Петру II 

Карађорђевићу, помијешано са политичким и ратним збивањима у заједничкој 

јужнословенској држави и касније у емиграцији. Ову књигу издали су Историј-

ски архив Ужице, Архив Војводине, Архив Српске православне цркве, Исто-

ријски архив Краљево, Архив Републике Српске и Удружење архивских радни-

ка Републике Српске. Престoлонасљедник Александар Карађорђевић, како је 

на првим страницама овог приређеног издања записано, покровитељ је ове 

књиге, јер, како он каже, Истина и тачно сјећање на прошла времена важни су 

за поштовање наше историје. 

Момчило Вуковић Бирчанин рођен је 1911. године у Београду од оца 

Драгољуба и мајке Катарине рођ. Бирчанин, чукунунуке Илије Бирчанина.  

Војну академију завршио је 1932. године, а до 1934. служио је у Гардијској 

коњици. Током те службе, како и сам наводи у овом издању, упознао је краља 

Петра II. Касније је постављен за старјешину прве и једине падобранске једи-

нице Ратног ваздухопловства у Војсци Краљевине Југославије. Од завршетка 

рата до друге половине 1948. године био је приватни краљев секретар. Умро је 

у Минхену 1984. године, гдје је и сахрањен. 

Ова књига, без Предговора, Фотографија и Литературе, садржи петна-

ест поглавља. Свако поглавље додатно је подијељено на мање цјелине, које 

углавном немају наслов и означене су арапским бројевима. На почетку књиге 

дат је опис рођења тадашњег престолонасљедника Петра II, његово одрастање, 

школовање и несрећни тренуци након смрти његовог оца краља Александра. 

Поглавља која се настављају приказују политичка дешавања у Југославији, без 

много освртања на сам живот краља Петра II. У њима су приказани дјеловање 

Намјесништва, активности владе Милана Стојадиновића, приступање Југосла-

вије Тројном пакту, државни удар 27. марта 1941. године и ступање краља 
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Петра II на престо. У овим поглављима, поред приказивања ситуације у Југо-

славији и живота краља Петра II, аутор нам открива и своје биографске податке 

и даје веома занимљив и упечатљив опис његовог заробљеништва у Бугарској, 

које трајало неколико дана, те његов повратак у Београд баш на дан пуча.  

Аутор нам је описао дјеловање краља и владе у избјеглиштву, тачније у 

Палестини, Египту и Лондону. Читаоцима је представљен краљев одлазак и 

боравак у САД-у. Приликом својих говора, како у САД-у тако и у Великој Бри-

танији, краљ није пропуштао прилику да своју политичку репутацију јача кроз 

лик Драже Михаиловића, којег описује као првог герилца у поробљеној Европи 

и борца за слободу Југославије против нацистичких окупатора. 

Судбина краља Петра II крајем и након рата описана је поприлично 

хагиографски. Живот краља Петра II био је трагичан, а и прве ријечи у књизи 

коју је написао Бирчанин биле су Трагедија је грчка реч која означава игру са 

жалосним завршетком. Као дјечак остао је без оца, а у момачким годинама 

добио је улогу да влада у вихору рата и да се носи са тешким државним и 

дипломатским пословима. Огромни притисци извршени на њега у изгнанству, 

забрана повратка у државу, одузимање грађанских права и жал за отаџбином 

утицали су на то да се његов живот оконча у 48. години живота. Послије неу-

спјеле трансплантације јетре, краљ Петар II умро је 3. новембра 1970. године у 

Денверу, а сахрањен је, по сопственој жељи, у манастиру Светог Саве у Либер-

твилу (САД). 

Краљ Петар II био је трагична личност српске историје. Ова публикација 

даје мало другачији поглед на његов лик и дјело од стране човјека који га је 

лично познавао. Аутор нам је оставио значајне податке о приватном животу 

краља, који дају нови поглед на њега док се није бавио државним пословима. 

Приређивачи су читаоцима олакшли читање ове публикације додатним обја-

шњењима у скоро 300 (три стотине) фуснота. Читаоцима ће бити веома зани-

мљиво да читају о животу краља Петра II, свједочењем његовог приватног 

секретара, из прве руке. 

 

Данило Зец 

Бањалука  
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 Босна и Херцеговина: Саслушања српских избеглица из Другог 

светског рата, приредио: Радован М. Пилиповић, Удружење 

архивских радника, Архив Републике српске и Историјски 

архив Града Новог Сада, Бања Лука 2022, стр. 278 
 

Зборник Босна и Херцеговина: Саслушања српских избеглица из Другог 

светског рата, који је приредио Радован Пилиповић, директор Архива Српске 

православне цркве, представља скуп изјава избјеглица са простора Босне и 

Херцеговине, датих у Комесаријату за избјеглице и пресељенике владе Милана 

Недића. Овај зборник је потекао из приватне збирке адвоката Ратомира Ј. 

Миленковића, а објавили су га Архив Републике Српске, Удружење архивских 

радника Републике Српске и Историјски архив Града Новог Сада. 

У недостатку извора првог реда, свједочења након унутрашње критике 

извора могу да буду веома значајaн извор за реконструкцију појединих догађаја 

из прошлости. Искази ових свједока узимани су непосредно по њиховом дола-

ску у Србију. У овом зборнику саслушања преовладавају индивидуална свједо-

чења. Дјело се састоји из поглавља: Документовање српског страдања у Неза-

висној Држави Хрватској (1941–1945), Херцеговина, Источна Босна и Западна 

Босна, а поред ових, ту су и поглавља Факсимили докумената и Индекс имена. 

Централна тема сваког свједочења јесте страдање народа и детаљни опи-

си злочина које је сваки свједок видио или је сазнао за њих од неког другог 

лица. Сва свједочанства су аутентична и свјежа, јер су се догодила у непосред-

ној прошлости. Жртве су у великој већини били припадници српског народа, 

али било је и оних који су страдали, јер су се супротстављали режиму Незави-

сне Државе Хрватске (НДХ). Нажалост, таквих је у овим изјавама било веома 

мало. Срби су убијани само зато што су били припадници српског народа, а 

припадници осталих народа, према овим исказима, страдали су само уколико 

су се побунили против тадашњег режима. Поред описа страдања, свједоци 

наводе и број жртава, што свакако треба узети са резервом, нарочито пошто је 

ријеч углавном о округлим бројевима.  

Према њиховим изјавама, док је њемачка, а посебно италијанска управа 

била присутна, није било масовних убистава и злостављања. Када би њемачку, 

а посебно италијанску власт, замијенила усташка, настајали су масовни покољи 

Срба које су најчешће, према овим исказима, спроводили први сусједи жртава. 

На крају сваког исказа наводили су њихова имена и презимена. Они који су 
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вршили најсвирепије злочине најчешће су били предратни олош, како их сами 

свједоци називају. Поред ове, још једна константа која се провлачи јесте та да 

су домобрани имали бољи и толерантнији однос према српском становништву 

од усташа, али их то не амнестира од њихове посредне улоге у геноциду над 

Србима у НДХ. Поједини искази садрже имена и презимена оних који су се 

противили таквом дјеловању или имали добар однос према српском становни-

штву. Поред тога, константно је то што се од свих жртава извлачила материјал-

на корист, а на крају им је одузимано оно најдрагоцјеније – живот. Искази оби-

лују подацима о покушајима превођења Срба на римокатоличку вјеру, те о 

пљачки имовине Српске православне цркве.  

Свако свједочанство има немјерљив значај за историјску истину. Не 

умањујући значај осталих, два свједочанства се у томе посебно истичу. То су 

искази Симе Ћурковића и Драге Свијетличића. Ова два исказа су уједно и два 

најдетаљнија исказа, али се намећу и као веома значајни извори за проучавање 

и функционисање система концентрационих логора Јасеновац. Њих двојица, 

наиме, припадају првој групи логораша која долази у Јасеновац. Иако њихови 

искази у датумима нису сагласни, сасвим сигурно ријеч је о првој групи лого-

раша која стиже из Госпића у логор Јасеновац. Исказ Симе Ћурковића, који је 

водио списак затвореника у својој бараци, значајан је извор за број жртава у 

првим мјесецима рада логора. Број убијених у логору од краја августа 1941. до 

маја 1942. године, према његовом мишљењу, износи између 10 и 12 хиљада, 

али исто тако наводи да број оних који су убијени изван логора и оних који су 

убијени одмах по доласку није познат. У склопу исказа овог свједока налазе се 

и потпоглавља: Случај Отона Гавранчића, Како Љубо Милош ликвидира, Слу-

чај Петра Зрнића из Београда, Србин са два срца, Случај с Авдом Трбоњом, 

Исхрана у јасеновачком логору, Број ликвидираних Срба у логору, Срби заро-

бљеници у јасеновачком логору, Како се ишло на рад, Мој рад у логору. Ова 

потпоглавља представљају дио његовог исказа који се конкретно односи на 

боравак свједока Ћурковића у логору Јасеновац. Њихове изјаве су веома драго-

цјен материјал за изучавање настанка логора Јасеновац и његове прве затворе-

нике. 

Зборник који је приредио Пилиповић допуњује слику страдања Срба на 

простору НДХ тј. на њиховим огњиштима и у логорима. Крволоци који се спо-

мињу у овим изјавама нису бирали ни пол, ни старост, ни средства за ликвиди-

рање невиног становништва само зато што су припадали другом народу, другој 

вјери или нису били сагласни са политиком владајућег режима. Без обзира на 

ситне техничке грешке, велику захвалност дугујемо аутору што нам је 

омогућио увид у садржај ових докумената и који ће сигурно бити од велике 

користи многим истраживачима. 

 

ДАНИЛО ЗЕЦ 

Бањалука  



РАДОВАН СУБИЋ, Boro Bronza ,,Long Flight of the Imperial Eagle. Austrian Diplomacy...” 

205 

 

 Информативни прилог 
 УДК 341.7/.8(439.5)(048.83)   

 COBISS.RS-ID 137726465 
 10.7251/GUARS2214205B 

 

 

Boro Bronza, Long Flight of the Imperial Eagle. Austrian Diplomacy 

and Trade towards Asia 1774–1799, Association of Archiaval 

Workers of the Republic of Srpska, Banja Luka 2022, 256 p. 
 

 

По неписаном правилу у истраживању историје дипломатије 

Хабзбуршке монархије у „класичном добу” аутори, свјетски и домаћи, 

усмјеравају пажњу на познате дијелове политике ове велике и комлексне 

државне творевине. У принципу, истражују се одређени сегменти њене 

„европске“ или „османске“ политике, односно хабзбуршка борба за превласт с 

другим европским силама или обрачун с југоисточним сусједом – Османским 

царством. Истраживање хабзбуршке тежње ка ваневропској свјетској 

експанзији прави је историчарски раритет. У другој половини XVIII вијека 

Монархија је жељела да покаже да није само континентална сила. Ако не као 

освајачка  војно доминантна онда је требала бар да буде економска, трговачка 

сила. С тим циљем развијена је дипломатска активност и трговина у Индији и 

другим дијеловима Азије. Хабзбуршка дипломатија се ослањала на Вилијама 

Болтса (1739–1808), познатог европског предузетника поријеклом из 

Амстердама. Бечки двор му је јуна 1775. године издао повељу, она означава 

почетак напора да се успоставе трговачки односи са Индијом, Кином, Јапаном. 

Међутим, они нису уродили правим плодовима и окончани су у јеку 

Револуционарних ратова 1799. године. Овај очигледни пропуст у савремној 

историографији исправио је Боро Бронза, ванредни професор Опште историје 

новог вијека на Катедри за историју Филозофског факултета у Бањалуци, 

дјелом Дуги лет царског орла. Аустријска дипломатија и трговина према 

Азији 1774–1799. Удружење архивских радника Републике Српске објавило је 

монографију на енглеском језику, у жељи да ауторов научни допринос буде 

препознат и прихваћен у европским истраживачким круговима. 

Аутор је књигу утемељио на грађи из Аустријскog државнog архивa у 

Бечу (фондови Ратни архив и Династијски, дворски и државни архив), и 

оновременој штампи (лондонској, хамбуршкој, бечкој), уз кориштење 

литературе европске провенијенције. Књига је подијељена у три поглавља, 

прво Према сусрету са судбином (Towards Meeting with Destiny pp. 20-78) 

састављено је од четири потпоглавља (Austrian trade with the Ottoman Empire 

and Asia in first decades of the 18th Century „Company of Ostend“, Austrian trade 

with Asia after the Ostend Company, Renewal of trade with India before meeting 
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with William Bolts, Preparations for the expedition 1774–1775), друго До раја и 

назад (To Paradise and Back pp. 79-124), које се састоји такође од четири 

потпоглавља (Start of the expedition and founding the colony in Delagoabay, 

William Bolts in India 1777–1780, Colony on Nicobar Islands, Austria`s role in 

plans to open trade with Egypt), треће Нова нада и горак крај (New Hope and 

Bitter Ending pp. 125-206), које се састоји од шест потпоглавља (Bolts`return 

from India and the second Austrian Company, Project of the Ignaz von Bernard 

Botanist mission, Bolts in the service of foreign affairs and his demise, Dissolution 

and later heritage of the Austrian Company, Austria and the Ottoman Empire 1791-

1797, Austria and Napoleon`s „Mediterranean Expedition“ 1798-1799). 

Боро Бронза овим дјелом је своја вишедеценијска истраживања 

хабзбуршке политике према османској Босни и Херцеговини у XVIII вијеку 

(књига Аустријска политика према простору Босне и Херцеговине 1699–1788), 

Балкану у вријеме Револуционарних и Наполеонових ратова (књига Аустрија и 

Западни Балкан 1788–1815) сада проширио и на други крај свијета. Вријеме ће 

показати куда ће се даље истраживачки упутити.  

 

Радован Субић 

Универзитет у Бањој Луци 

Филозофски факултет 

Катедра за историју 

radovan.subic@ff.unibl.org 
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НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ ДР БОЖИЦЕ МЛАДЕНОВИЋ  

(1987–2019): БИБЛИОГРАФИЈА 
 

 
Апстракт: У раду је приказан истраживачки и научни опус др Божице Младеновић. 

Пописани радови обрађују епоху балканских ратова и Великог рата, којима је српска истори-

чарка посветила више од три деценије истраживања. Темама из домена војне и друштвене 

историје расветлила је догађаје и личности из друге деценије двадесетог века. Такође, научним 

резултатима утрла је пут и поставила полазну основу за даљње проучавање улоге и места жене 

у периоду Великог рата. Живана Терзић, Роса Пантић, Милунка Савић, Софија Пећанац, Јелена 

Лорет, Наталија Аранђеловић, само су нека од имена жена чије је животе истражила. Највећи 

научни допринос др Младеновић дала је у расветљавању Топличког устанка. 

 

Кључне речи: балкански ратови, Први светски рат, Топлички устанак, војна историја, 

окупација. 

 

 

Дана 1. јануара 1963. године родила се Божица Младеновић у Проку-

пљу. Године 1987. дипломирала је на Одељењу за историју Филозофског 

факултета у Београду. Постдипломске студије на Одсеку за општу савремену 

историју 20. века уписала је код проф. др Андреја Митровића 1987. године, а 

завршила 1990. одбраном магистарског рада Жена у Топличком устанку 1917. 

године. Научни степен доктора историјских наука стекла је одбраном доктор-

ске дисертације Град у Војно-генералном гувернману у Србији од 1916. до 1918. 

године (март 1998). Две деценије радила је у Историјском институту САНУ у 

Београду (август/1988 – март/2008), где је проучавала историју Србије у Првом 

светском рату и објављивала историјске изворе из поменутог периода. Од 

априла 2008. године радила је на Департману за историју Филозофског факул-

тета у Нишу, у звању ванредног професора, на предметима из Опште историје 

19. века. За редовног професора изабрана је 2013. године. Др Божица Младено-

вић била је управник Департмана за историју Филозофског факултета у Нишу у 

периоду од октобра 2016. до октобра 2018. године. У току истраживачке и уни-

верзитетске каријере објавила је 12 књига (неке су доживеле и више издања), 

од којих је пет монографија, шест приређених издања историјских извора, 

један приручник, осамдесет шест чланака и студија. Учествовала је на више 

међународних и националних научних скупова и конференција.  

Приказана библиографска грађа обрађена је применом Међународних 

стандарда за библиографски опис монографских публикација ISBD(M), сериј-
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ских публикација ISBD(S) и чланака у серијским публикацијама и зборницима 

радова ISBD(CP). Библиографски записи обједињени су, нумерисани и класи-

фиковани према години објављивања грађе, а у оквиру исте године азбучно на 

писму на којем су објављене. Континуирана нумерација обухвата пет темат-

ских целина (Монографије и приручници; Приређене публикације, Радови – 

поглавља у серијским и монографским публикацијама; Радови саопштени на 

научним скуповима/конференцијама; Прикази књига), коју чини 109 записа 

(радова).  

 

 

I Монографије и приручници 

 

1. Жена у Топличком устанку 1917 / Божица Младеновић. - Београд : 

Социјална мисао, 1996 (Београд : Чигоја штампа). - 175 стр. : табеле ; 20 

цм 

"6 векова Прокупља 1395/1995" --> предлист насл. стр. 

Ћир. 

Тираж 1.000 

Белешке уз текст 

Прилози: стр. 115-170 

Библиографија: стр. 171-175. 

2. Град у аустроугарској окупационој зони у Србији од 1916. до 1918. 

године / Божица Б. Младеновић. - Београд : Чигоја штампа, 2000. - 256 

стр. : табеле; 24 cm 

Према предговору, ова монографија за основу има рукопис докторске 

дисертације, која је одбрањена на Филозофском факултету у Београду 

12. марта 1998. године. 

Са посветом аутора 

Тираж 500 

Резиме на енгл. језику 

Библиографија: стр. 227-232. 

 

3. Коста Миловановић Пећанац : 1879-1944 : биографија / Момчило Павло-

вић, Божица Младеновић. - Београд : ИСИ [т. ј.] Институт за савремену 

историју : Удружење ратних добровољаца 1912-1918, њихових потомака 

и поштовалаца ; Косовска Митровица : Филозофски факултет, Одсек за 

историју, 2003 (Београд : Фото Футура). - 359 стр. : илустр. ; 21 cm 

Слике аутора 

Тираж 500 

Биографије аутора: стр. 359 

Напомене и библиографске референце уз текст 
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Библиографија: стр. 341-345 

Регистар. 

 

4. Породица у Србији у Првом светском рату ; The Family in Serbia in the 

First World War / Божица Младеновић ; уредник Тибор Живковић ; 

[регистар Славица Мереник]. - Београд : Историјски институт, 2006 

(Београд : Чигоја штампа). - 220 стр. : табеле ; 25 cm 

На спор. насл. стр.: The Family in Serbia in the First World War 

Тираж 500 

На пресавијеном делу омотног листа ауторова слика и белешка о њему 

Summary 

Напомене и библиографске референце уз текст 

Библиографија: стр. 215-220 

Регистри. 

 

5. Коста Миловановић Пећанац : 1879-1944. : биографија / Момчило Пав-

ловић, Божица Младеновић. - 2. изд. - Београд : Институт за савремену 

историју, 2006 (Београд : Фото футура). - 359 стр. : илустр. ; 21 cm 

Слике аутора 

Тираж 300 

Биографије аутора: стр. 359 

Напомене и библиографске референце уз текст 

Библиографија: стр. 341-345 

Регистар. 

 

6. Србија у Великом рату : (1914-1918) / Божица Младеновић ; [израда 

карата Милован Миливојевић]. - Београд : Завод за уџбенике, 2008 

(Суботица : Ротографика). - 139 стр. : илустр. ; 29 cm 

Тираж 2.000 

Библиографија: стр. 139. 

 

7. Судбина жене у рату: Роса Пантић (1891-1945) / Божица Младеновић. - 

Београд : Историјски институт, 2012 (Београд : Дамњановић и синови). - 

112 стр. : илустр. ; 20 cm 

На спор. насл. стр.: The destiny of a woman in war: Rosa Pantić (1891-

1945) 

Тираж 300 

Белешка о аутору: стр. [113] 

Прилози: стр. 75-105 

Напомене и библиографске референце уз текст 

Summary 

Библиографија: стр. 106 
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Регистар. 

II Приређене публикације 

 

8. Наредбе, извештаји и писма војвода и четовођа Топличког устанка : 

(збирка докумената) / приредила Божица Младеновић. - Лесковац : 

Народни музеј ; Прокупље : Књижевно друштво "Раде Драинац", 1992 

(Лесковац : Напредак). - 188 стр. ; 21 cm 

Тираж 1.000 

Прилози: стр. 182-188. 

 

9. Казивања о Топличком устанку / приредила за штампу Божица Младе-

новић. - Нови Сад : М & Н, 1995 (Нови Сад : Графоофсет). - 109 стр. ; 25 

cm 

Тираж 1000 

Предговор / Божица Младеновић: стр. 7-10. 

 

10. Дневник Косте Миловановића Пећанца : од 1916. до 1918. године / при-

редила Божица Младеновић : Diary of Kosta Milovanović Pećanac. - Бео-

град : Историјски институт САНУ, 1998 (Краљево : Слово). - 198 стр. : 

илустр. ; 24 cm 

На спор. насл. стр. : Diary of Kosta Milovanović Pećanac 

Тираж 1000 

Предговор: стр. 5-14 

Регистри. 

 

11. Мемоари / Павле Блажарић. - Лепосавић [тј.] Приштина : Институт за 

српску културу ; Лепосавић : Центар за културу "Сава Дечанац" ; Бео-

град : Савез удружења ратника ослободилачких ратова Србије 1912-

1920. и потомака, 2006 (Београд : Драслар партнер). - 383 стр., [48] стр. с 

фотогр. ; 25 cm 

Тираж 500. - Стр. 5-21: Предговор / Божица Младеновић. - Поговор: стр. 

381-382. - Напомене уз текст. 

 

12. Топлички устанак 1917. : збирка докумената / приредила Божица Младе-

новић : Toplica Uprising 1917. - Београд : Историјски институт, 2007 

(Београд : Чигоја штампа). - 164 стр. : илустр. ; 25 cm 

На спор. насл. стр.: Toplica Uprising 1917. 

Тираж 500 

Напомене и библиографске референце уз текст 

Регистри. 
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13. Kazivanja o Topličkom ustanku / приредила за штампу Божица Младено-

вић. - Нови Сад : Издавачка делатност "M & N", 2007. - 129 стр. ; 24 цм 

 

14. Мемоари о Топличком устанаку 1917. године / Радомир Радосављевић ; 

приредила Божица Младеновић. - Београд : Друштво историчара Србије 

"Стојан Новаковић", 2010 (Београд : Донат граф). - 89 стр. ; 25 cm 

Тираж 500 

Мемоари као историјски извор: стр. 6-12 

Напомене и библиографске референце уз текст 

Регистар. 

 

15. Питомци војне академије : списак свршених питомаца 1-46 класе 1855-

1914. године / Божица Младеновић, Милић Ј. Милићевић ; уредник 

Срђан Рудић ; [превод резимеа Гордана Гарић Петровић]. - Београд : 

Историјски институт, 2012 (Београд : Чигоја штампа). - 87 стр. : табеле ; 

24 cm 

Тираж 500 

На спор. насл. стр.: Cadets of Military Academy 

Напомене и библиографске референце уз текст 

Summary. 

 

16. Жив се не предајем!!! : дневник Косте Војиновића Косовца од 1916. до 

1917. године / приредила Божица Младеновић ; [регистар личних имена 

Младен Ацковић]. - Ниш : Талија издаваштво : Филозофски факултет, 

2017 (Ниш : Талија издаваштво). - 300 стр. : илустр. ; 25 cm 

Ауторове слике 

Тираж 500 

Слика приређивача и О приређивачу: стр. [303] 

Напомене и библиографске референце уз текст 

Регистар. 

 

17. Жив се не предајем!!! : дневник Косте Војиновића Косовца од 1916. до 

1917. године / Коста Војиновић ; приредила Божица Младеновић. - 2. 

изд. - Ниш : Талија издаваштво : Филозофски факултет, 2018 (Ниш : 

Талија издаваштво). - 300 стр. : илустр. ; 25 cm 

Ауторове слике 

Тираж 500 

О приређивачу: стр [303] 

Напомене и библиографске референце уз текст 

Регистар. 

18. Жив се не предајем!!! : дневник Косте Војиновића Косовца од 1916. до 

1917. године / Коста Војиновић ; приредила Божица Младеновић. - 3. 
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изд. - Ниш : Талија издаваштво : Филозофски факултет, 2018 (Ниш : 

Талија издаваштво). - 303 стр. : илустр. ; 25 cm 

Ауторове слике 

Тираж 500 

О приређивачу: стр [309] 

Напомене и библиографске референце уз текст 

Регистар. 

 

19. Уточишта ни код кога : дневник Тошка Влаховића из 1917. године / при-

редила Божица Младеновић. - Нови Сад : Прометеј ; Београд : Радио-

телевизија Србије, 2018 (Нови Сад : Прометеј). - 171 стр. : илустр. ; 22 

cm 

Ауторове слике 

На оба спојна листа фотогр. 

Тираж 500 

Подаци о приређивачу: стр. 169 

Напомене и библиографске референце уз текст 

Регистар. 

 

III Радови – поглавља у серијским и монографским  публикацијама 

 

20. Велимир Николић о стрељању и страдању мештана у Горњем Матејевцу 

1917. године / Божица Младеновић 

У: Расковник. - ISSN 0486-0187. - Год. 14, бр. 53/54 (1988), стр. 64-69. 

 

21. Казивања Чедомира Чукурановића, војника XII коњичког пука / Божица 

Младеновић 

У: Расковник. - ISSN 0486-0187. - Год. 14, бр. 53/54 (1988), стр. 57-63. 

22. Топлички устанак – спонтана народна побуна и организовани покрет 

отпора / Божица Младеновић 

У: Лесковачки зборник. - ISSN 0459-1070. - Бр. 28 (1988), стр. 11-15. 

 

23. Два извора о одговорности Косте Пећанца за рад у српској герили и 

током Топличког устанка / Божица Младеновић 

У: Мешовита грађа (Miscellanea). -  0350-5650 (ISSN-L 0350-5650). - Књ. 

20 (1990), стр. 127-138. 

 

24. Арбанаси и Топлички устанак / Божица Младеновић 

У: Лесковачки зборник. - ISSN 0459-1070. - Бр. 33 (1993), стр.119-122. 
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25. Нови извори о Јовану Илићу и Синиши Стефановићу / Божица Младе-

новић 

У: Историјски часопис. - ISSN 0350-0802. - Књ.40-41 (1993/1994<шт. 

1995>), стр. 341-344. 

 

26. Казивања Глигорија Аксентијевића о Топличком устанку / Божица Мла-

деновић 

У: Даница. - ISSN - 0354-4974. - Год. 2 (1995), стр. 341-344. 

 

27. Коста Миловановић Пећанац, Моја казивања о Драгутину Димитри-

јевићу Апису и друговима / Божица Младеновић 

У: Српски југ. - ISSN - 0354-4826. – Год. 2, бр. 6 (1995), стр.179-182. 

 

28. Здравствена заштита становника Београда од 1916. до 1918. године / 

Божица Младеновић 

У: Годишњак за друштвену историју. - ISSN - 0354-5318. – Год. 4, бр. 1 

(1997), стр. 35-42. 

 

29. Нови наративни извори о Топличком устанку / Божица Младеновић 

У: Историјски часопис . - ISSN 0350-0802. - Књ. 42-43 (1997), стр. 311-

317. 

 

30. Школе у Београду од 1916. до 1918. године / Божица Младеновић 

У: Историјски часопис . - ISSN 0350-0802. - Књ. 44 (1997<шт. 1998>), 

стр. 167-180. 

 

31. Историја Топлице / Божица Младеновић 

У: Топлички крај : мала енциклопедија Топлице : зборник / [аутори 

Миливоје Маћејка ... и др. : редактор - уредник Иван Ивановић]. – Бео-

град : Алтера : "Слободан Јовић", 1998. - Стр. 87-99. 

 

32. Софија Пећанац : 1889-1961 / Божица Младеновић 

У: Токови историје. - ISSN - 0354-6497. - Бр. 1-4, (1999), стр. 409-420. 

 

33. Промена назива улица у градовима Војно-генералног гувернмана : При-

лог проучавању односа између паралелних друштава / Божица Младено-

вић 

У: Историјски часопис. - ISSN 0350-0802. - Књ. 45-46 (1998/1999 <шт. 

2000>), стр. 289-305. 

 

34. Демографске прилике у ваљевском округу од 1916. до 1918. године / 

Божица Младеновић 
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У: Гласник. - ISSN - 0354-9143. - Бр. 34 (2000), стр. 151-158. 

 

35. Извештаји Косте Пећанца о пљачкању манастира Високи Дечани у 

Првом светском рату / Божица Младеновић 

У: Гласник. - ISSN 0354-9143. - Бр. 35 (2001), стр. 143-146. 

 

36. Писмо у Првом светском рату/ Божица Младеновић 

У: Писмо: зборник радова / уредник Радош Љушић. – Београд : Удруже-

ње за српску повесницу, 2001. - Стр. 237-252. 

 

37. Рат и приватност: Први светски рат / Божица Младеновић 

У: Приватни живот код Срба у двадесетом веку / приредио Милан Рис-

товић. - Београд : Clio, 2007. - Стр. 771-794. 

 

38. Школе у градским насељима три јужна округа Војно-генералног гуверн-

мана у Србији од 1916. до 1918. године / Божица Младеновић 

У: Историјски часопис . - ISSN 0350-0802. - Књ. 47 (2000 <шт. 2002>), 

стр. 175-181. 

 

39. Живана Терзић – ратник са Дрине / Божица Младеновић 

У: Историјски часопис. - ISSN 0350-0802. - Књ. 49 (2002<шт.2003>), стр. 

275-278. 

 

40. Српска елита у Првом светском рату / Божица Младеновић 

У: Историјски часопис. - ISSN 0350-0802. - Књ. 49 (2002<шт.2003>), стр. 

243-259. 

 

41. Породица Аранђеловић у Првом светском рату / Божица Младеновић 

У: Историјски часопис. - ISSN 0350-0802. - Књ. 51 (2004), стр. 157-170. 

 

42. Из ратних бележака потпоручника Иванка Обреновића (1915-1919) / 

Божица Младеновић, Недељко Радосављевић  

У: Мешовита грађа (Miscellanea). - ISSN 0350-5650. - Књ. 24 (2005), стр. 

277-286. 

 

43. Топлички устанак 1917. године – (не) истраженост теме и могућност 

даљег истраживања / Божица Младеновић 

У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Бр. 20/2 (2006), стр. 313-322. 

 

44. Срби у делу немачке штампе 1912-1913. године / Божица Младеновић 

У: Историјски часопис. - ISSN 0350-0802. - Књ. 53 (2006), стр. 301-316. 
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45. Војска Краљевине Србије за време Балканских ратова – у огледалу 

немачке штампе / Божица Младеновић 

У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Бр. 22, (2007), стр. 161-171. 

 

46. Демографске прилике у Чачанском округу 1916-1918. године / Божица 

Младеновић 

У: Наша прошлост. - ISSN 0550-4317. - Бр. 8 (2007), стр. 65-71. 

 

47. Живот и дела војводе Косте Пећанца / Божица Младеновић 

У: Мешовита грађа (Miscellanea). - ISSN 0350-5650. - Књ. 28 (2007), стр. 

365-377. 

 

48. Записи Животе Живковића / Божица Младеновић 

У: Мешовита грађа, (Miscellanea). - ISSN 0350-5650. - Књ. 28 (2007), стр. 

307-339. 

 

49. Павле Блажарић Бистрички о Кости Миловановићу Пећанцу / Божица 

Младеновић 

У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Бр. 23, ( 2007), стр. 327-339. 

 

50. Топлички устанак 1917. – особитости и значај у српској историји / 

Божица Младеновић 

У: Братство. - ISSN 1451-2386. - Год. 11 (2007), стр. 41-46. 

 

51. Вучко Пантић, Из времена Топличког устанка 1917. године / Божица 

Младеновић 

У: Весник. - ISSN 0067-5660. - Бр. 36 (2009), стр.168-177. 

 

52. Списак српских ђака за школовање у Француској у 1916. години / Божи-

ца Младеновић 

У: Мешовита грађа (Miscellanea) - ISSN 0350-5650. - Књ. 30 (2009), стр. 

135-142. 

 

53. Софија Пећанац : од поштоване жене до ''народног непријатеља'' / Божи-

ца Младеновић 

У: Караџић. - ISSN 1821-061. – Бр. 2(2010), стр. 102-110. 

 

54. ''Beogradske novine'' – Оглед о паралелним друштвима у Војно-генерал-

ном гувернману Србија 1915-1918 / Божица Младеновић, Милић Мили-

ћевић 

У: Историјски часопис. - ISSN 0350-0802. - Књ. 60 (2011), стр. 541-554. 
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55. Казивања Радоша Николића о Топличком устанку / Божица Младено-

вић, Милић Милићевић  

У: Мешовита грађа (Miscellanea) - ISSN 0350-5650. - Књ. 32 (2011), стр. 

553-560. 

 

56. О боравку српске војске на Крфу 1916. године / Божица Младеновић, 

Милић Милићевић 

У: Мешовита грађа (Miscellanea) - ISSN 0350-5650. - Књ. 32 (2011), стр. 

543-552. 

 

57. Пољакиња у Топличком устанку 1917. године : поводом обележавања 

95-годишњице Топличког устанка / Божица Младеновић 

У: Теме. - ISSN 0353-7919. - Год. 36, бр. 3 (2012), стр. 1371-1378. 

 

58. Женско друштво између љубави и страха: Дневник Наталије Аранђе-

ловић од 1915. до 1918. године / Божица Младеновић 

У: Теме. - ISSN 0353-7919. - Год. 38,  бр. 2 (2014), стр. 723-732. 

   

59. Песме четничког војводе Косте Војиновића Косовца / Божица Младено-

вић 

У: Српске студије. - ISSN 2217-5687. - Књ. 5 (2014), стр. 187-205.  

 

60. Србија у Великом рату / Божица Младеновић 

У: Велики рат и "мали" човек / [уредник Милош Матић]. - Београд : 

Етнографски музеј у Београду, 2014. - Стр. 197-217. 

 

61. Women's Mobilization for War (South East Europe), in: 1914-1918-online / 

Božica Mladenović 

U: International Encyclopedia of the First World War, ed. by Ute Daniel, 

Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, and 

Bill Nasson, issued by Freie Universität Berlin, Berlin 2014-10-08. URL: 

http://www.1914-1918- 

online.net/Bo%C5%BEica_Mladenovi%C4%87_Womens_Mobiliza-

tion_for_War_(South_East_Europe)_2014_10_08. 

 

62. Establishment and organisation of Serbien political parties in the 19 th cen-

tury / Miroslav D. Pešić, Božica B. Mladenović 

У: Теме. - ISSN 0353-7919. - Год. 39, бр. 3 (2015), стр. 945-964. 
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63. Култура у окупираној Србији 1916–1918 / Божица Младеновић 

У: Први светски рат : зборник радова / приредили Слободан Владушић, 

Ђорђе Ђурић ; [преводи резимеа Биљана Радић Бојанић]. - Нови Сад : 

Матица српска, 2015. - Стр. 281–294. 

 

64. Милунка Савић: између мита и стварности / Божица Младеновић 

У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 191, књ. 496, св. 5, 

(2015), стр. 667–672. 

 

65. Критика – Лексикон Првог светског рата у Србији, уредници Станислав 

Сретеновић и Данило Шаренац, Институт за савремену историју, Дру-

штво историчара ''Стојан Новаковић'', Београд 2015, 423 стр. / Божица 

Младеновић 

У: Историјски часопис. - ISSN 0350-0802. - Књ. 65 (2016), стр. 465- 471. 

 

66. Фунционисање парламентарног система у Краљевини Србији од 1889. 

до 1892. године / Мирослав Пешић, Божица Младеновић 

У: Историјски часопис. - ISSN 0350-0802. - Књ. 65 (2016), стр. 331-353. 

 

67. Два наративна извора о Топличком устанку / Божица Младеновић 

У: Мешовита грађа (Мiscellanea). - ISSN 0350-5650. - Књ. 38, (2017), стр. 

225-238. 

 

68. Криза парламентарног система у Краљевини Србији од 1892. до 1894. 

године / Мирослав Д. Пешић, Божица Б. Младеновић, 

 У: Историјски часопис. - ISSN 0350-0802. - Књ. 66 (2017), стр. 401-436. 

 

69. Љубав у доба Топличког устанка 1917. године: Коста Војиновић и Стан-

ка Петровић-Димић / Божица Младеновић 

У: Српске студије. - ISSN 2217-5687. - Књ. 5 (2017), стр. 360-366.  

 

70. Властимир Вуковић у Великом рату: од битке на Мачковом камену до 

преласка на Солунски фронт / Божица Младеновић 

У: Токови историје. - ISSN - 0354-6497. - Бр. 2 (2018), стр. 12-29 

 

IV Радови саопштени на научним скуповима / конференцијама 
 

71. Комитски преки суд / Божица Младеновић 

У: Научни скуп Србија 1917. године / одговорни уредник Славенко Тер-

зић. - Београд : Историјски институт, 1988. - Стр.81-94. 
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72. Штампа Босне и Херцеговине о дочеку српске војске новембра 1918. 

године / Божица Младеновић 

У: Научни скуп Србија 1918. године и стварање југословенске државе, 

Београд, [2. и 3. децембра 1988.]: зборник радова. -  Београд : Историј-

ски институт, 1989. - Стр. 379-387. 

 

73. Одштетни захтеви Србије према Бугарској на Конференцији мира у 

Паризу 1919-1920 / Божица Младеновић 

У: Научни скуп Србија на крају Првог светског рата / одговорни уред-

ник Славенко Терзић. - Београд : Историјски институт : Змај, 1990. - 

Стр. 101-104. 

[Према предговору, шести научни скуп у оквиру пројекта Историја 

Србије и српског народа у првом светском рату под називом Округли 

сто са темом Србија на крају првог светског рата, одржан је 21. и 22. 

децембра 1989. године у Београду] 

 

74. Дневник Косте Миловановића Пећанца као историјски извор / Божица 

Младеновић 

У: Топлички устанак 1917. године : зборник радова са научног скупа 

држаног у Прокупљу и Лесковцу 27. и 28. марта 1997. године / [уредник 

и стручни редактор Боривоје Ђ. Поповић]. - Београд : Удружење ратних 

добровољаца 1912-1918, њихових потомака и поштовалаца : Војноисто-

ријски институт Војске Југославије, 1997. - Стр. 324-329. 

 

75. Устаничке борбе у косаничком срезу 1916-1918. године / Божица Мла-

деновић 

У: Куршумлија кроз векове : зборник радова с научног скупа, Пролом 

Бања / одговорни уредник Славенко Терзић. - Београд : Завод за уџбе-

нике и наставна средства : Историјски институт САНУ ; Куршумлија : 

Туристичка организација Општине, 2000. - Стр.163-168. 

 

76. Српско село у Првом светском рату / Божица Младеновић 

У: Српско село : могућности и даљи правци истраживања : [зборник 

радова са Научног скупа Српско село - могућности и даљи правци 

истраживања одржаног 21. и 22. 06. 2001. године у Сирогојну у органи-

зацији Музеја "Старо село", Сирогојно и Историјског института] / одго-

ворни уредници Тибор Живковић, Снежана Ђенић. - Београд : Историј-

ски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном "Старо село", 2003. - Стр. 

103-115. 

 

77. Злочини у устаничком подручју Србије 1917. године / Божица Младено-

вић 



МИЛЕНА ЖИКИЋ, Научни резултати др Божице Младеновић (1987–2019): Библиографија 

221 

 

У: Геноцид у 20. веку на просторима југословенских земаља : зборник 

радова са научног скупа, Београд, 22-23. април 2003. / [организатори 

научног скупа Музеј жртава геноцида, Крагујевац-Београд ... [и др.] ; 

уредник Јован Мирковић]. - Крагујевац : Музеј жртава геноцида ; Бео-

град : Институт за новију историју, 2005. - Стр.  59-64. 

 

78. Коста Миловановић Пећанац у четничкој акцији 1903-1912. године / 

Божица Младеновић 

У: Ратно добровољаштво Југославије у Другом светском рату : [зборник 

радова] / [главни уредник Новица Пешић]. - Београд : Удружење ратних 

добровољаца 1912-1918, њихових потомака и поштовалаца, 2005. - Стр. 

244-250. 

 

79. Здравствене прилике у окупираној Србији 1915-1918 / Божица Младено-

вић 

У: Зборник радова са XV научног скупа Историја медицине, фармације 

и народне медицине, одржаног 24-25. маја 2006. године у Зајечару / 

[главни и одговорни уредник Момчило Павловић]. - Београд : Институт 

за савремену историју ; Зајечар : Историјски архив "Тимочка крајина", 

2007. - Стр. 29-38. 

 

80. Između ovlašćenja i samovolje : Kosta Milovanović Pećanac i Pavle Blažarić 

Bistrički u gerilskim borbama na teritoriji Makedonije : 1904-1908 / Božica 

Mladenović 

 U: Gerila na Balkanu : borci za slobodu, buntovnici ili banditi : istraživanje 

gerile i paramilitarnih formacija na Balkanu / saopštenja sa Međunarodnog 

naučnog skupa održanog 14-16. septembra 2006. godine u Beogradu, Les-

kovcu i Vranju = Guerrilla in the Balkans : freedom fighters, rebels or bandits 

: researching the guerrilla and paramilitary forces in the Balkans / Internatio-

nal Conference Belgrade - Leskovac - Vranje, sept. 14-16 2006 ; [editors-in-

chief Momčilo Pavlović, Tetsuya Sahara, Predrag J. Marković ; translators 

Dragoslava Mićović, Jasminka Bošnjak]. - Tokyo : Institute for Disarmament 

and Peace Studies ; Belgrade : Institute of Contemporary History : Faculty for 

Security Studies, 2007. - Str. 103-118. 

[Međunarodni naučni skup Gerila na Balkanu (2006 ; Beograd, Leskovac, 

Vranje)] 

 

81. Српске династије у мемоарима пуковника Павла Блажарића / Божица 

Младеновић 

У: Нововековне српске династије у мемоаристици / уредник Петар В. 

Крестић ; главни и одговорни уредник Тибор Живковић. - Београд : 

Историјски институт, 2007. - Стр. 366-377. 
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82. Два мемоарска записа о повлачењу српске војске кроз Црну Гору крајем 

1915. године / Божица Младеновић 

У: "Први светски рат и Балкан - 90 година касније" : тематски зборник 

радова / [главни и одговорни уредник Милан Терзић]. - Београд : Инсти-

тут за стратегијска истраживања, Одељење за војну историју, 2011. - 

Стр. 252-264. 

[Међународна научна конференција "Први светски рат и Балкан - 90 

година касније", одражана у Београду 13. и 14. новембра 2008. године] 

 

83. Настава опште историје новог века II (XIX века) на Департману за исто-

рију Филозофског факултета у Нишу / Божица Младеновић 

У: Наука и савремени универзитет : научни скуп 10-11. новембар 2011. : 

књига резимеа / [уредник Јован Пејчић]. - Ниш : Филозофски факултет, 

2011 ([Ниш]. - Стр. 200-201. 

 

84. Уређење простора у градовима Војно-генералног гувернмана у Србији 

1916-1918: прилог проучавању односа између паралелних друштава / 

Божица Младеновић 

У: Просторно планирање у Југоисточној Европи : (до другог светског 

рата) / [уредник издања Бојана Миљковић-Катић ; одговорни уредник 

Срђан Рудић]. -  Београд : Историјски институт : Балканолошки инсти-

тут САНУ : Географски факулет Универзитета, 2011. - Стр. 269-281. 

 

85. Зов слободе: ''обични људи'' у Српској револуционарној организацији на 

територији Османског царства почетком 20. века / Божица Младеновић 

У: Устанци и побуне Срба у Турској у XIX веку : зборник радова : 

(поводом 170 година од избијања Нишке буне) / [главни и одговорни 

уредник Радомир Виденовић]. - Ниш : Универзитет у Нишу, Филозоф-

ски факултет, 2012. - Стр. 131-140. 

 

86. Слика другог: Срби у огледалу немачке штампе за време балканских 

ратова 1912-1913 / Божица Младеновић 

У: Други о Србима, Срби о другима : [зборник радова] / приредила 

Дубравка Поповић Срдановић. - Ниш : Филозофски факултет, 2012. - 

Стр. 41-61. 

[Међународни научни скуп одржан 11. и 12. децембра 2009. године на 

Филозофском факултету у Нишу] 

 

87. Тhe Balkan Wars in the Serbian illustrated periodicals. From statistics to poe-

try / Božica Mladenović, Milić Milićević 
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U: ''The Balkan Wars 1912/1913: New views and interpretations'' / Abstract 

Proceedings Internacional Conference October 24 to 25, 2012. - Belgrade. - 

p. 29. 

88. Балкански ратови у српској илустрованој периодици / Божица Младено-

вић, Милић Милићевић 

У: Балкански ратови 1912/1913 : нова виђења и тумачења / уредници 

Срђан Рудић, Миљан Милкић. - Београд : Историјски институт : Инсти-

тут за стратегијска истраживања, 2013. - Стр. 425-448. 

 

89. Димитрије Димитријевић, ученик Призренске Богословије / Божица 

Младеновић 

У: Историја и значај Призренске богословије : (поводом 140. годиш-

њице од оснивања) : [зборник радова са научног скупа одржаног од 31. 

октобра до 1. новембра 2011. године у Нишу] / приредио Славиша 

Недељковић. - Ниш : Филозофски факултет : Призренска богословија 

Св. Кирила и Методија : Центар за црквене студије, 2013. - Стр. 121-131. 

 

90. Други балкански рат у Мемоарима Павла Блажарића / Божица Младено-

вић, Мирослав Пешић 

У: Научни скуп са међународним учешћем Наука и савремени универ-

зитет 3, 15. и 16. новембар 2013: књига сажетака / [главни и одговорни 

уредник Бојана Димитријевић]. - Ниш : Филозофски факултет, 2013. - 

Стр. 179-180. 

 

91. ’’If I could get anything from you…’’ : The war correspondence in the new-

spaper ’’Velika Srbija’’ in 1916. year, Along Clio’s ways … / Božica Mlade-

nović 

U: Topical problems of modern historical science / edited by: Mihovil Vojno-

vič, Saša Kožuh, University of Primorska, Faculty of Education, A.F.M Kra-

kow University Koper, 2013. - Str. 53-69. 

 

92. Први  балкански рат  у  Мемоарима  Павла Блажарића / Божица Младе-

новић, Мирослав Пешић 

У: Први балкански рат 1912/1913. године: Друштвени и цивилизацијски 

смисао : (поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македо-

није 1912) : међународни тематски зборник. Књ. 1 / приредио Алексан-

дар Растовић. - Ниш : Филозофски факултет, 2013. - Стр. 287-299. 

 

93. Toplica uprising in the year 1917 – (un)explored topic ant the possibility of 

further researches / Božica Mladenović 
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У: Научни диалози : сборник посветен на 10-годишнината от научното 

партнЬорство между филологическија и философскија факултет на уни-

верситетите във Велико Търново и Ниш : Велико Търново, 2012 / състав. 

и ред. Радослав Радев ... [и др.]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил 

и Методий", 2013. - Стр. 271-280. 

 

94. Топлички устанак у српској историји и традицији / Божица Младеновић 

У: Наука и традиција : зборник радова са научног скупа (Пале, 18-19. 

мај 2012.). Филозофске науке / [главни уредник Владимир Милисав-

љевић]. - Пале : Филозофски факултет, 2013. - Стр. 117-124. 

 

95. Други балкански рат у Мемоарима Павла Блажарића / Божица Младено-

вић, Мирослав Пешић 

У: Тематски зборник радова [са трећег међународног научног скупа 

Наука и савремени универзитет, 2013]. [Tом 1], Историографија и савре-

мено друштво / [главни и одговорни уредник Бојана Димитријевић]. - 

Ниш : Филозофски факултет, 2014. - Стр. 9-19. 

[Међународни научни скуп Наука и савремени универзитет (3 ; 2013 ; 

Ниш)] 

 

96. Economic conditions in the Military-general Guvernman of Sеrbia 1916-1918 

/ Božica Mladenović 

U: ’’Great War, Serbia, Balkans and Great Powers’’: International Conferen-

ce / Abstract proceedings, September 24 to 25, 2014. - Belgrade, 2014. - Str. 

28-29. 

 

97. Југоисточна Србија у првим годинама српске револуције (1804-1806) / 

Божица Младеновић, Мирослав Пешић, 

У: Српски народ на Балканском полуострву од 6. до 20. века / приредио 

Славиша Недељковић. - Ниш : Филозофски факултет, 2014. - Стр. 277-

289. 

 

98. Делатност Светоникољског одбора на доношењу Устава из 1869 / Миро-

слав Пешић, Божица Младеновић 

У: Тематски зборник радова [са четвртог међународног научног скупа 

Наука и савремени универзитет, 4 (2014). Том 2], Државност, демокра-

тизација и култура мира / [главни и одговорни уредник Бојанa Димитри-

јевић]. - Ниш : Филозофски факултет, 2015. - Стр. 37-50.  

 

99. Привредне прилике у Војно-генералном гувернману Србија (1916-1918) 

/ Божица Младеновић 



МИЛЕНА ЖИКИЋ, Научни резултати др Божице Младеновић (1987–2019): Библиографија 
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У: Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе / уредници Срђан 

Рудић, Миљан Милкић. - Београд : Историјски институт : Институт за 

стратегијска истраживања, 2015. - Стр. 363-373. 

 

100. Развој либералних идеја у Кнежевини Србији од 1858. до 1869. године / 

Мирослав Пешић, Божица Младеновић 

У: Зборник радова са научног скупа Наука и слобода (Пале, 6-8. јуни 

2014.). Филозофске науке / [главни уредник Вера Вујевић]. - Пале : 

Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2015. - Стр. 

27-39. 

 

101. На "кућном фронту" - Српкиње у Великом рату / Божица Младеновић, 

Мирослав Пешић 

 У: Велики рат 1914-1918 : узроци, последице, тумачења : Међународни 

тематски зборник посвећен академику Драгољубу Р. Живојиновићу 

(1934-2016) / приредио Александар Растовић. -  Ниш : Филозофски 

факултет Универзитета у Нишу. - Књ. I (2016), стр. 511-522. 

[Међународни тематски зборник посвећен академику Драгољубу Р. 

Живојиновићу (1934‒2016)] 

 

102. Ратне операције на Македонском фронту у јесен 1916. године у мемоа-

рима Павла Блажарића / Божица Младеновић  

У: Друштвене науке пред изазовима савременог друштва [Електронски 

извор] : тематски зборник радова са међународног научног скупа Наука 

и савремени универзитет (6 ; 2016 ; Ниш). Том 1 / [уредник Гордана 

Ђигић]. - Ниш : Филозофски факултет Универзитета, 2017. - Стр. 105-

114.  

[“Друштвене науке пред изазовима савременог друштва. Тематски збор-

ник радова са шестог међународног научног скупа Наука и савремени 

универзитет 6 (2016)”]  

 

103. Добровољци у Топличком устанку / Божица Младеновић, Милић Мили-

ћевић 

У: Добровољци у Великом рату 1914-1918 : зборник. - Београд : Исто-

ријски институт : Институт за стратегијска истраживања, Министарство 

одбране Републике Србије ; Нови Сад : Матица српска, 2018. - Стр. 185-

209. 

 

V Прикази књига 
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104. Браћа Влаховић 1917, прилози за историографију топличког устанка, 

приредио Миодраг Влаховић, Београд 1987, стр. 184 / Божица Младе-

новић. - Приказ 

У: Историјски гласник : Орган Историјског друштва СРС. - ISSN 0021-

2644. – Књ. 34 (1987), стр. 256-257. 

 

105. Андреј Митровић, Устаничке борбе у србији 1916-1918, Београд, СКЗ, 

1987, стр. 544 / Божица Младеновић. - Приказ 

У: Историјски часопис : орган Историјског института САН.-  ISSN 0350-

0802. – Књ. 35 (1988), стр. 225-227. 

106. Србија и српски народ у Првом светском рату / Божица Младеновић. - 

Приказ 

У: Зборник Матице српске за историју = Proceedings of Matica Srpska for 

History. - ISSN 0352-5716. Год. 43 (1991), стр. 210-213. 

 

107. М. Влаховић, Јован Радовић (1891-1918), Београд 1992, 127 / Божица 

Младеновић. - Приказ 

У: Историјски часопис : орган Историјског института САН. ISSN 0350-

0802. – Књ. 39 (1992), стр. 338. 

 

108. Милан Мито Ђуровић : Успомене (1900-1944), приредио Недељко Радо-

сављевић, Мешовита грађа (Мисцелланеа) књ. XXВ (2005), Историјски 

институт, Београд, 2005, 147. / Божица Младеновић. - Приказ 

У: Историјски часопис : орган Историјског института САН. ISSN 0350-

0802. – Књ. 52 (2005), стр. 423-426. 

 

109. Поводом изласка Србије на море. Албанска операција 1912-1913. године 

/ Божица Младеновић. - Приказ 

У: Теме. – ISSN 0353-7919. - Год. 37, бр. 3 (2013), стр. 1481-183. 
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ИЗ РАДА УДРУЖЕЊА АРХИВСКИХ РАДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 2022. ГОДИНИ 
 

 

Крајем 2021. из штампе је изашао тринаести број ,,Гласника Удружења 

архивских радника Републике Српскеˮ, стручног органа Удружења, који је оку-

пио 14 сарадника, a садржи 17 прилога, и то: 1. Архивистика (1), 2. Историогра-

фија (8), 3. Објављивање грађе (1), 4. Објављивање информативних средстава 

(1), 5. Прикази и осврти (4), 6. Библиографија (1) и 7. Извјештај о раду Удруже-

ња. 

У издању Архива Републике Српске и Удружења архивских радника 

Републике Српске објављена је књига др Бошка М. Бранковића ,,Славиће мене 

народ мој: Богдан Р. Милановић Крајишник (1877–1902)ˮ. Рецензенти књиге су 

др Радован Пилиповић, др Горан Васин, др Боривоје Милошевић и др Ненад 

Нинковић. Књига је обима 181 странице, а садржи сљедећа поглавља: Увод, 

Животни пут Богдана Р. Милановића Крајишника, Књижевно стваралаштво 

Богдана Р. Милановића Крајишника, Закључни осврт, Извори и литература и 

Индекс имена. 

Богдан Р. Милановић Крајишник је у свом кратком животном вијеку 

оставио значајан књижевни траг. Објављивао је радове под пуним именом и 

презименом или под псеудонимима Богдан Крајишник и Крајишник. 

У издању Удружења и Архива Републике Српске објављен је други 

том књиге проф. др Љиљане Чекић ,,Народно позориште Врбаске бановине: 

Репертоар и ансамбл 1930–1934ˮ. Рецензенти књиге су проф. др Зоран Ђерић и 

проф. др Лука Кецман. Књига је обима 295 страница, а обухвата сљедећа 

поглавља: 1. Уводна разматрања, 2. Репертоар Народног позоришта Врбаске 

бановине, 3. Ансамбл Народног позоришта Врбаске бановине, 4. Музика, ликов-

ност, критика, 5. Дом краља Петра I Великог Ослободиоца, 6. Закључна 

разматрања, 7. Извори и литература, 8. Регистар имена, 9. Додаци и 

10. Фотографије и документа. 

Објављивање књиге подржало је Министарство просвјете и културе 

Републике Српске. 

Удружење и Архив Републике Српске објавили су књигу проф. др Бори-

воја Милошевића ,,Тајна ђачка друштва у Бањолучкој реалки 1905–1918ˮ. 

Рецензенти књиге су проф. др Ђорђе Микић и проф. др Драга Мастило-

вић. Књига је обима 189 страница, а садржи поглавља: Уводна ријеч, Бања 
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Лука током аустроугарске управе, Оснивање и рад Реалке до 1914. годи-

не, Нараштај побуњених анђела, Једно стабло са три гране, Бања Лука послије 

атентата у Сарајеву, Истрага и суђење, У рату, Ослобођење, Милан Јанковић 

(Пети рођендан ,,Јединстваˮ), Закључак, Извори и литература и Summary. 

У издању Архива Републике Српске и Удружења објављена је књига 

проф. др Боре Бронзе ,,Long Flight of Imperial Eagle: Austrian Diplomacy and Tra-

de towards Asia 1774–1799ˮ. Рецензенти књиге су проф. др Боривоје Милоше-

вић и проф. др Горан Васин. Књига је обима 256 страница. 

У издању Удружења, Архива Републике Српске и Историјског архива 

Града Новог Сада објављена је књига ,,Босна и Херцеговина: Саслушања срп-

ских избеглица из Другог светског ратаˮ. 

Књигу је приредио др Радован М. Пилиповић, директор Архива Српске 

православне цркве. Рецензенти књиге су проф. др Горан Латиновић и др Нема-

ња Девић. Књига је обима 278 страница, а садржи поглавља: Документовање 

српског страдања у Независној Држави Хрватској (1941–1945), Херцеговина, 

Источна Босна (Случај Отона Гавранчића, Како Љубо Милош ликвидира, Слу-

чај Петра Зрнића из Београда, Србин са два срца, Случај с Авдом Трбоњом, 

Исхрана у јасеновачком логору, Број ликвидираних Срба у логору, Срби заро-

бљеници у јасеновачком логору, Како се ишло на рад, Мој рад у логору), Запад-

на Босна, Факсимили докумената и Индекс имена. 

Удружење архивских радника Републике Српске, Архив Републике Срп-

ске и Народна и универзитетска библиотека Републике Српске приредили су 

изложбу ,,Ружа у мећави: Кочић и његова породица у фотографијамаˮ. Аутор 

изложбе и каталога је др Зоран Пејашиновић, док су рецензије потписали проф. 

др Боривоје Милошевић и др Владан Вуклиш. Дизајн и ликовну поставку изло-

жбе осмислио је Ненад Савковић. 

Изложба је свечано отворена 11. фебруара 2022. у изложбеном салону 

Историјског архива у Ужицу, а поводом Сретења, Дана државности Републике 

Србије. На отварању изложбе говорили су др Бојан Стојнић, директор Архива 

Републике Српске, и Жељко Марковић, директор Историјског архива у Ужицу. 

Изложбу је отворио градски вијећник за друштвене дјелатности Ратко Трмчић, 

а догађај је употпунио млади гуслар Данило Томић. 

У сарадњи са Архивом Републике Српске, Удружење је 28. септембра 

2022. године, поводом 130 година од рођења Душана Дуце Цветковића, угости-

ло изложбу Историјског архива Ниш ,,Чика Дуцин заветˮ. Ауторка изложбе је 

Миљана Ђорђевић. Душан Дуца Цветковић (1892–1937), истакнути режисер, 

глумац, композитор и драмски писац, службовао је, иземђу осталог, и у Народ-

ном позоришту Врбаске бановине у Бањалуци (1933–1937). 

На отварању изложбе говорили су др Бојан Стојнић, директор Архива 

Републике Српске, Снежана Радовић, директор Историјског архива Ниш и 

Миљана Ђорђевић, ауторка изложбе. Изложбу је отворила Дијана Грбић, 

директор Народног позоришта Републике Српске. 
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У сарадњи са Архивом Републике Српске, а поводом Дана Архива, уго-

шћена је изложба Историјског архива Ужице ,,Краљевски ваздухопловци: 

Ужички војни округ 1912–1945ˮ, аутора Александра М. Огњевића.  
На отварању изложбе говорили су Бојан Стојнић, директор Архива 

Републике Српске, Жељко Марковић, директор Историјског архива Ужице и 

Александар М. Огњевић, аутор. Изложбу је отворила Тања Ђаковић, помоћник 

министра просвјете и културе Републике Српске. 

Комисија за полагање испита за раднике на пословима заштите докумен-

тарне грађе ван архива организовала је 14 испита и о томе издала прописане 

сертификате.  

Чланови Удружења су у протеклом периоду пружили стручну помоћ 

бројним установама и привредним друштвима (Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, Аутопутеви РС, Хеликоптерски сервис, Агенција 

за високо образовање, ЈУ Центар за образовање одраслих, Завод ,,Др Мирослав 

Зотовићˮ, Лутрија Републике Српске, Град Градишка, Козаратурист АД Прије-

дор, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске и др.). 

Дана 23. и 24. септембра 2022. у Тузли је одржана Међународна конфе-

ренција „3. тузлански архивски даниˮ у организацији Друштва архивских запо-

сленика Тузланског кантона. Тема ове конференције била је „Архивске асоци-

јације – значај и допринос развоју и унапређењу архива и архивске дјелатно-

стиˮ. Радове су на конференцији излагали архивски стручњаци из Словеније, 

Хрватске, Србије и Босне и Херцеговине. Из Архива Републике Српске на кон-

ференцији су излагале мр Маријана Тодоровић Билић и Весна Ђаић-Шкондрић 

на тему „Допринос Удружења архивских радника Републике Српске унапређе-

њу архивске дјелатности и промоцији архивске грађе као културног благаˮ.  

Три члана Удружења су током 2022. године одбранили докторске дисер-

тације пред Одсјеком за историју Филозофског факултета Универзитета у 

Бањалуци. 

Архивски савјетник Бојан Стојнић, директор Архива Републике Српске 

и предсједник Управног одбора Удружења, одбранио је 24. јуна 2022. дисерта-

цију ,,Историја здравства у Босанској Крајини (1918–1941)ˮ. 

Истог дана Зоран Пејашиновић, професор историје у Бањалучкој гимна-

зији и члан Редакције ,,Гласникаˮ, одбранио је докторску дисертацију ,,Бања-

лучка друштва и клубови (1918–1941)ˮ. 

Владан Вуклиш, виши архивиста и помоћник директора Архива Репу-

блике Српске, одбранио је 2. септембра 2022. докторску дисертацију ,,Југосло-

вени, Шпански грађански рат и ратна емиграцијаˮ.  
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МИЛАНКО ВЛАЈИЋ ЗЕЛЕ (1948–2022) 

(In memoriam) 

 

 

Након кратке и тешке болести, у Бањалуци је 18. 

новембра 2022. из наших редова, тихо и ненаметљиво, 

како је и живио и дјеловао, отишао Миланко Влајић 

Зеле. 

Покојник је рођен 23. марта 1948. у селу Горњем 

Раткову, код Кључа. Након завршеног студија на Фило-

зофском факултету у Београду (1974), радио је као про-

фесор Основа науке о друштву и Психологије са логиком 

у Управној (1975–1984) и Економској школи у Бањалуци 

(1984–1999). 

Од 23. септембра 1999. до пензионисања, 31. јануара 2014, професор 

Зеле био је на дужности начелника Одјељења за заштиту архивске грађе ван 

архива. Веома брзо овладао је тајнама архивистике и у врло препознатљивом 

маниру ширио их многобројним радницима на пословима заштите документар-

не грађе. И данас је остао у живом сјећању више стотина учесника семинара у 

организацији Удружења, који га памте по неконвенционалном и живописном 

излагању семинарских тема. Аутор је и више стручних архивистичких тексто-

ва. 

Зеле је био један од чланова Иницијативног одбора за оснивање Удру-

жења архивских радника Републике Српске, члан његовог првог управног 

одбора (2000–2004), те предсједник Комисије за стручне архивске испите 

(2011–2018). 

Зелета памтимо као духовитог, проницљивог и виспреног саговорника, 

пуног разумијевања и оправдања за све и сваког, пријатеља и незамјенљивог 

колегу, предатог послу и увијек добронамјерног. 

Нека је вјечна слава и хвала нашем драгом и добром пријатељу и колеги 

Миланку Влајићу Зелету! 

 

 

 


