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ВЛАДАН ВУКЛИШ УДК  930.25(497.6РС):94(100)“1914/1918“ 

Архив Републике Српске 10.7251/GUARS1507011V 

vladanv@live.com  

 

 

АРХИВСКА И БИБЛИОТЕЧКА ГРАЂА У АРХИВУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИЗ ПЕРИОДА ПРВОГ СВЈЕТСКОГ 

РАТА (1914–1918) 
 

 

Апстракт: Овај текст може да послужи као водич кроз фондове и збир-

ке у Архиву Републике Српске који садрже грађу створену у времену између 

1914. и 1918. године, са посебним освртом на фондове Окружна област Бања-

лука и Суд Војне команде у Бањалуци. Првобитно је представљен на конфе-

ренцији "WWI: Reflections from Behind the Frontlines" од 26. до 29. јуна 2014. у 

Сарајеву и достављен у енглеској верзији редакцији часописa Građa Arhiva Bo-

sne i Hercegovine под насловом "Archival and Library Collections in the Archives 

of Republic of Srpska from the Period of World War One (1914–1918)". 

 

Кључне ријечи: Први свјетски рат, Архив Републике Српске, 

Kreisbehörde Banjaluka, K. u. k. Gericht des Militärstationskommando Banjaluka, 

котарски судови, архив у Добоју. 

 

 

Неколико мјесеци пред велику конференцију историчара у Сарајеву која 

је била посвећена стогодишњици од почетка Првог свјетског рата ("The Great 

War: Regional Approaches and Global Contexts"), проф. Улф Брунбауер (Ulf 

Brunnbauer), историчар из Регензбурга, изнио је мисао да поменута конферен-

ција вјероватно неће донијети никакве велике новости, али да свакако можемо 

примијетити растући тренд у истраживањима у југоисточној Европи која су 

усмјерена на историју свакодневице у Првом свјетском рату. "Данас", рекао је, 

"о томе знамо веома мало".
1
 Без детаљне анализе ове изјаве у односу на остатак 

југоисточне Европе, што се Босне и Херцеговине тиче, сматрам да можемо ре-

ћи да су такве врсте истраживања једва загребале површину. Притом оставља-

мо по страни чињеницу да само мањи број историчара у Босни и Херцеговини 

студиозно изучава период од 1914. до 1918. године, те да би број таквих вјеро-

ватно био још мањи да није било изазова које је поставила ова стогодишњица.
2
 

                                                 
1
 "Die Serben wollen Princip zum Helden machen", Die Welt, 18.12.2013. [ www.welt.de (7.7.2014) ] 

2
 Неколико радова представљених на овој конференцији уклапају се у нови тренд; на примјер: 

Сека Бркљача, "Orchestrated Social Life of the City in Total War – Sarajevo 1914-1918", Јасмин 
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Разлози су двоструки. Са једне стране, већина историчара у региону и даље се 

држи позитивистичких тема и методологије.
3
 Са друге стране, архивисти сносе 

дио кривице. Ако ће ова доминација позитивизма бити замијењена здравом 

равнотежом између више различитих истраживачких приступа, архивисти, а 

посебно историчари запослени у архивима, морају бити способни да препо-

знају нове трендове и да помјере хеуристичку перспективу према архивским 

изворима који би могли бити употребљени у истраживању историја друштва, 

свакодневице и микроисторије, а које пак остају углавном нетакнуте. 

Без већег увода – и уз наду да ће архивисти у другим архивима у Босни 

и Херцеговини који нису искористили прилику Стогодишњице, током наред-

них неколико година урадити исто – овдје ћу представити нашу архивску и би-

блиотечку грађу из аустроугарског периода, са фокусом на период Првог свјет-

ског рата. 

 

Фонд Окружна област Бањалука – Kreisbehörde Banjaluka 

 

Најважнији фонд у нашем посједу настао у вријеме Аустроугарске мо-

нархије је фонд Окружна област Бањалука (Kreisbehörde Banjaluka). Разлог ње-

гове важности лежи у чињеници да је створен радом једне од шест окружних 

управа које су током аустроугарске власти дјеловале у Босни и Херцеговини 

(осталих пет су имале сједишта у Бихаћу, Травнику, Тузли, Сарајеву и Моста-

ру). Он добија на вриједности ако се узме у обзир да су само четири од шест 

ових фондова сачувани, сада, нажалост, сви у фрагментима. Међу њих убра-

јамо Окружну област Сарајево, фонд који је тешко оштећен током пожара од 7. 

фебруара 2014. године у Архиву Босне и Херцеговине (био је регистроване ве-

личине од 27 дужних метара), Окружну област Мостар (2 д/м) те Окружну 

област Бихаћ (само три кутије). Фондови из Травника и Тузле нису сачувани.
4
 

Наш фонд сачињен је од 27 кутија и 12 књига, са распоном од 1880. до 

1918. године. Нећемо претјерати ако кажемо да је фонд десеткован током свог 

постојања, с обзиром на чињеницу да је десет пута мањи од оног у Сарајеву. 

Када је 1953. године основан Архив града Бањалуке у подруму зграде данашње 

Градске управе, упосленици нове установе затекли су мноштво неидентифико-

ваног архивског материјала који се акумулирао током седам деценија рада раз-

                                                                                                                                          
Бранковић, "Life in Mostar during the War", Амила Касумовић, "The Health Situation in Bosnia & 

Herzegovina during the First World War" итд. 
3
 За општу анализу српске историографије, која се може примијенити и на оне у Босни и Хер-

цеговини, види: М. Јовановић, "Историографија и криза", у: M. Јовановић, Р. Радић, Криза ис-

торије, Београд 2009. 
4
 Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odeljednjima u SFRJ: SR Bosna i Hercegovina, 

Beograd 1981. 
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них установа.
5
 Међу тим материјалом било је грађе из аустроугарског периода, 

која је била помијешана са грађом из других периода. Дио грађе се такође пре-

клапао, пошто су једнострано искориштени списи створени радом Окружне 

области кориштени на својој слободној страници као канцеларијски папир то-

ком читаве постхабзбуршке ере.
6
 Штавише, употреба списа у виду канцелариј-

ског материјала и њихово уништавање од стране радника котловнице и добав-

љача за фабрике целулозе заустављено је "у посљедњем тренутку", када је ба-

њалучки градски архив коначно успостављен.
7
 

Након таквог третмана, цјелокупно тијело фонда Окружне области – од-

носно онога што је од њега остало – морало је бити идентификовано, сакуп-

љено и реконструисано. Како се радило о најстаријем фонду, исти је од стране 

упосленика Архива града Бањалуке, сходно заслуженој пажњи, сређен и рела-

тивно је брзо омогућена његова употреба у истраживачке сврхе. Необична ка-

рактеристика његове садашње структуре произилази из чињенице да је сређен 

почетком 60-их година, када су архивисти, вјероватно усљед помањкања струч-

ног знања, занемарили његов првобитни ред и нису спојили повезане списе у 

цјеловите предмете, него су сваки појединачни спис сложили хронолошки. До-

бра страна њиховог рада је у томе што су сви списи детаљно описани – укљу-

чујући и оне на њемачком језику – при чему је иза тог рада остао детаљан руко-

писни инвентар. Сматрамо да је неколико додатних метара ове провенијенције 

и даље "заробљено" у облику канцеларијског папира у другим фондовима у на-

шем посједу – у фондовима као што су Окружна област Бањалука (1919–1920), 

Велики жупан Врбаске области, Краљевска банска управа Врбаске бановине и 

Народни одбор града Бањалука – те би њихово "ослобађање" захтијевало дета-

љан процес ревизије. 

Нажалост, само четири кутије садрже материјале из ратног периода, док 

11 књига у себи имају уписе из тог времена. Текстуални садржај списа је разно-

врстан: фонд садржи све очекиване врсте списа, укључујући информације и на-

редбе упућене од стране Земаљске владе у Сарајеву, разне врсте дозвола, извје-

штаје котарских и окружних власти, кореспонденцију са школама, петиције, 

кривичне пријаве итд. Најважнији списи у овом фонду су они који су по свему 

судећи непоновљиви, то јест они који не могу бити пронађени у другом облику 

у фондовима као што су Земаљска влада Сарајево или Одјељење за Босну и 

Херцеговину Заједничког министарства финансија. Овдје убрајам на првом 

мјесту кореспонденцију, превасходно рукописну, локалних власти са Окруж-

                                                 
5
 I. Ibrišagić, ''Osnivanje i rad Sreskog arhiva u Banjoj Luci'', Glasnik arhiva i Društva arhivskih rad-

nika Bosne i Hercegovine (Sarajevo), III (1963), 45. 
6
 АРСБЛ, досије 1 

7
 I. Ibrišagić, ''Osnivanje i rad Sreskog arhiva u Banjoj Luci'', Glasnik [...], 45–46. 
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ном области, а која свједочи о локалним политичким и друштвеним приликама, 

посебно у контексту Сарајевског атентата, Јулске кризе и Великог рата.
8
 

 

Фонд Суд војне команде у Бањалуци – K. u. k. 

Gericht des Militärstationskommando in Banjaluka 

 

По мом мишљењу, најинтересантнији фонд из овог периода је онај који 

је готово некориштен у истраживањима. Наиме, у октобру 1987. године Архив 

Босне и Херцеговине предао је тадашњем Архиву Босанске Крајине у Бањалу-

ци девет фондова и један обједињени фонд на основу њихове територијалне 

провенијенције. Један од тих фондова је Гарнизонски суд Бањалука (K. u. k. 

Garnisonsgericht in Banjaluka), којем је било приписано 64 повеза и 15 књига, са 

распоном од 1869. до 1914. године.
9
 Ови повези садрже око 1.600 кривичних 

предмета, обично вођених против војних лица за разне преступе, као што су 

дезертерства, разбојништва и сл. Фонд о којем овдје детаљно говоримо, а који 

се наставља на фонд Гарнизонског суда, започео је са стварањем 26. јула 1914. 

године, дан након што је Краљевина Србија одбила Јулски ултиматум, када је 

донесен закон којим су војни судови постали надлежни да суде цивилима у 

сфери поретка и безбједности, за преступе као што су издаја, оружано насиље, 

увреда круне и државе, ширење лажних вијести и сл. Како је наступио рат, 

Гарнизонски суд је преименован у Суд Војне команде (K. u. k. Gericht des 

Militärstationskommando) и био је надлежан, судећи по списима, за округе Би-

хаћ и Бањалуку. Деценијама касније, прије него што је ова грађа предата Архи-

ву Босанске Крајине, архвисти у Сарајеву су је прогласили засебним фондом а 

списе спојили у 51 повез, са распоном од 1914. до 1917. године. 

Након детаљније анализе овог фонда утврдио сам да 42 повеза садрже 

око 1.200 предмета који су означени словом "К" и представљају списе кри-

вичних поступака. Сваки од ових предмета има готово савршен поредак, како у 

односу на фонд тако и у унутрашњем устројству. Сваки предмет се налази у 

оригиналној кошуљици са пописом аката (Tagebuch); обично почиње са кри-

вичном пријавом, садржи списе истраге и претреса, а завршава пресудом и спи-

сима који се односе на извршење казне. Већина кривичних предмета, можда и 

више од половине, засновани су на оптужбама за увреду круне и државе и за 

ширење лажних информација. Чести су и предмети покренути због нелегалног 

посједовања оружја и због кршења војне заклетве и непоштивања војне дисци-

плине. Поред ових списа, имамо и два додатна повеза обиљежена као предмет 

број "К 219/1917", који садржи око 30 досијеа босанскохерцеговачких грађана, 

                                                 
8
 Неки од ових материјала кориштени су у више изложби приређених у Босни и Херцеговини 

током 2014. године; види: Б. Стојнић, Млада Босна и Сарајевски атентат: каталог изложбе, 

АРС – УАРРС, Бањалука 2014. 
9
 АРСБЛ, досије 504 
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иначе емиграната, који су потпали под сумњу да се боре на страни Антанте. 

Сачувано је такође и 20 предмета истражног поступка (обиљежени словом "Е") 

који нису резултовали подизањем оптужнице: на примјер, један жандар је при-

ликом хапшења убио осумњиченог, али су надлежни органи констатовали да се 

убиство десило у самоодбрани. Овај фонд такође садржи шест повеза (0,7 д/м) 

президијалне кореспонденције, нумерисане и сложене, обиљежене ознаком 

"а/а" (ad acta – у акта). Президијални списи су готово искључиво писани на ње-

мачком језику, док су остале врсте предмета језички мјешовите, иако и даље 

већином на њемачком. Важно је нагласити да је у овом фонду сачувано више 

президијалних списа него што је сачувано списа Окружне области за исти вре-

менски период, при чему фонд Суда Војне команде, као што је већ поменуто, 

готово да није кориштен у истраживањима. Напосе, утврдио сам да четири 

књиге које су приписане Гарнизонском суду у ствари припадају овом фонду, с 

тим да једна од њих заправо и није књига, него су у питању списи чувани у 

празним књишким корицама. Ради се о дневним извјештајима Војне команде у 

Бањалуци за шест мјесеци у 1915. и један мјесец у 1917. години.
10

 

Сматрам да је овај фонд спреман за обраду и индексирање и, по мом 

мишљењу, могло би се приступити његовој дигитализацији након чишћења од 

прашине. Његове истраживачке вриједности су многоструке. На првом мјесту, 

он нуди увид у војне фондове који су ријеткост у архивима у Босни и Херце-

говини.
11

 Са друге стране, стотине судских процеса не омогућавају само увид, 

него чине једно цјеловито тијело доказног материјала који нам говори о односу 

између државе и њених поданика. Ови списи се могу употријебити у сврху ис-

траживања државне репресије над становништвом, на примјер кроз примјену 

клиометрије (ко је суђен и зашто, ко су били свједоци, које су биле пресуде 

итд.). Они се могу користити и у другим сферама истраживања, а, наравно, 

можемо их третирати и као велики извор личних информација.
12

 На крају ћу 

додати да су дијелови ова два фонда војних судова некако доспјели у депое 

Хисторијског архива Сарајево, који је у посједу једне кутије Гарнизонског суда 

из 1905. и четири кутије Суда Војне команде из 1915. и 1916. године.
13

 

 

                                                 
10

 Ова грешка је одмах исправљена и списи су спаковани у два нова повеза. 
11

 Хисторијски архив Сарајево чува најбогатији скуп фондова аустроугарских војних судова; 

они чувају списе који су настали радом дванаест војних и жандармеријских судова у Сарајеву, 

Бањалуци, Тузли, Дубровнику и Бечу. (Види: Vodič kroz fondove i zbirke Istorijskog arhiva 

Sarajevo, Sarajevo 2003, 52–54) Архив Тузланског кантона чува фонд Гарнизонског суда Тузла 

(распон 1909/1917, количина 16 д/м). (Види: I. Šabotić, N. Hodžić, S. Isić, Vodič kroz arhivske 

fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona, Tuzla 2012, 141) 
12

 Ако 1.200 предмета садржи, поред имена оптуженог, имена барем два свједока, можемо прет-

поставити да нам је на располагању пет хиљада имена цивила који су били укључени у про-

цесе, уз додатних неколико стотина имена званичника запослених у управним, судским и вој-

ним органима. 
13

 Vodič kroz fondove i zbirke Istorijskog arhiva Sarajevo, 54 
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Котарски судови из Добоја, Босанског Брода и Маглаја 

 

Што се цивилног правосуђа тиче, у Бањалуци се, са једне стране, у фон-

ду Окружног суда Бањалука чувају тек фрагменти материјала насталог у 

ратном периоду. Велики дио овог фонда, око 10 дужних метара, и даље је у 

посједу Архива Босне и Херцеговине, а ради се о списима Велеиздајничког 

процеса, који је вођен пред Окружним судом у Бањалуци (1915–1916). Са друге 

стране, у депоима Канцеларије у Добоју чува се око 13 дужних метара грађе 

настале радом котарских судова у Добоју, Босанском Броду и Маглају током 

аустроугарског периода. Потребно је нагласити да су ови фондови, као и сам 

добојски архив, били нетакнути у прошлогодишњим поплавама.
14

 

Сва три фонда котарских (среских) судова протежу се од аустроугарске 

окупације до социјалистичког периода. Они су преузети од стране Архива гра-

да Добоја недуго након његовог оснивања 1954. године. Сва три фонда садрже, 

за период од 1914. до 1918. године, 66 кутија списа.
15

 Како су судови примје-

њивали јединствен систем канцеларијског пословања, који у архиву није био 

нарушен, ови фондови су заправо по форми веома слични. За исте врсте пред-

мета кориштене су исте ознаке, па тако у сва три фонда срећемо президијалне 

списе ("Präs"), парнице ("P"), смртовнице и оставине ("smrtovnice" и "Os"), овр-

хе тј. запљене ("O" и "Ov"), списе грунтовнице ("R"), старатељства ("Si"), ис-

тражне радње ("A") и кривичне пријаве ("B"). Ови фондови нису били поди-

јељени на "друштвено-политичке епохе" са границама у 1918, 1941. и 1945. го-

дини, него су задржани као јединствене цјелине у складу са континуитетом 

рада стваралаца, са исто тако неподијељеним серијама списа. Предмети у 

оквиру сваке серије сложени су по оригиналним уписним бројевима. Ниједан 

од ових фондова нема никакву врсту информативног средства,
16

 изузев започе-

тог рукописног аналитичког пописа предмета којег је саставио Владо Бабић, 

некадашњи директор Регионалног архива у Добоју. 

Док нам војни судови нуде увид у сукоб између цивила и државе, гра-

ђанско правосуђе нам кроз своје списе нуди увид у конфликте између самих 

цивила, посебно кроз 17 кутија кривичних поступака покренутих на основу 

                                                 
14

 Канцеларије Архива Републике Српске у Добоју налазе се у центру града, али на првом и 

другом спрату старе зграде. Вода која је потопила град средином маја 2014. године нарасла је 

до приземног тавана, при чему је имовина Архива остала нетакнута. Овај положај архивске ус-

танове у Добоју, наравно, није случано одабран. Град Добој је већ једном био погођен великом 

поплавом 1965. године, када је тадашњи архив био потпуно потопљен. Грађа се морала прати и 

сушити, док је знатан дио пропао. Сљедеће године Архив је пресељен на његову садашњу ло-

кацију. 
15

 Котарски суд Добој садржи 24 кутије из ратних година (од 33 из аустроугарског периода), 

Котарски суд Босански Број 13 кутија (од 28) а Котарски суд Маглај 29 кутија (од 74 кутије). 
16

 Водич из 1981. нетачно наводи да ови фондови имају сумарне инвентаре; Arhivski fondovi i 

zbirke u arhivima i arhivskim odeljednjima u SFRJ: SR Bosna i Hercegovina, 72. 
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грађанских кривичних пријава у периоду од 1914. до 1918. године. Такође, 

шест кутија списа кривичних истрага насталих у истом преиоду пружају нам 

увид у маргине друштвеног живота током Првог свјетског рата. Президијални 

списи, са своје стране, свједоче о раду правосудних органа током рата, укљу-

чујући и шеријатске судове. Сматрам да ће ови фондови, заједно са фондовима 

окружних и котарских судова који се чувају у архивима у Тузли, Сарајеву и 

Мостару, бити кључан извор за изучавање историје свакодневног живота у ње-

говим најкомплекснијим сферама, не само у периоду Првог свјетског рата него 

и прије и послије њега.
17

 

 

Maњи фондови, збирке и библиотека 

 

Други списи настали у аустроугарском и ратном периоду могу се прона-

ћи у мањим количинама у неколико других фондова, као што су Хидротех-

нички одјељак Бањалука, Котарски суд Прњавор (грунтовница), Котарски уред 

Зворник, Котарски уред Дервента, бањалучки катастар у склопу фонда Скуп-

штине среза Бањалука, Дестилација дрва Теслић, Српска православна црквено-

школска општина Модрича, Вакуфско-меарифско повјереништво Бањалука, те 

осам школских фондова. 

Збирка мемоарске грађе садржи преко 20 сјећања која се односе на аус-

троугарски период, укључујући сјећања Вељка Чубриловића (I/1) и Јакова Ми-

ловића (I/2), учесника у Сарајевском атентату, Уроша Стјепановића (II/96), који 

је свједочио о ратним годинама и о свом учешћу на Солунском фронту, Фрање 

Одића (III/21), који је служио у аустроугарској војсци и био један од кључних 

људи у обнови Социјалдемократске странке БиХ, Богдана Чулића (IV/136), 

омладинског активисте који је приведен након Сарајевског атентата, Милана 

Брковића (IV/145), синдикалног активисте у "Босна-боа", који је свједочио о 

ратним годинама и о интернацији у логору у Араду, Стевана Ракића (VI/219), 

са сјећањем на Велеиздајнички процес у Бањалуци и, коначно, Бранка Пајића 

(X/31), члана бањалучког "Сокола" у вријеме Атентата. Ова сјећања пописана 

су у рукописном улазном инвентару збирке. 

Наша Збирка карата садржи, међу 489 мапа, и аустроугарске војне мапе, 

укључујући и једну која илуструје Западни фронт 1915. године као и жељез-

ничку карту Аустроугарске из 1916. године (ЗКМ 1). Ова збирка има свој ана-

литички инвентар.
18

 

                                                 
17

 Архив Херцеговачко-неретванског кантона (бивши Архив Херцеговине) у Мостару чува 31,7 

д/м грађе окружног и котарских судова из аустроугарског периода; Хисторијски архив 

Сарајево чува 205,6 д/м такве грађе, а Архив Тузланског кантона 11,5 д/м. У комбинацији са 

личним и породичним фондовима и збиркама, ова грађа може постати значајан извор за исто-

рију друштва и свакодневног живота. 
18

 АРСБЛ, досије 213 
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Што се тиче збирки фотографија и плаката, обjе садрже укупно 75 хиља-

да предмета. Међутим, ни једна ни друга немају било какво информативно 

средство осим улазних инвентара, тако да је детаљна анализа ове двије збирке 

за ову прилику била превелик задатак. Наравно, можемо без сумње казати да се 

у обjе збирке чува значајан број експоната насталих током Првог свјетског ра-

та. 

У нашој збирци Varia чувамо осам предмета из аустроугарског периода, 

од чега три датирамо у ратне године: 1. Буџет Градске општине Бањалука у 

1914. години (VII/66), 2. шест телеграма шпанског конзулата у вези са Велеиз-

дајничким процесом (VII/85) и 3. списак студената који припадају Српскохр-

ватској национално-револуционарној омладинској организацији Југославија у 

Бањалуци од 2. новембра 1914. године (није уписан). 

Коначно, и наша архивска библиотека може послужити као важна осно-

ва за изучавање Првог свјетског рата. Међутим, усљед недостатка модерног 

дигиталног библиотечког система, за ову прилику није било могуће прегледати 

свих петнаест хиљада картица класичног каталога. Али судећи према већем 

узорку и не рачунајући оријентална издања, можемо претпоставити да је око 

800 наслова настало у времену до 1918. године, укључујући књиге, новине, 

брошуре итд. Такође можемо претпоставити да је барем 50 наслова штампано 

од 1914. до 1918. године. Најважнији од ових предмета јесу они који се већ ре-

довно користе, при чему мислим на Sarajevski list (комплетан), годишњак 

Bosnischer Bote (1915, 1916. и 1917. година) и Glasnik zakona i naredaba (ком-

плетан). У догледној будућности, надамо се, наш каталошки систем ће бити 

дигиталан, што ће наша издања учинити видљивијим, доступнијим и, наравно, 

кориснијим. 

 

 

Vladan Vukliš  

 

Summary 

 

Archival and Library Collections in the Archives of Republic of Srpska 

from the Period of World War I (1914–1918) 

 

This paper serves as a guide through archival funds and collections of the 

Archives of Republic of Srpska which contain records created in the period between 

1914 and 1918. The text provides basic information on funds and collections, 

describes their state of arrangement, description and accessibility, and gives detailed 

information on textual contents in relation to their significance for specific profiles of 

historical research. Next to the detailed description of the fund Kreisbehörde Banja 

Luka (1878-1918), special attention is given to the funds of judicial provenance – 
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including the K. u. k. Gericht des Militärstationskommando in Banja Luka (1914-

1917) – which could be used as sources for histories of everyday life during the 

Great War. This text also mentions our library items created until the end of 1918. 
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КРАЉ КОНСТАНТИН БОДИН 

У ДЈЕЛУ РЕЈМОНДА АЖИЛСКОГ 
 

 

Апстракт: У раду ћемо се осврнути на дјело Рејмонда Ажилског, капе-

лана грофа Рејмонда од Тулуза, учесника Првог крсташког рата. Његов опис 

крсташког похода нам је занимљив из више разлога. Војска грофа од Тулуза је  

за Цариград прошла непроходним путем кроз данашњу Далмацију, иако је би-

ло логично да се упути ка Барију, у јужној Италији, па да се затим бродовима 

пребаци у Драч. Већи дио Далмације је припадао српској држави Дукљи (Зети), 

којом су владали насљедници кнеза Стефана Војислава. У Скадру се гроф сас-

тао са српским краљем Константином Бодином (1081–1099), који га је срдачно 

примио и отпремио ка Драчу. Зашто је крсташка војска скренула из сјеверне 

Италије у Далмацију и каква је била улога краља Бодина у односима византиј-

ског цара Алексија Комнина (1081–1118) са крсташима, покушаћемо да осви-

јетлимо у овом раду и дамо једно од могућих рјешења овог питања. 

 

Кључне ријечи: Први крсташки рат, цар Алексије Комнин, гроф Рејмонд 

од Тулуза, Рејмонд Ажилски, бискуп Адемар од Пија, краљ Константин Бодин. 
 
 

На сабору у Клермону
1
 у новембру 1096. године, папа Урбан II (1088–

1099)  је позвао западни хришћански свијет у крсташки поход с циљем да се ос-

лободи град Јерусалим од Турака Селџука.
2
 Према досадашњим истраживањи-

ма, византијски цар Алексије Комнин је замолио папу Урбана да му пошаље 

најамнике, како би поразио Селџуке, који су дошли до самог Цариграда.
3
 Одзив 

на латинском Западу је био огроман. Убрзо су крупни феудалци, ситни феудал-

ци (ритери), свештеници, монаси, сељаци узели крст и тако постали учесници 

похода који је одредио даљњи однос између хришћана и муслимана. Међу ис-

такнутим личностима похода посебно се могу издвојити Петар Пустињак, Реј-

                                                 
1
 Данас град Клeрмон-Феран (Clermont-Ferrand) у Француској 

2
 S. Runciman, The First Crusade, Cambridge University Press, Canto edition, 1992, 45. 

3
 Г. Острогорски, Историја Византије, Београд 1998 (фототипско издање), 335. P. Frankopan, 

The First Crusade.  Call from the East, Oxford University Press, 2009, 50. 
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монд Тулушки, Готфрид Бујонски, Боемунд, Танкред, Стефан од Блоа, Роберт 

Фландријски, Роберт Нормандијски, Адемар од Пија и др.
4
  

Прва важна станица на њиховом путу је био Цариград. Један дио крста-

шке војске, предвођен Петром Пустињаком, а затим Готфридом Бујонским, 

упутио се ка византијској престоници кроз Угарску. Код Београда су ушли на 

територију Византије, а одатле су старим римским војним путем стигли у Ца-

риград. Други су, пак, прошли кроз Италију, стигли у Бари, бродовима се пре-

бацили до Драча, па су другим римским путем стигли до града на Босфору. 

Овом маршрутом су се користили Роберт Нормандијски, Робер Фландријски, 

Стефан од Блоа, Боемунд и др.
5
 Само је Рејмонд, гроф од Тулуза, одлучио да 

прође кроз Далмацију, много тежим путем. Догађања на самом путу описали су 

латински писци, многи од њих лични учесници ових догађаја.
6
 Сви они су пи-

сали након завршетка похода, неколико година, или чак деценија касније. Тре-

ба узети у обзир њихово искуство проживљеног на овом путу, очекивања, разо-

чарења, што је свакако утицало на њихове ставове. Ипак, и као такви су нам 

драгоцјени, јер дају увид у сам ток догађаја. У овом раду ћемо се задржати на 

дјелу Historia Francorum qui ceperint Jerusalem Рејмонда Ажилског, капелана 

грофа од Тулуза, који је пратио грофа и бискупа Адемара од Пија на њиховом 

путу.
7
 Његова историја представља један од најважнијих извора за Први крста-

шки рат. Написана је вјероватно око 1100/1, након завршетка похода.
8
 У њего-

вом дјелу посебно се издваја опис ''Склавоније'', проналазак ''Златног копља'' у 

Антиохији и негативан став према византијском цару и његовим поданицима.
9
  

О походу крсташке војске кроз Византију, са грчке стране најважнији извор је  

дјело византијске принцезе Ане Комнине Алексијада, које је она посветила 

свом оцу, цару Алексију.
10

  

                                                 
4
 S. Runciman, The First Crusade, 50–56. 

5
 Исто, 62, 63. 

6
 Дјела латинских аутора је сакупио и приредио Питер Едвардс у дјелу The First Crusade. The 

Chronicle of Fulcher of Chartres and other source materials, University of Pennsylvania Press, 1998. 

Вриједно је напоменути да је непознати Норманин, писац Gesta Francorum, пратио Боемунда 

на његовом путу. Рејмонд Ажилски је био у пратњи Рејмонда Тулушког и Адемара од Пија. 

Фулшер од Шартра је ишао са Робертом Нормандијским, а Гвибер од Ножана је своје дјело пи-

сао касније по сјећањима грофа Роберта Фландријског. Многи аутори су на основу ових радова 

писали своја дјела (Роберт од Ремса, Виљем Тирски, Алберт од Ахена, Екехард из Ауре и др.). 

За пуне наслове дјела учесника консултовати већ поменуту књигу! 
7
 Raymond d' Aguiliers, Historia Francorum qui ceperint Jerusalem, Medieval Sourcebook, Fordham 

University 

 http://legacy.fordham.edu/halsall/source/raymond-cde.asp (12.11.2014) ] 
8
 P. Edwards, The First Crusade, 33. 

9
 Raymond d' Aguiliers, Historia Francorum 

 http://legacy.fordham.edu/halsall/source/raymond-cde.asp (12.11.2014) ] 
10

 A. Comnena, The Alexiad, (translated by E.R.A. Sewter), Reprinted in Pinguin Classics, 2003. 

http://legacy.fordham.edu/halsall/source/raymond-cde.asp
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Комбиновањем података из ова два извора, покушаћемо да одгонетнемо 

зашто је Рејмонд Тулушки кренуо тежим путем и каква је била улога краља Бо-

дина у овим дешавањима.  
Како је већ очекивао крсташку војску, а исто тако поучен ранијим иску-

ством, Алексије се овај пут добро припремио. Пошто су овакве ствари захтије-

вале добру организацију, Византија је то самом својом структуром могла да 

пружи, посебно ако јој је на челу био способан владар као Алексије. Из дјела 

његове кћерке можемо да извучемо основне црте његове замисли. Цар је прво 

имао људе на кључним мјестима ван своје државе, који су му вјероватно слали 

обавјештења и нису били само нијеми посматрачи догађаја.
11

 Друге је послао у 

граничне градове Царства (Драч, Валону, Београд и др.), са преводиоцима. Ос-

тали градови који су били близу путева којим су крсташи требали да прођу та-

кође су били добро осигурани. Флота је чувала Драч и околину. Храна је тре-

бала да буде обезбијеђена на одређеним мјестима, близу путева. Крсташи су 

храну добијали или куповали, што се чешће дешавало, па ја тај новац на концу 

опет одлазио у државну касу. Путеве су чували војници, посебно патроле Пече-

нега, које помињу и латински извори.
12

 Царева основна замисао је била да вође 

крсташа прима на двор једног по једног, јер је тако могао лакше да им наметне 

своје захтјеве. Ана на једном мјесту каже да је ''сваки Келт желио да надмаши 

свог саборца'',
13

 што значи да је са њима било тешко разговарати ако су у гру-

пи. На крају су требали да му положе заклетву, по којој се обавезују да ће му 

служити, да неће повриједити његову личност и његове поданике и да ће све 

градове које освоје вратити њему.  

У Цариград су редом долазили Ги од Вермандоа, брат француског кра-

ља, Готфрид Бујонски са браћом Еустасом и Балдуином, те Боемунд са својим 

Норманима. Остатак крсташке војске, највећим дијелом из Француске, тек је 

требало да дође. 

Убрзо послије Боемунда у Цариград је стигао Рејмонд, гроф од Тулуза. 

Његов пут није протекао тако добро. Сама рута коју је изабрао била је опасна и 

чудна. Наиме, тулушки гроф је у поход кренуо, из јужне Француске, са Аде-

маром од Пија. Логично би било да је путовао кроз Италију па се пребацио 

бродовима до Драча, као и сви остали. Међутим, он је прошао кроз сјеверну 

Италију и ушао у Далмацију. Многи савремени историчари наводе да он није 

имао новца да плати трошкове изнајмљивања бродова, што је јако тешко  по-

                                                 
11

 За овакву констатацију снажну подлогу нам даје Ана Комнина, која каже: ''...кад су крсташи  

почели да прелазе Ломбардијски залив, цар је окупио водеће људе римске војске и послао их у 

Драч и Валону да их дочекају...'', A. Comnena, The Alexiad, 311. Дакле, цар је већ у Италији 

имао људе који су га обавјештавали.  
12

 A. Comnena, The Alexiad, 311–315. Raymond d' Aguiliers, Historia Francorum qui ceperint 

Jerusalem, Medieval Sourcebook, Fordham University 

 http://legacy.fordham.edu/halsall/source/raymond-cde.asp (15.11.2014) ]. 
13

  A. Comnena, The Alexiad, 311. 

http://legacy.fordham.edu/halsall/source/raymond-cde.asp
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вјеровати ако узмемо у обзир да је он био један од најимућнијих крсташа.
14

 

Поред тога, са њим је ишао папин легат, вођа похода. Шта је било посриједи? 

 Питер Франкопан је мишљења да је то био дио договора између цара 

Алексија и папе Урбана како би се умирио Бодин.
15

 Своју тврдњу поткрепљује 

чињеницом да се Бодин више не појављује на политичкој сцени.
16

 Познато је да 

је српски краљ у сукобу двојице папа, Урбана II и Климента III, заузео страну 

овог другог, који је 1089. године уздигао Барску епископију на ранг архиепис-

копије.
17

 Бодин је у том периоду често ратовао против Византије
18

 и стварао 

много проблема цару Алексију. Када се приклонио антипапи Клименту, Алек-

сије је склопио савез са Урбаном (1088). Убрзо је дошло до новог рата између 

два владара, који је Бодин изгубио (1091).
19

 Антивизантијску политику почео је 

да води његов рођак Вукан, велики жупан Рашке
20

, који је три пута ратовао 

против Византије (1092, 1093, 1094).
21

 Врло је могуће да је Бодин постао вазал 

цара Алексија, а да су у српској држави настала два табора – византијски и ан-

тивизантијски. Бодин је, стога, добио задатак да прими грофа Рејмонда, јер је 

то био дио великог плана цара Алексија.
22

 Тако би могло да се објасни његово 

одсуство у изворима. Пажња Византинаца је била усмјерена ка жупану Вукану. 
Пошто је дан Рејмондовог доласка требао да се поклопи са доласцима 

Готфрида и Боемунда, једино је цару одговарало да тулушки гроф касни. Ана 

Комнина наводи да је Алексије највише зазирао од њега, јер је по својим ква-

                                                 
14

 S. Runciman, The First Crusade, 61. 
15

 P. Frankopan, The First Crusade, 113. 
16

 Исто 
17

 Историја Црне Горе I, група аутора, Титоград 1967, 395. 
18

 У сукобу Византије са Норманима, Бодин се 1081. године повукао испод зидина Драча и тако 

напустио цареву војску, која је поражена од Нормана. Неколико година касније, Бодин је осво-

јио све области сјеверно од Драча, док неки извори говоре да је освојио и сам град, па је морао 

да га врати цару Алексију. Види Ljetopis Popa Dukljanina, (priredio F. Šišić), Zagreb 1950, 100.  
19

 Историја Црне Горе, 396. 
20

 Када је Бодин заузео Рашку, поставио је своје рођаке Вукана и Марка да управљају овом 

облашћу. В. Историја Црне Горе, 390. 
21

 Г. Острогорски, Историја Византије, 335. 
22

  Ана Комнина и Рејмонд Ажилски нам ово потврђују. Описујући догађаје из 1094. У погледу 

сукоба са жупаном Вуканом она помиње Бодина и Вукана у контексту исте државе, Далмаци-

је. A. Comnena, The Alexiad, 270–290. Пошто је Вукан признавао врховну власт цара, вјеро-

ватно је исти случај био и са Бодином.  То нам потврђује Рејмонд. Када пише о опсади Антио-

хије, он каже да се ''међу Францима раширила прича да цар (византијски) припрема војску са-

стављену од разних народа, Словена, Турака, Скита... да им притекне у помоћ. Ови (народи) 

осјећају страх јер ће се поново срести са Францима, пошто су им раније нанијели много зла''. 

Raymond d Aguiliers, Historia Francorum,  

 http://legacy.fordham.edu/halsall/source/raymond-cde.asp (15.11.2014) ]. Ови Словени су Бодино-

ви људи, јер је српски краљ био потчињен Алексију, који је могао да тражи војску за своје 

потребе.  

http://legacy.fordham.edu/halsall/source/raymond-cde.asp


ДЕЈАН ДОШЛИЋ, Краљ Константин Бодин у дјелу Рејмонда Ажилског  

27 

 

литетима био изнад свих Латина.
23

 Дакле, требало га је затржати на путу.
24

 По-

што смо већ констатовали да је Алексије имао људе широм Италије, врло је мо-

гуће да су они промијенили пут грофа и бискупа и упутили их у Цариград пре-

ко Далмације. Рејмонд Ажилски живо и детаљно описује њихов пут кроз ту об-

ласт, коју он назива Склавонија.
25

 Ова област коју он описује тада је припадала 

хрватском владару, сјеверни дио, а јужни и много већи дио српском краљу 

Константину Бодину. Хрватска се нигдје не спомиње, јер је држава била у ра-

сулу, а овај нам спис потврђује да је велики дио Далмације био у српским ру-

кама.
26

 Рејмонд каже да су путеви били лоши, земља пуста, тако да су дуго пу-

товали а нису видјели ниједно живо биће. Успут су их нападали локални ста-

новници и спасио их је сам гроф, уз Божију помоћ, који је лично штитио поза-

дину. Након 40 дана тешког путовања примио их је ''склавонски краљ'' Бодин у 

Скадру.
27

 Бодин је био под врховном влашћу цара Алексија, па је врло могуће 

да је и он добио задатак да прими тулушког грофа и кардинала. Тако је цар до-

био на времену да среди послове са Боемундом
28

, а у исто вријеме умири срп-

ског краља. Пошто је Бодин био у контактима са антипапом Климентом, ово је 

била добра прилика да га Адемар привуче на Урбанову страну. Након састанка 

са српским краљем крсташи су наставили пут до Драча. На том дијелу је пре-

тучен Адемар од Пија, па су сви једва чекали да дођу до царског града. Невоље 

су се наставиле и послије, јер је Адемар грешком отет, па су морали да га вра-

ћају, што им је додатно отежавало пут.
29

 На крају су по Рејмонда дошли цареви 

изасланици, који су га одвојили од остатка војске и отпратили у Цариград.  
Византијска дипломатија се још једном показала успјешна. Цар Алекси-

је се одлично припремио за пролазак крсташке војске. Поставио је своје чинов-

нике у кључне градове Царства и дуж саобраћајница. Полицијске патроле, на-

бављање хране крсташима и пријем њихових вођа у Цариграду је било одлично 

организовано. Великаше је примао засебно, да би им лакше наметнуо своје ус-

лове. На његову иницијативу је гроф Рејмонд Тулушки кренуо путем кроз Дал-

мацију, вјероватно у договору са папом. Овакав потез је одговарао и цару Але-

ксију и папи Урбану. Наиме, српски краљ Константин Бодин је водио политику 

антипапе Климента, која је била и антивизантијска политика. Пошто је Визан-

                                                 
23

 A.Comnena, The Alexiad, 330. 
24

 Ана наводи да је Алексије наредио својим људима да задржавају грофа, A. Comnena, The 

Alexiad, 330. 
25

 Raymond d' Aguiliers, Historia Francorum,  http://legacy.fordham.edu/halsall/source/raymond-

cde.asp (15.11.2014) ] 
26

 Исто 
27

 Исто  http://legacy.fordham.edu/halsall/source/raymond-cde.asp (15.11.2014) ] 
28

 Боемунд је у Цариград допутовао 6. априла 1097, а Рејмонд 15 дана касније. Види: S. 

Runciman, The First Crusade, 80. 
29

 Raymond d’ Aguiliers, Historia Francorum,  http://legacy.fordham.edu/halsall/source/raymond-

cde.asp (15.11.2014) ] 

 

http://legacy.fordham.edu/halsall/source/raymond-cde.asp
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тија поразила Бодина (око 1091), он је морао да се повинује заповијестима цара 

Алексија. Стога је српски краљ, врло вјероватно, био дио плана византијског 

цара по којем је тулушког грофа требало задржати на путу по сваку цијену. Чи-

ни се да је Бодин свој посао одрадио јако добро. Пошто је са грофом путовао и 

бискуп Адемар од Пија, то је била одлична прилика да Бодин напусти полити-

ку антипапе, који је ионако већ био поражен. Тако смо дошли до једне парадок-

салне ситуације у српској држави на крају XI вијека: Бодин се у црквеном по-

гледу ослањао на папу, а у политичком на Византију, док је његов рођак Вукан, 

жупан Рашке, у црквеном погледу био уз Цариградску патријаршију, а водио 

антивизантијску политику.  

 

 

Dejan Doslic 

 

The King Constantine Bodin in the Notes of Raymond D’Aguiliers  

 

Summary 
 

At the end of XI century, the armies of the First Crusade passed through the 

Balkans on their way to the Holy Land. Based on memory, the crusade eyewitnesses 

left notes about their journey. Such an eyewitness was Raymond D’Aguiliers, the 

chaplain of the Count Raymond of Toulouse, who accompanied his Lord and the 

bishop Adhemar of Le Puy. On their way to Constantinople, the Count’s army 

decided to go through Dalmatia (in Raymond’s history it is called “Sclavonia”), 

although it would be more logical if they went to the southern Italy and then 

transported themselves to Dyrrachion, and continued their quest to Constantinople. 

Why did they turn to Dalmatia? The answer lies in the Imperial city. The Byzantine 

emperor Alexius I Comnenus (1081-1118) had his own plans. He wanted to receive 

the leaders of the crusade one by one, and because the two most powerful crusaders 

should have arrived at the same time, it was wise to keep one of them on road as long 

as possible. His agents in northern Italy succeeded to transport him to Dalmatia. The 

road through this land was very tough. The path was heavy and the local people very 

unfriendly, so they had a lot of difficulties there. After forty days of journey they met 

the Serbian king Constantine Bodin (1081-1099) at Scutari. Bodin was Alexius’s 

vassal, and his duty was to disrupt the Count on the way, and receive him in the end, 

because the Serbian king was an ally of the Antipope Clement III and also the enemy 

of the Byzantine emperor. As he lost the war against Byzantium in 1091, he obeyed 

the orders from the emperor Alexius. This was good solution for both Alexius and 

Pope Urban II, to get Bodin on their side for once. In this work we showed one 

paradoxical situation in the Serbian medieval state: Bodin relied on the Pope and 
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Byzantium, while his cousin and vassal Vukan in Raska relied on the Patriarch of 

Constantinople and led anti - Byzantine politics.  
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ПОРИЈЕКЛО И ЗНАЧЕЊЕ РИЈЕЧИ КНЕЗ 

У СРЕДЊЕМ ВИЈЕКУ 
 

 

Апстракт: У раду ће бити ријечи о поријеклу и значењу титуле кнеза у 

средњем вијеку, стављајући акценат на простор Балканског полуострва. Иначе, 

титула кнеза била је присутна код свих словенских народа, али она се среће и у 

Румунији и Угарској. Звање кнеза је варирало и није имало исто значење у 

свим областима и код свих народа. 

 

Кључне ријечи: кнез, титула, поријекло, значење, средњи вијек 

 

 

Титула кнеза није непозната тема у досадашњој историографији. Истра-

живачи који су писали о овој теми били су упућени, углавном, на разноврсне 

наративне изворе, животописе, записе, натписе, родослове, љетописе, а посеб-

но на дипломатичке исправе. Данас постоји бројна дипломатичка грађа која 

нам пружа драгоцјене податке о наведеној теми, а објављена је у збиркама 

Франца Миклошича, Стојана Новаковића, Јордана Иванова, Александра Солов-

јева, Меде Пуцића, Љубомира Стојановића, Владимира Мошина... О титули 

кнеза у средњем вијеку можемо сазнати и на основу записа и натписа. Записе 

су издавали Љубомир Стојановић, Владимир Ћоровић, Петар Момировић, а 

натписе Марко Вего, Гордана Томовић, Раде Михаљчић, Лудвиг Штајндорф. 

Доста података о титули кнеза пружају нам и збирке докумената у издању 

JAZU, Румунске академије наука и Бугарске академије наука. Не могу се заоби-

ћи ни византијски и турски извори о прошлости средњовјековних држава на 

Балканском полуострву. 

Прилоге овој теми дали су Ђура Даничић, Иларион Руварац, Стојан Но-

ваковић, Константин Јиречек, Михаило Динић, а у новије вријеме и Десанка 

Ковачевић-Којић, Сима Ћирковић, Милош Благојевић, Раде Михаљчић, Андри-

ја Веселиновић, Марко Шуица и др. Додуше, они су о титули кнеза писали, 

углавном, у оквиру једне државе или области, често обрађујући поједине лич-

ности. 

Проучавајући бројне изворе и литературу да се примијетити да је титула 

кнеза, још од давнина, била присутна код свих словенских народа, али ми ћемо 

се, у овом раду, фокусирати на поријекло и значење титуле кнеза на простору 
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Балканског полуострва.
1
 Досадашња истраживања показала су да се титула 

кнеза обично стицала насљеђем, а рјеђе заслугама. Поједине личности могле су 

добити почасну титулу кнеза на основу својих заслуга и способности, те по-

вјерљивих послова које су обављали за владаре или обласне господаре. Звање 

кнеза је варирало и није имало исто значење у свим областима и код свих 

народа. Извори наводе кнезове као самосталне владаре, као обласне господаре, 

као особе које су биле у служби владара или обласних господара. Кнез се 

налазио на челу Дубровачке републике, али и осталих приморских градова; он 

је имао власт у рударским и градским насељима, а био је и на челу влашких 

скупина. Такође, данас смо свједоци да су многа презимена и топоними изве-

дени од титуле кнеза. 

Ријеч кнез је прасловенског поријекла и, као таква, била је веома раши-

рена код словенских народа.
2
 Још од најстаријих времена присутна је у свим 

словенским језицима (старосл. –k¢nãg¢, k¢nãz¢, k¢nã§y; рус. и укр. –князь; 

буг. –кнез, односно старейшина; чеш. –knĕz, односно свештеник и kníže; пољ. –

kniaż, książe и ksiądz, односно духовник; словен. –knêz; слвц. –kňaz, односно 

священник; в. луж. –knjez; н. луж. –kněz, односно господин; полаб. –ќnąz, 

односно дворјанин).
3
 Кнез је увијек означавао старјешину, поглавара, човјека 

од угледа. По неким дефиницијама knez je naziv za visokoga feudalnog dosto-

                                                 
1
 У историјској науци познато је да је титула кнеза била присутна не само у српским и 

јужнословенским земљама, већ и у Румунији и Угарској. 
2
 О многобројним значењима и поријеклу ријечи кнез видјети: В. Ст. Караџић, Српски рјечник 

(1818), Београд 1969, 315; Ђ. Даничић, Рјечник из књижевних старина српских I, Биоград 1863, 

1864, 451–457 (у даљем тексту: Рјечник); Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, JAZU, dio V, 

Zagreb 1898–1903, 110–114 (у даљем тексту: Rječnik JAZU); V. Mažuranić, Prinosi za hrvatski 

pravno-povjestni rječnik II, JAZU, Zagreb 1908–1922, 514–516 (у даљем тексту: V. Mažuranić, 

Prinosi); Ст. Станојевић, Народна енциклопедијa српско-хрватско словеначка II, Београд 1927, 

311; Enciklopedija Jugoslavije 5, Zagreb 1962, 263 (J. Šidak) (у даљем тексту: EJ); Речник 

српскохрватскога књижевног језика II, Нови Сад – Загреб 1967, 754; М. Фасмер, 

Этимологический словарь русского язьɩка II, Москва 1967, 266 (у даљем тексту: М. Фасмер, 

Этимологический словарь); Vojna enciklopedija 4, Beograd 1972², 382; P. Skok, Etimologijski 

rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika II, Zagreb 1972, 108–109 (у даљем тексту: P. Skok, 

Etimologijski rječnik); Leksikon Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, Zagreb 1974, 477; Речник 

српскохрватског књижевног и народног језика IX, САНУ, Београд 1975, 664; Opća 

enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda 4, Zagreb 1978, 424; Lexikon des Mittelalters, 

Bd. V, München–Zürich, 1991, 1234 (M. Blagojević); М. Благојевић, О звањима и титулама у 

средњовековној Србији, Вечерње новости (28.05.1992) ISSN 0350–4999; Лексикон српског 

средњег века, приредили Сима Ћирковић и Раде Михаљчић, Београд 1999, 299-301 (Р. 

Михаљчић) (у даљем тексту: ЛССВ); Słownik starożytności słowiańskich, tom drugi F–K, czśẹć 

druga I–K, Wrocław–Warszawa–Kraków, 536–540 (W. Kowalenko) (у даљем тексту: SSS); Opća i 

nacionalna enciklopedija u 20 knjiga, knjiga XI, Zagreb 2006, 46 (у даљем тексту: OINE). 
3
 М. Фасмер, Этимологический словарь II, 266; Opća enciklopedija JLZ 4, 424. 
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janstvenika (lat. princeps, njem. Fürst), osobito za vladara koji na ljestvici feudalne 

hijerarhije stoji ispod cara i kralja.
4
 

Стојан Новаковић истиче да је реч кнез (k¢nãzy) германског порекла и 

да су је Словени примили од Германа заједно са осталим позајмицама
5
. Влади-

мир Мажуранић сматра могућим и њен постанак од словенске основе k¢n¢ 

(пањ, стабло); према томе knez bi bio čovjek de stipite, stirpe
6
, односно, од коље-

на. Мишљење Стојана Новаковића подржава и Теодор Тарановски, који наводи 

да је кнез код Словена уобичајени назив за владара. Тај назив био је прихваћен 

од Гота, и заменио је прасловенски назив војвода, којим су Словени првобитно 

означавали своје владаоце
7
. По Петру Скоку, riječ knez je balkanska riječ 

hrvatsko-srpskoga podrijetla
8
. Он, даље, наглашава да је knez po općem mišljenju 

praslavenska posuđenica iz pragermanske kuningaz, što je vjerovatnije, negoli od 

gotske kuniggs, novonjem. könig
9
. Сматра се да је семантички kuningaz исто што 

и наше племић, племенит.
10

 

Уз помоћ ријечи кнез превођен је у историографији и византијски тер-

мин архонт (). У ствари, појам архонт коришћен је као назив и досто-

јанство за све јужнословенске владаре у IX и X вијеку, али и касније. Не може 

се са сигурношћу рећи да је архонт био синоним за кнеза, из простог разлога 

што се звање , у византијским изворима, употребљавало у различитим 

значењима. Познато је да византијски цар Константин VII Порфирогенит ар-

хонтима називао владаре Хрватске, Србије, Захумља, Травуније, Конавала, Ду-

кље, Моравије, те моћне владаре Бугарске, кнеза Бориса и цара Симеона.
11

 

Словенска ријеч кнез јавља се најприје код Бугара и Руса
12

, а вјерује се 

да се у јужнословенским споменицима први пут појављује почетком XII вијека, 

у једном глагољском натпису на Башчанској плочи, као назив старјешине Ко-

                                                 
4
 Rječnik JAZU V, 110–114; Opća enciklopedija JLZ 4, 424; OINE XI, 46. 

5
 Ст. Новаковић, Византијски чинови и титуле у српским земљама XI–XV века, Глас СКА 

LXXVIII (Београд 1908) 185 (у даљем тексту: Ст. Новаковић, Византијски чинови). 
6
 V. Mažuranić, Prinosi II, 514–516. 

7
 Т. Тарановски, Историја српског права у Немањићкој држави, Београд 2002³, 163 (нап. бр. 1). 

8
 P. Skok, Etimologijski rječnik II, 108-109. 

9
 Исто, 108–109. На другој страни, у Enciklopediji Jugoslavije наводи се да је riječ knez 

najvjerovatnije izvedena od gotske riječi kuniggs. – EJ 5, 263 (J. Šidak). 
10

 Opća enciklopedija JLZ 4, 424. 
11

 О архонтима, између осталог, видјети: Византиски извори за историју народа Југославије, 

том II, обрадио Божидар Ферјанчић, САН, Посебна издања, књига CCCXXIII, Београд 1959, 

14–16, 19, 31, 33, 36, 42–45, 50, 53–60, 62, 64, 77–80; ЛССВ, 23–24 (С. Пириватрић). Постоје 

бројни примјери о превођењу ријечи архонт са кнез, а ради илустарције видјети: К. Јиречек, 

Историја Срба I, Београд 1952², 71, 107–108, 110–115. Константин Јиречек сматра да су се 

владари VIII - X века звали грчки , латински dux; није познат српски назив. - К. Јиречек, 

Историја Срба II, Београд 1952², 11; Историја српског народа I. Од најстаријих времена до 

Маричке битке 1371, уредник Сима Ћирковић, 147–152, 156–162.   
12

 Прије него што је Иван Грозни био проглашен за цара, руском државом владали су велики 

кнезови.  
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смата (Кузме) obladajušćago v¢su K¢rainu.
13

 Крајем XII вијека, ријеч кнез по-

миње се и у изворима на старом српском језику (кнез Бречко на повљанском 

натпису из 1184/5. године
14

; дубровачки кнез Крваш-Гервасиус у исправи бана 

Кулина из 1189. године
15

; кнез Мирослав у Захумљу
16

). У свим тим случаје-

вима ријеч је о кнезовима који су управљали појединим областима, тако да на-

зив кнез има тачно одређено значење територијалног поглавара, без обзира јесу 

ли то били, више или мање, самостални владари или су били у служби таквих 

владара. 

Ријеч кнез (knesius) помиње се и у једном, по многима, проблематичном 

извору – Барском родослову (Љетопис попа Дукљанина). Тачније, на крају свог 

излагања, аутор поменутог извора напушта термине comes и princeps и, умјесто 

њих, уводи у латински текст словенску ријеч кнез (knesius). Уосталом, тако су 

се, по њему, називали краљеви сродници, који се у латинским повељама зову 

comes. Писац Барског родослова истиче и то да је краљ Бодин послије освајања 

Босне поставио тамо кнеза Стефана: deinde coepit Bosnam posutque ibi 

Stephanum knesium.
17

 

Титула кнеза била је првенствено свјетовна титула, мада је на пољском 

и чешком језику она означавала и свештеника. У једном случају спојила се са 

црквеним достојанством бискупа и том приликом настала је сложеница кнезо-

шкоф, односно кнез бискуп. Тако се још од средњег вијека називао марибор-

ски бискуп.
18

 Иначе, у црквеној хијерархији кнез је био допунски назив неких 

достојанственика, као што је горе поменути кнез бискуп или кнез надбискуп, 

                                                 
13

 Р. Михаљчић, Изворна вредност старе српске грађе, Сабрана дела I–VI, књига V, Београд 

2001, 132–135, бр. 17. Није тачно утврђено ко је био кнез Космат. Можда је то био жупан 

Cosmas из Луке, који је умро већ 1166. године или је ријеч о истоименом угарском жупану, 

који је, као представник краљевске власти у kraini, био присутан приликом крунисања 

Коломана за хрватског краља, 1102. године у Биограду. – Исто, 138.   
14

 Р. Михаљчић, Изворна вредност старе српске грађе, 235, бр. 123. Ријеч је о неретљанском 

кнезу Бречку (knezy Brecyko), који се помиње у ћирилском натпису пронађеном у Повљи на 

Брачу. – Исто, 235. 
15

 F. Miklosich, Monumenta Serbica spectancia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii, Viennae 1858 

(Graz 1964, репринт издање) 1, № IV (у даљем тексту: F. Miklosich, Monumenta Serbica); Љ. 

Стојановић, Старе српске повеље и писма I–1, СКА, Зборник за историју, језик и књижевност 

српског народа, прво одељење, књиге XIX и XXIV, Београд – Сремски Карловци 1929–1934, 2, 

бр. 3 (у даљем тексту: Љ. Стојановић, Повеље и писма). 
16

 F. Miklosich, Monumenta Serbica, 1, № III; Љ. Стојановић, Повеље и писма I-1, бр. 1. 
17

 Ф. Шишић, Летопис попа Дукљанина, СКА, Посебна издања, књига LXVII, Философски и 

филолошки списи, књига 18, Београд–Загреб 1928, 361; К. Јиречек, Историја Срба I, 122; С. 

Ћирковић, Историја средњевековне босанске државе, Београд 1964, 41; М. Благојевић, Велики 

кнез и земаљски кнез, ЗРВИ XLI (Београд 2004) 299. 
18

 Ђ. Даничић, Рјечник I, 451–457; Rječnik JAZU V, 111; Opća enciklopedija JLZ 4, 424 (J. Šidak); 

SSS, 536–540 (W. Kowalenko); Р. Михаљчић, Владарске титуле обласних господара. Прилог 

владарској идеологији у старијој српској прошлости, Сабрана дела I–VI, књига VI, Београд 

2001, 88 (у даљем тексту: Р. Михаљчић, Владарске титуле). 
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кнез примас... Кнезом се називао и старјешина дубровачке општине, али и оста-

лих самосталних градова у Далмацији. Титулу кнеза носили су и хрватски вла-

дари прије проглашења краљевине.
19

 

Извори наводе да су се понекад уз титулу кнез јављале и титуле гос-

подин
20

 и господар. Тако се кнез Стефан Лазаревић позива на исправе ранијих 

српских владара: i gospodina i roditeló mi svetopocivùega kneza Lazara.
21

 На 

другој страни, термин господар постао је општи термин за државнике, без 

обзира на њихову владарску титулу. Дубровчани с поштовањем спомињу 

svetopocivùago kneza Lazara gospodara Sryblemy.
22

 

На основу извора и литературе да се закључити да титула кнеза није 

била непозната ни у турском периоду. Претпоставља се да се између оног ма-

лог броја ријечи и израза (као што су vojvoda, baština, poroz или porez), које су 

Турци својим доласком на Балканско полуострво примили од Јужних Словена 

и употребљавали их у својој администрацији, налази и ријеч кнез (k(i)nez). Тур-

ци су ову ријеч, од најстаријих времена, биљежили у облику k-n-z без иједног 

вокала, а читали су је углавном kinez, рјеђе kiniz, мада се она у турским доку-

ментима истовремено јавља и у облику k(i)nāz.
23

 Tитулу кнеза, за вријеме тур-

ске владавине, носиле су старјешине локалне самоуправе у нахији, кнежини, 

вароши или у једном или више села која су била насељена потпуно или претеж-

но хришћанским становништвом. Кнежевско достојанство у почетку су, доду-

ше рјеђе, носили муслимани, а касније је оно постало резервисано за угледне 

хришћане.
24

 Звање кнеза стицало се на два начина – царским бератом и насље-

ђем. Ако имамо у виду редосљед звања турске административне хијерархије, 

кнез би по свом положају био једнак субаши, под условом да је управљао на-

хијом или градским насељем. У сваком случају, кнез је био представник најви-

                                                 
19

 Ст. Новаковић, Византијски чинови, 188. 
20

 У српским средњовјековним државама титула господин имала је владарски ранг, а у почетку 

се јавља као додатак владарским и другим титулама. Након повлачења Стефана Драгутина са 

престола (1282. године), титула господин почиње да се користи као замјена за краљевску 

титулу. У Босни ову титулу први пут употребљава бан Стјепан II Котроманић, а касније се са 

њом помиње и Твртков брат, кнез Вук. С временом, ова титула добила је посебно мјесто у 

владарској идеологији и постала је дио интитулације. Она се, као таква, додавала не само уз 

владарске титуле, већ и уз нижа звања. – ЛССВ, 121 (Р. Михаљчић); Р. Михаљчић, Владарске 

титуле, 104–113; Ј. Мргић - Радојчић, Доњи Краји. Крајина средњовековне Босне, Београд 

2002, 56. 
21

 Ст. Новаковић, Законски споменици српских држава средњег века, СКА, Београд 1912, 458; 

Р. Михаљчић, Владарске титуле, 105 (нап. бр. 4). 
22

 F. Miklosich, Monumenta Serbica, 386, № CCCXXVI; Р. Михаљчић, Владарске титуле, 116–

117. 
23

 Гл. Елезовић, Турски споменици (1348-1520), књига I, свеска 1, СКА, Зборник за источњачку 

историску и књижевну грађу, књига I, Београд 1940, 843 (нап. бр. 1). 
24

 У прилог томе, Глиша Елезовић наводи да ни једнога кнеза, муслиманина, нисам нашао 

забележена после краја 15 века. - Гл. Елезовић, Турски споменици (1348–1520) I, 850 (нап. бр. 

1). 
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ше политичке власти на подручју своје кнежине. Дуго, под турском управом, 

кнез је био нека врста административне власти, све док га није замијенило 

звање војводе. Временом се власт кнеза, али и војводе, сужавала и смањивала, 

док није спала на ранг сеоског старјешине, обичног главара црногорских пле-

мена, барјактара и томе слично.
25

 

Досадашње излагање наводи нас на закључак да је титула кнеза у јужно-

словенским земљама имала различита значења, а самим тим и различит ранг. 

Кнезови се јављају као самостални владари, чланови владарске куће, обласни 

господари, ''службеници'' који заузимају истакнуте положаје у државној упра-

ви, начелници градских аутономних општина, градских насеља и тргова, стар-

јешине влашких катуна, изабрани поглавари Пољичке жупе и њених дванаест 

селâ, а у неким случајевима титулу кнеза носили су и виши црквени достојан-

ственици. У каснијим периодима, титула кнеза губи своје првобитно значење, 

тако да се кнезови помињу као старјешине или поглавари кнежина и селâ. За 

разлику од појединих титула које су временом потпуно деградиране или су 

нестале са историјске позорнице, титула кнеза није доживјела такву судбину. 

Додуше, било је периода када је поменута титула имала углед и сјај, али и 

девалвацију, нарочито за вријеме експанзије византијских титула и звања. 

 

 

Aleksandra Kostadinovic – Racic  

 

The Origin and Meaning of the Word Prince in the Middle Ages 

 

Summary 

 

The word prince has pre-Slavic origin and, as such, was very widespread not 

only in the Slavic nation, but also in Romania and Hungary. Prince has always meant 

principal, superior, a renowned man. Princely dignity is usually acquired by 

inheritance, and rarely merit. The title of prince varied and did not have the same 

meaning in all areas and all nations. 
 

                                                 
25

 Историја народа Југославије од почетка XVI до краја XVIII века, књига II, Београд 1960, 88 

(Б. Ђурђев); ЕЈ 5, 263 (H. Šabanović). 
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СПОЉНОПОЛИТИЧКО ПИТАЊЕ БОРБЕ 

СРПСКОГ НАРОДА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

ЗА АУТОНОМИЈУ ОД 1850. ДО 1878. ГОДИНЕ 
 

 

Апстракт: Од половине 19. вијека судбина Босне и Херцеговине поста-

ла је важан сегмент спољне политике Турске, Србије, Црне Горе и Аустроугар-

ске, али и Русије, Њемачке, Велике Британије, Француске и Италије, које су 

подржавале једну, другу или трећу заинтерсовану дипломатску акцију, зависно 

од својих интереса. Док је Турска постепено губила и најмању шансу да покра-

јине задржи у свом саставу, Србија и Аустроугарска су појачавале дипломатску 

акцију, стежући обруч око самих покрајина. Велике силе су, схватајући озбиљ-

ност проблема, полако али сигурно припремале терен за рјешавање овог пита-

ња. Разни преговори, јавни и тајни, вођени су око статуса покрајина од полови-

не 19. вијека до одлуке Берлинског конгреса да се управа над покрајинама 

додијели Аустроугарској. 

 

Кључне ријечи: Босна и Херцеговина, Србија, Аустроугарска, Русија, 

Велика Британија, Турска, Срби, устанак, аутономија. 

 

 

Од појаве српских устанака у Босни и Херцеговини, почевши од оног 

Јована Јанчића, у раздобљу Првог српског устанка, преко буне Јовице Илића и 

устанка Луке Вукаловића у Херцеговини, до великог устанка 1875. године, у 

тзв. Источној кризи, Срби су непрестано постављали питање аутономије или 

потпуног ослобођења ових покрајина.
1
 Истовремено, Срби у БиХ су почели да 

постављају питање својих националних права пред турским властима, у њихо-

вим реформским акцијама. Посебно актуелно ово питање постаје половином 

19. вијека. Срби у Босни и Херцеговини тежили су ослобођењу испод турског 

јарма и уједињењу са Србијом и осталим српским земљама, док су на простор 

Босне и Херцеговине пажњу почеле обраћати и неке европске силе, прије свих 

                                                 
1
 За више информација погледати: Ђорђе Микић, ''Аутономија као категорички императив 

српске самоодбране'', Република Српска – двадесет година развоја – достигнућа, изазови и 

перспективе, Научни скупови, књ. XXIII, Одјељење друштвених наука, књ. 27, АНУРС, Бања 

Лука 2012, стр. 521–539. 
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Аустрија. Све до почетка српског устанка 1875. године, у Босни и Херцеговини 

су се преплитали различити утицаји, прије свих српски, турски, руски, аустриј-

ски, мађарски, укрштале су се српска и аустријска пропаганда, српска прија-

тељски а аустријска у већој мјери непријатељски, нарочито у првој половини 

седамдесетих година.  

Однос религија у Турском царству је нарушен, што постаје основна 

подлога за развој криза и сукоба. Милет систем
2
 је формално укинут проглаше-

њем Хатишерифа од Гилхане 1839. године, када су права становника Царства 

изједначена. Исто се десило и  након проглашења Устава 1856. године, али то 

није донијело напредак у превазилажењу вјековне традиције, према којој су се 

становници Царства у основи индентификовали на вјерској припадности.
3
 

Од половине 19. вијека о судбини Босне и Херцеговине водила су се 

дипломатска погађања, у којима су предњачиле Србија, Турска и Аустроугар-

ска. Поред ових држава, свој интерес су покушавале да остваре Русија и Велика 

Британија, ова друга као савезница Турске. На маргинама, али никако безна-

чајни саговорници, биле су Италија, Њемачка и Француска. Ватикан је своје 

интересе тражио кроз политику Француске, Аустроугарске и Италије.
4
 

Први већи устанак Срба у Херцеговини 1852–1862. године, под коман-

дом Луке Вукаловића, довео је до већег интересовања Европе за ове покрајине 

и почетка размишљања европских политичара у правцу да се народу додијели 

управа у Босни и Херцеговини, коју би у име Европе надгледала Аустрија.
5
 

Након што су турске власти одлучиле да Михаила Спаића именују за војводу 

Зубаца, Крушевице, Драгачевице и Суторине, дошло је до раскола у редовима 

устаника и урушавања права стечених у току устанка.
6
 

Један од првака српских либерала, Владимир Јовановић, отишао је по-

четком 60-их година по налогу кнеза Михаила у Лондон, с циљем да енглеску
7
 

јавност придобије за српске интересе у Источном питању.
8
 У првој расправи, 

                                                 
2
 Mileti khamsé 

3
 Васиљ Поповић, Источно питање. Историјски преглед борбе око опстанка османлијске 

царевине у Леванту и на Балкану, Београд 1996, стр. 11. 
4
 Đoko Slijepčević, Pitanje Bosne i Hercegovine u XIX veku, Keln 1981, str. 27. 

5
 Ђорђе Микић, наведени рад, стр. 523; Душан Берић, Устанак у Херцеговини 1852–1862, 

Београд – Нови Сад 1994, стр. 33. 
6
 Ђорђе Микић, наведени рад, стр. 523; Душан Берић, наведено дјело, стр. 909–910. 

7
 Лорд Палмерстон је у првој половини 19. вијека формулисао циљеве британске политике, која 

је имала сталне интересе, али не и сталне савезнике. Сумња да су Срби и Србија предстража 

Русије на Балкану одредила је негативно држање тадашње британске владе. Васиљ Поповић, 

наведено дјело, стр. 15. 
8
 ''У науци још нема пуне сагласности о опсегу Источног питања (питања Ближега истока). 

Постоји највише схватање, које све борбе за власт на европском југоистоку и предњоазијском 

западу, у целој историји или бар од средњег века надаље, обухватају тим именом, а има их који 

то питање ограничавају на дипломатску борбу Русије и европских великих сила о османлијску 
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објављеној 1863. године, Јовановић је покушао да упозна енглеску јавност са 

односом српског народа према Источном питању и да докаже његову способ-

ност за уједињење са поробљеном браћом. Јовановић је у расправи посебан 

акценат стављао на енглеске интересе, доказујући да је преображај огромних 

отоманских поседа, који леже око енглеских саобраћајних веза с Индијом, у 

једну моћну независну и слободну хришћанску државу даје сигурнију основицу 

за те енглеске везе и шире поље за улагање енглеског капитала и за богатију 

трговину него што се може очекивати од области, опустошених под турском 

управом.
9
 

Русија је почетком 60-их година изражавала стајалиште да се Босни и 

Херцеговини додијели аутономија, док су Андраши, министар спољних посло-

ва Двојне монархије и Калај, конзул Монархије у Београду, 1867/68. године 

говорили српском кнезу Михаилу да ће Монархија помоћи Србији да дође до 

Босне и да Аустроугарска нема аспирације на Босну.
10

 Међутим, Калај је само 

декларативно подржавао идеју да се Босна и Херцеговина припоје Србији. Као 

конзул Монархије у Београду,
11

 Калај је 29. септембра 1868. године писао вла-

ди у Бечу да ће Србија једнога дана играти главну улогу у решењу Источног 

питања, да Србија привлачи Босну: Хришћани у Босни би радо пристали са 

Србијом, па и сами Муслимани, али под условом да им се не дира у веру ... Та 

стремљења нису од јуче нити је то нека тајна, народна песма чува и живи та 

осећања читавог народа ... и било би за нас много боље да Србе задовољимо у 

томе. Нашом помоћи бисмо их држли под руком ... Све донде докле Босна буде 

под турском влашћу Срби ће босанско питање сматрати као породичну ствар 

... Али ако осете да Босну хоће да анектира нека туђа сила, неповерење ће се 

подићи, а горчина ће се залећи у њима. За то најбоље средство да се Србија 

добије јесте да Двојна Монархија убеди да не намерава анектовати Босну.
12

 

Јован Ристић у разговору са Калајем 2. октобра 1868. године није пори-

цао да је стратешки циљ Србије да у будућности Босну и Херцеговину прикљу-

чи у своју државну заједницу, али да то жели мирним путем постићи. Ово није 

било први пут да Калај слуша овакав став Ристића. Он је врло често у разгово-

рима са њим и са Миливојем Блазнавцем расправљао о овом питању. Калај је у 

овим разговорима давао подршку оваквој политици Србије, али његов главни 

задатак је био да заустави било какав покушај војне интервенције Србије у 

Босни и Херцеговини.
13

 Ипак, аустроугарски утицај на Србе у БиХ био је јако 

                                                                                                                                          
баштину после Кучук-каинарџијског мира од 1774. године.'' Васиљ Поповић, наведено дјело, 

стр. 27. 
9
 Васиљ Поповић, наведено дјело, стр. 182. 

10
 Ђорђе Микић, наведени рад, стр. 524; Васа Чубриловић, Босански устанак 1875–1878, 

Београд 1930, стр. 174–175, 179. 
11

 Био је конзул од 1868. до 1875. године.   
12

 Јов. М. Јовановић, Босна у међународној политици, Преглед, св. 102–103, 1931, стр. 297.  
13

 Đoko Slijepčević, navedeno djelo, str. 30–32. 
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мали, што потврђују и подаци до којих је дошао Франц Маурер, њемачки про-

тестант. Путујући Босном 1870. године он је примијетио да је у покрајинама 

већ била оформљена српска национална свијест, а да је утицај Аустроугарске 

био врло слаб,
14

 што се косило са подацима других њемачких и аустроугарских 

путописаца тог времена. 

Филип Христић, српски посланик у Цариграду, јавио је 4. септембра 

1870. године Ристићу да му је руски амбасадор Игњатијев рекао да је боље да 

Србија не потеже питање статуса Босне и Херцеговине, већ да сачека повољни-

је вријеме за такву акцију.
15

 У разговору са британским амбасадором у Цари-

граду Џоном Елиотом 22. септембра, Христић је сазнао да се Велика Британија 

противи идеји да се Србији дозволи администрирање управом у Босни и Хер-

цеговини.
16

 Покушаји Христића у априлу сљедеће године да увјери амбасадора 

Елиота да Велика Британија промијени своје мишљење завршили су неуспјеш-

но. Приликом разговора, 13. априла, Христић је Елиоту рекао: 

Није ли у интересу саме Царевине, кад Срби на сва уста говоре: немој-

мо одмах сабљом тражити од Порте да се са браћом нашом сјединимо, но 

пошто је она у интересу мира и уступивши нам градове, и пошто је видјела 

како је оваква политика добре последице имала, обратимо се опет њој на леп 

начин, и докажимо јој, да би и по нас тако исто корисно било, кад би и остале 

српске земље са Србијом спојила, па да под скиптром Султановим сви Срби 

једна права и једне дужности имају … У Босни и Херцеговини нема Турака, све 

су то овејани Срби, само што је један део од њих мухамеданског и католичког 

закона. Но и сами Бошњаци мухамеданскога закона не говоре друкчије него 

српски; њима је турски језик исто тако стран као и Србима који усред кнеже-

вине живе. Што се њих тиче, они би тако исто задовољни били као и остала 

њихова браћа другог закона, само кад би видели да се закон њихов не дира, а 

Ваша Екселенција зна да на Истоку нема толерантнијег народа, него што је 

српски.
17

 

Словенски комитет у Москви у првој половини 70-их година почео је 

активније да се залаже да Србија добије управу у Босни и Херцеговини. Јан 

Вацлик, чешки новинар и панслависта, интервенисао је код Владе у Београду 

да се одупре све јачем уплитању Аустроугарске у рјешавање статуса Босне и 

Херцеговине, који никако не би ишао у прилог Србији.
18

 

Непосредно пред рат, у другој половини 70-их година, велике европске 

силе ушле су у низ билатералних разговора о рјешавању питања турских покра-

                                                 
14

 Isto, str. 14. 
15

 Интересантно је да је руска званична политика имала дволичну улогу према Србима у Босни 

и Херцеговини почетком 70-их година, за разлику од словенофилских кругова, који су били 

наклоњени српским националним интересима. 
16

 Ђорђе Микић, наведени рад, стр. 524; Đoko Slijepčević, navedeno djelo, str. 28. 
17

 Đoko Slijepčević, navedeno djelo, str. 28–29. 
18

 Isto, str. 36–37. 
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јинâ Босне и Херцеговине. Енглеска је била против свих реформи које би ишле 

на штету Турске, или би представљале мијешање у њено унутрашње државно 

уређење. На јавној трибини првака енглеских либерала Гледстона и првака 

конзервативаца Дизраелија видјела се политичка подијељеност енглеских по-

литичара око босанскохерцеговачког питања. Док је Дизраели заговарао поли-

тику подршке Турској, Гледстон је био на страни угњетаваних турских пода-

ника.
19

 

Србија је, да би се избјегао рат, предлагала да се управа над Босном и 

Херцеговином додијели њој, уз обавезу да плаћа годишњи данак турској царе-

вини. Велике европске силе нису много мариле за приједлоге Србије. Андраши 

је послао поруку Србији:
20

 Ако будете ратовали ви нећете више имати право 

на гаранцију Сила заштитница коју сте стекли по Парискоме Уговору од 

1856, док је Дизраели ишао корак даље, поручивши: ...оправдано би било да 

Турци поврате под своју власт Београд. Истовремено, Дизраели је тајно пре-

говарао са Петроградом, који је био близу идеји да окрене леђа Србији уколи-

ко она, Србија, уђе у рат са Турском. У тим разговорима Дизраели је мазао очи 

руском државном врху, с циљем да разбије коалицију Москва–Беч–Берлин. На 

тајним састанцима Дизраели је говорио: 

Нисам ја противу руске политике, него противу онаквих државника 

какви су Игњатијев у Цариграду и Андраши у Бечу. То су изазивачи, ми се мо-

жемо споразумети у погледу хришћана у Турској (Бугара у Румелији и Срба на 

западу Балкана), ако хришћани успех постигну, онда ћемо регистровати свр-

шене ствари. Ако пак Турска буде победила, умешаћемо се да много не удаве 

своје поданике.
21

 

Након што је српски народ у Босни и Херцеговини подигао устанак 

против турских власти 1875. године, велике силе су почеле разматрати питање 

подјеле Босне и Херцеговине тако што би Херцеговина припала Црној Гори, а 

Босна Србији. Идеји да се подјела овако изврши енергично се супротстављао 

предсједник заједничке владе Аустроугарске. Андраши, не само да се противио 

идеји да се Босна и Херцеговина подијеле између Србије и Црне Горе, већ је 

одбијао и идеју да покрајине добију аутономију. Одбацивање свих устаничких 

захтјева Андраши је правдао могућношћу да би то у будућности водило уједи-

њењу ових провинција са Србијом и Црном Гором. Канцелар Русије Горчаков је 

био спреман да прихвати став Андрашија, за разлику од амбасадора Игњатије-

ва, који се није мирио са могућношћу да Аустроугарска добије мандат за оку-

пацију Босне и Херцеговине.
22

 

                                                 
19

 Јов. М. Јовановић, Енглеска и Босна 1875–1878, I,  Преглед, св. 142, 1935, стр. 514.  
20

 Дизраели је подржавао овакав став. 
21

 Јов. М. Јовановић, Енглеска и Босна ..., св.142, стр. 515. 
22

 Ђорђе Микић, наведени рад, стр. 525; Милош Ковић, Дизраели и Источно питање, Београд 

2007, стр. 149–150.  



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VII, број 7, 2015 

42 

 

Устанак 1875. године по први пут је дао за право Србима у Босни и 

Херцеговини да од великих европских сила траже могућност да се припоје 

Србији и Црној Гори. Ова година чини прекретницу у сарадњи националног 

троугла Београд – Цетиње – Срби у Босни и Хереговини. Подијељени ставови 

великих сила нису поколебали став Србије да се Босна и Херцеговина ослободе 

од турског јарма и ставе под њену управу. Министарски савет Србије донио је 

20. августа 1875. године одлуку да се српски устанак у Босни помаже тајно.
23

 

Поред Аустроугарске, највећи противник босанскохерцеговачке аутоно-

мије била је влада Велике Британије. Дизраели је, упоређујући питање аутоно-

мије Босне и Херцеговине са аутономијом Ирске, 1. октобра 1875. године ре-

као: Замислите аутономију за Босну, са тако шароликим становништвом. Ау-

тономија за Ирску била би мање апсурдна.
24

 

Андраши је крајем децембра 1875. године од великих сила затражио 

реформе за Босну и Херцеговину и цијелу Турску. У његовом захтјеву је 

стајало да би се реформама требала ријешити питања вјерске равноправности, 

аграрних проблема, буџета, судства, администрације. На крају ноте Андраши је 

навео да би потпуна контрола спровођења реформи била у рукама европских 

сила. 

Главни заговорник реформи у европској Турској, али и уопште у Тур-

ској, била је Велика Британија. Конзул Велике Британије у Сарајеву је крајем 

1875. године послао извјештај свом амбасадору у Цариград, у којем је за уста-

нак окривио српске агитаторе. Холмс је амбасадору написао да ником у Босни 

и Херцеговини не пада на памет уједињење са Србијом, а још мање са Аустроу-

гарском, и да је све што траже Босансци и Херцеговци ... да буду султанови 

поданици и да буду са муслиманима равноправни.
25

 

Почетком 1876. године у политици Русије према српском устанку у Бос-

ни и Херцеговини дошло је до заокрета, првенствено под утицајем политичке 

струје која је заговарала рат са Турском. Премијер Горчаков је у мају изашао са 

приједлогом да Херцеговина добије аутономију под надзором Црне Горе.
26

 

На Берлинском састанку су велике силе половином маја почеле да раз-

матрају могућности како да умире побуњени српски народ у Босни и Херцего-

вини. Игњатијев је Горчакову предложио два модела рјешавања кризе. Први 

модел је предвиђао да се Херцеговини додијели аутономија под управом Црне 

Горе, док је други предвиђао да се побуњени херцеговачки крајеви из 1861. 

године припоје Црној Гори, а остатак Босне и Херцеговине добије широку ау-

тономију. Други модел такође је предвиђао да Србија добије Мали Зворник. 

Њемачки канцелар Бизмарк није био против идеје аутономије, али под условом 
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да Аустроугарска добије право да је надгледа или, у крајњој линији, изврши 

окупацију цјелокупних покрајина. Бизмарк и Андраши су били против било ка-

кве могућности да Србија и Црна Гора добију територијалне уступке. Састанак 

је завршио без договора, јер Велика Британија није прихватала закључење било 

каквог меморандума.
27

 

Крајем маја Србија и Црна Гора су закључиле тајни споразум, који је 

предвиђао помоћ братском народу под Турцима у Старој Србији, Херцеговини, 

Босни, Бугарској и Албанији.
28

 

Дизраели није хтио да чује да се босанскохерцеговачким Србима 

дозволе било какви уступци, чак и по цијену турског пораза. Иако се енглеска 

краљица Викторија и опозиција нису слагали са ставовима премијера, он је био 

чврст у својим одлукама везаним за питање Босне и Херцеговине.
29

 

Након што су крајем јуна Србија и Црна Гора објавиле рат Турској, по-

чело је комешање међу великим силама, првенствено између Русије, Аустроу-

гарске и Велике Британије. Андраши је по објави рата сазвао састанак аустриј-

ског и мађарског министра спољних послова. На састанку је договорено да, ако 

Србија буде победила и присајединила Босну, па остане под сизеренством 

Порте, признати, ради тога да се не прекида пријатељство са Русијом. Али 

ако Србија буде победилац, па хтедне независност, противстати војском то-

ме, па макар дошло и до рата са Русијом.
30

 Енглеска је била против било 

каквог страног мијешања у овај рат, док је Француска била на страни Аустроу-

гарске. Русија је отворено стала на страну Србије. Министар Гирс је поручио, 

што је Сазонов поновио 1914. године: ...не можемо пустити да Србију згазе.
31

 

Руски цар Александар II генерално је био против рата, али је под притиском 

царице, сина Александра и словенофилских кругова у Москви, отворено стао 

на страну Србије и српских устаника у Босни и Херцеговини, мада у првим мо-

ментима рата није послао значајнију помоћ на Балкан.
32

 

Гледстон је изазвао Дизраелија у Доњем дому енглеског парламента, 

након злочина Черкеза над Србима у Србији и Бугарској. Том приликом Дизра-

ели је рекао: Срби! ... траже Босну и Херцеговину, а немају на што да се жале 

противу Турске ... Какви Черкези, какве свирепости!
33

 Иако је био више него 

љут и видно нерасположен јер је губио у дебати, Дизраели је признао либера-

лима да је лоше прошао у овој дебати и да су чињенице биле јаче од његовог 

негирања свирепих злочина. Побједа је дала Гледстону вјетар у леђа да јавно 
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говори против политике енглеске владе везане за Босну и Херцеговину и пише 

брошуре у којима тражи аутономију за ове ратом захваћене турске покрајине. 

Након пораза у Доњем дому, притиска од стране либерала и уопште енглеске 

јавности, Дизраели је кориговао политику према Балкану и почео да заговара 

идеју да се Босни и Херцеговини додијели аутономија у облику султанове 

вазалне државе. 

У цијелој причи Аустроугарска је тражила своју корист. С обзиром на то 

да се није мирила са идејом да Босна и Херцеговина припадну Србији и Црној 

Гори, дошло је до преговора са Русима. Разговори су се водили у смјеру посље-

ратне судбине Босне и Херцеговине. 

Осмог јула 1876. године у Рајхштату су се састали цареви Фрањо Јосиф 

I и Александар II. На састанку је договорено да, у случају побједе Србије и 

Црне Горе, Босна и Херцеговина припадну Аустроугарској, док би Црна Гора и 

Србија добиле заједничку границу на Дрини и Лиму, мања проширења Црна 

Гора би добила у Херцеговини, док би Русија добила Бесарабију и мањи дио 

околних територија. Грчка би добила Тесалију и Крит, Албанија, Бугарска и 

Источна Румелија аутономију, а Цариград би постао слободна зона. На састан-

ку је договорено да би уговор био ништаван у случају побједе Турске.
34

 

Пораз Србије и примирје из септембра 1876. године навели су велике 

силе да покушају са новим преговорима, посебно јер је Русија била спремна за 

рат са Турском. 

Велика Британија је 4. октобра 1876. године предложила одржавање 

мировне конференције у Цариграду. Конференција је као прелиминарна трајала 

од 11. до 23. децембра 1876. године, а као пленарна до 20. јануара 1877. године. 

Руски представник Игњатијев и енглески Солзбери на првом састанку 6. 

децембра нису се успјели договорити око статуса Босне и Херцеговине, па је 

конференција настављена низом састанака представника великих европских 

сила. На посљедњем прелиминарном састанку договорено је да се Босна и Хер-

цеговина уједине у једну покрајину, у којој би била уведена локална ауто-

номија, на основу самоуправе, широка колико то буде могуће у условима при-

лагођеним у новоформираној покрајини. Турска је одбила овај приједлог.
35

 

Док је конференција у Цариграду покушавала да ријеши питање Босне и 

Херцеговине, Русија и Аустроугарска су тајно преговарале о судбини ових по-

крајина. Преговори су довели до закључивања тајног Будимпештанског угово-

ра 15. јануара 1877. године, који је предвиђао аутономни режим за Босну и 

Херцеговину и широку аутономију за Бугарску. Уговор је омогућио Русији да, 

без бојазни од Аустроугарске, објави рат Турској.
36
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Русија је објавила рат Турској у априлу 1877. године. Рат се водио на 

два фронта, на Балкану и у Јерменији. 

Осокољени руским побједама, српски устаници у Тишковцу су се хра-

бро држали у борби са Турцима. Тако су војводе Вид Милановић и Перо Крецо 

на Богојављење 1878. године писали српском митрополиту Михаилу да им по-

шаље помоћ у одјећи, која им је била пријеко потребна ради наставка четова-

ња у зимским условима. Војводе су информисале митрополита да са доласком 

топлијих дана очекују већи број нових четника.
37

 

Након побједе Русије у рату са Турском, дошло је до закључења мира у 

Сан Стефану 3. марта 1878. године.
38

 У одлукама уговора стајало је: 

- Србија, Црна Гора и Румунија независне државе (Румунија добија 

сјеверну Добруџу); 

- Русија добија Бесарабију; 

- стварање Велике Бугарске, од Дунава на сјеверу до Егејског мора на 

југу и од Охрида на западу до Црног мора на истоку (формално би 

била вазал турског султана, док би стварну контролу имала Русија); 

- Босна и Херцеговина добија аутономију под надзором Русије и Аус-

троугарске. 

Србија
39

 је била незадовољна одлукама Санстефанског мира, посебно 

јер је створена Велика Бугарска. На српске протесте је са руске стране одго-

ворено да у првом реду стоје руски, па бугарски интереси, а да су интереси 

Србије посљедњи.
40

 Аустроугарска и Велика Британија такође се нису сложиле 

са одлукама Санстефанског мира, што је значило обарање уговора и сазивање 

Берлинског конгреса,
41

 који је трајао од 13. јуна до 13. јула. 

На Конгресу је брзо дошло до уједињења ставова Велике Британије и 

Њемачке, које су подржавале Аустроугарску наспрам Русије, која је покушала 

да одбрани уговор из Сан Стефана. Горчаков није имао шансе против Бизмар-

ка, Биконфилда и Андрашија. 

Приједлог Енглеске да Аустроугарска изврши окупацију Босне и Херце-

говине подржале су Њемачка, Италија и Француска, док је Русија симболично 
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имала мање примједбе везане за Новопазарски санџак. Андрашијеви апетити у 

Босни и Херцеговини драстично су се промијенили од 1867. године.
42

 

Након што је добила право на окупацију Босне и Херцеговине, Аустроу-

гарска је војнички ушла у покрајине. Улазак аустроугарских војних трупа зна-

чио је крај сваког унутрашњег покрета за аутономију, али не и спољног. 

Послије окупације, велики проблем за православне Србе била је тенден-

ција муслиманског и римокатоличког елемента да се прикажу као аутохтоно 

становништво, док су православци приказивани као досељеници. Један од заго-

ворника ове тезе у тадашњој европској научној заједници био је Адолф Штра-

ус.
43

 Међутим, у својој тези он није превиђао стварност конфесионалних одно-

са у окупираним покрајинама.
44

 

На крају, не треба заборавити чињеницу да ја Аустроугарска одлукама 

Берлинског конгреса, поред права да окупира Босну и Херцеговину, била 

опуномоћена да прати понашање Русије на Балкану, али и да спријечи ширење 

њеног утицаја међу балканским Словенима.
45
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Foreign Relations Struggle of the Serbian People in  

Bosnia and Herzegovina for Autonomy from 1850 to 1878 

 

Summary 

 

The weakening of the Turkish power at national and international level has 

led to the strengthening of the subordinate nations' aspirations to free themselves of 

their rule, but also the aspirations of some European countries to expand their 

territory at its expense. A particularly interesting area was the provinces of Bosnia 

and Herzegovina. The Serbian people in these regions longed for liberation and 

unification with Serbia and Montenegro, while the Austro-Hungary had aspirations 

to occupy them. Diplomatic battles over the provinces' fate began from the middle of 

XIX century. Beside Turkey as interested parties to keep the provinces under own 

authority on the international scene came out Serbia, Montenegro and Hungary, as 

the biggest stakeholders, as well as Russia, the United Kingdom, Germany, France 

and Italy, which, depending on own interests, held side of one of the parties 
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interested in the provinces' territory. The result of public and secret negotiations was 

the decision of the Berlin Congress to grant the administration of the provinces to the 

Austro-Hungary. 

 

 

Извори и литература: 

 

А) Извори: 

 

- Архив Српске православне цркве у Београду, Фонд митрополита 

Михаила, Писмо војвода Вида Милановића и Пере Креце из Тишков-

ца српском митрополиту Михаилу у Београд, несређена грађа 

 

Б) Литература: 

 

- Душан Берић, Устанак у Херцеговини 1852–1862, Београд – Нови 

Сад 1994. 

- Milorad Ekmečić, Ustanak u Bosni 1875–1878, Sarajevo 1960. 

- Јов. М. Јовановић, Босна у међународној политици, Преглед, св. 102–

103, 1931, стр. 296–300. 

- Јов. М. Јовановић, Енглеска и Босна 1875–1878, I,  Преглед, св. 142, 

1935, стр. 513–515. 

- Милош Ковић, Дизраели и Источно питање, Београд 2007. 

- Ђорђе Микић, ''Аутономија као категорички императив српске 

самоодбране'', Република Српска – двадесет година развоја – 

достигнућа, изазови и перспективе, Научни скупови, књ. XXIII, 

Одјељење друштвених наука, књ. 27, АНУРС, Бања Лука 2012, стр. 

521–539. 

- Васиљ Поповић, Источно питање. Историјски преглед борбе око 

опстанка османлијске царевине у Леванту и на Балкану, Београд 

1996. 

- Đoko Slijepčević, Pitanje Bosne i Hercegovine u XIX veku, Keln 1981. 

- Adolf Strausz, Bosnien, Land und Leute, Historisch – ethnographische 

Geopolitische Schilderung, Bd I, Wien 1882. 

- Фјодор И. Успенски, Источно питање, Београд–Подгорица 2003. 

- Васа Чубриловић, Босански устанак 1875–1878, Београд 1930.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



НИКОЛА ОЖЕГОВИЋ, Вилијам Дентон и Србија 1962–1880   

49 

 

НИКОЛА ОЖЕГОВИЋ УДК 94(497.11):929 Дентон Вилијам 

Филозофски факултет 10.7251/GUARS1507049O 

Бања Лука  

ozegovicnikola@gmail.com  

 

 

ВИЛИЈАМ ДЕНТОН И СРБИЈА 1862–1880 
 

 

Апстракт: Српски историчари који су се бавили британско-српским 

односима у XIX вијеку само су се узгредно дотицали личности Вилијама Ден-

тона. Нарочито је пажњи историчара измицала теолошка димензија Дентоновог 

интересовања за источне хришћане. Тема којом се бавимо има врло широке им-

пликације. Везана је за кључне историјске процесе који су захватали југоис-

точну Европу XIX вијека, попут јачања национално-ослободилачких покрета и 

слабљења Османског царства. Директно се бави сагледавањем могућих рјеше-

ња Источног питања и на тај начин се тиче најсложенијих међународних поли-

тичких процеса. Поред тога, добрим дијелом проистиче и из екуменских инте-

ресовања својствених одређеним црквеним круговима не само у Британији већ 

и у оквиру православног свијета тога времена. 

 У овом раду покушавамо да представимо све аспекте Дентоновог рада. 

Приказујемо, колико нам то допуштају доступни извори и литература, његов 

публицистички и филантропски рад као и екуменски интерес који је показивао 

при контактима са високом јерархијом Српске цркве.  

Кључне ријечи: Вилијам Дентон, митрополит Михаило, Српска црква, 

Енглеска црква, Велика Британија, Србија, турски злочини, екуменизам, ''Удру-

жење за Источну цркву''.  

 

 

Увод 

  

Вилијам Дентон (1815–1888), клирик Енглеске цркве, теолог, публици-

ста и филантроп, рођен је марта 1815. године у Њупорту, на острву Вајт, као 

најстарији син Џејмса Дентона. Вустерски колеџ у Оксфорду уписао је 1841. 

године, гдје је 1844. дипломирао, а четири године касније стекао магистарски 

степен. Био је под снажним утицајем трактаријанског покрета, који је дао печат 

теолошком размишљању унутар Оксфорда непосредно прије Дентоновог дола-

ска. Бива рукоположен за ђакона 1844, а наредне године за свештеника. Оже-
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нио се 1848. а двије године  касније постао члан викаријата светог Вартоломеја 

у Лондону, гдје је остао све до краја живота.
1
 

Убрзо након ступања у службу стекао је репутацију заштитника сирома-

шне радничке класе. Конкретно, залагао се за права становништва чији су до-

мови били уништени приликом изградње нових жељезничких пруга. Дентон је 

писао о овом проблему, као и о проблемима пренасељености радничких насеља 

и на тај начин скренуо пажњу британског парламента. Фебруара 1861. године 

лорд Дерби је представио Дентонову петицију у Дому лордова, гдје се о њој 

расправљало два дана. Дентон се истакао и залагањем за измјештање индус-

тријских постројења ван градских центара, како би радници били настањени у 

здравијој животној средини.
2
  

Управо је у то вријеме Дентон први пут посјетио Кнежевину Србију, 

што ће оставити велики траг на њега и учинити га борцем за права потлачених 

хришћана у оквиру Османског царства. Посебне симпатије ће гајити према срп-

ском народу, кога је упознао на непосредан, лични начин, приликом путовања 

кроз двије српске кнежевине, Србију и Црну Гору. Са српским представницима 

се редовно сусретао и у Лондону.  

Поред друштвено ангажованих радова, Дентон је написао и низ теолош-

ких састава, првенствено егзегетског карактера. Ипак, нас највише занимају 

његови публицистички радови везани за Србију, српски народ и положај хриш-

ћанског становништва унутар граница Османског царства. Сазнања о положају 

хришћана у овој иновјерној царевини Дентон је стицао непосредно, на својим 

путовањима по Србији и Црној Гори током прве половине шездесетих година 

XIX вијека, затим боравка у Цариграду, али и из других поузданих извора, као 

што су извјештаји британских конзула широм Османског царства. Брзо је скла-

пао познанства која је затим брижно одржавао користећи их за стицање нових 

сазнања и за предузимање конкретних хришћанских, филантропских акција. За 

нас су релевантни сљедећи Дентонови радови: Србија и Срби (Servia and the 

Servians, London 1862), Хришћани у Турској (The Christians in Turkey, London 

1863; овај спис доживљава проширено издање 1876. године под насловом The 

Christians of Turkey. Their condition under Mussulman rule) и Црна Гора, њен 

народ и његова историја (Montenegro. Its people and their history, London 1877). 

Осим ових списа, врло је значајна сачувана преписка овог енглеског клирика са 

српском црквеном јерархијом.
3
 

                                                 
1
 Denton, William (1815–1888), Church of England clergyman’, The Oxford Dictionary of National 

Biography, ed. by H. C. G. Matthew, Oxford 2004 [ www.oxforddnb.com (5. марта 2014) ] 
2
 Исто 

3
 Треба споменути и Дентонов предговор  књизи Елоди Мијатовић, супруге Чедомиља Мија-

товића, Serbian Folk-Lore. Popular Tales, London 1874, 1899. Предговор је студија о усменом 

стваралаштву Срба.  
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Посебну пажњу заслужује интересовање овог енглеског теолога и ду-

ховника за црквене прилике у Србији и широм православне екумене. То инте-

ресовање се родило захваљујући утицају представника оксфордског трактари-

јанског покрета, који су одржавали блиске везе са Православном црквом. Ден-

тон ће временом постати ватрени заговорник уједињења Енглеске цркве са 

Православном црквом. Приликом боравка у Србији упознао се са српским ми-

трополитом Михаилом Јовановићем и другим српским архијерејима. Са митро-

политом је двије деценије након тога одржавао преписку. На овај начин Дентон 

постаје зачетник односа своје цркве са Српском црквом. Ти односи ће бити од 

великог значаја за упознавање британске јавности о стању у српским земљама, 

а имаће и знатног утицаја на организовање конкретне материјалне помоћи Ср-

бима у току Велике источне кризе. 

У Србији тога времена за Дентона се знало углавном у званичним круго-

вима. Једини његов спис који је у цјелости био преведен је његова брошура о 

положају хришћана у Турској коју је објавио 1863. године. На српском језику је 

штампана 1864. под насловом Кристијани у Турској. Осим тога, о Дентону се у 

српској средини нешто више могло сазнати из појединих новинских чланака.  

Што се тиче архивске грађе везане за Дентона, она се углавном састоји 

од преписке са митрополитом Михаилом, коју је овај педантно чувао. Поред 

тога, сачувано је и неколико преведених чланака из енглеске црквене штампе, 

које је митрополит добијао а који су се тицали његових односа са Дентоном и 

другим представницима Енглеске цркве. На тој грађи су током протеклог вије-

ка радили историчари Ђоко Слијепчевић, Љубомир Р. Дурковић-Јакшић и Дра-

гослав Страњаковић. Сва тројица су својевремено радили као предавачи цркве-

не историје на Богословском факултету у Београду. Поменута грађа је најбољи 

архивски материјал о Дентону доступан у Србији. Државни органи су оставили 

врло мало трагова о овој личности.  

Превод Дентоновог дјела о Црној Гори појавио се у релативно новије 

вријеме (Viljem Denton, Crna Gora. Njen narod i njegova istorija, Podgorica 

1996). Ипак, његово највеће дјело о Србима објављено је на српском језику тек 

2013. године (Вилијем Дентон, Србија и Срби, Београд 2013). Предговор том 

издању, из пера Љубодрага П. Ристића, уједно представља до сада најбољи 

приказ живота и рада Вилијама Дентона у оквиру српске историографије.  

 

Дентонова путовања по Србији 

 

Дентон наводи неколико мотива који су га подстакли да крене пут Кне-

жевине Србије. Један од њих је било наговарање неких његових пријатеља, уз 

обећање интересантних познанстава у Београду. Такође, један од мотива је био 

и одмор.
4
 Првенствено, као свештеника, Дентона је занимало стање Српске цр-

                                                 
4
 В. Дентон, Србија и Срби, Београд 2013, 41. 
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кве о којој се, како признаје, у Енглеској мало зна, а од које се много може нау-

чити. И друго, као Енглез ''који живи под окриљем слободног уставног порет-

ка'', Дентон није могао да сакрије индигнацију према ''ужасној турској тира-

нији'', која је непрестано угрожавала тешко стечену ''независност'' хришћан-

ских Срба. Подједнак презир је показивао и према европској политици која је 

директно и индиректно подржавала ову тиранију која је милионе хришћанских 

душа држала у духовној и материјалној мизерији.  

У почетку, није постојала намјера за писањем књиге о младој српској 

држави. Енглески путник је биљежио све што је држао да је интересантно, на-

мјеравајући да све то пошаље својој породици у виду писама. Међутим, када је 

већи дио путовања био иза њега, Дентон је добио приједлог да напише књигу 

намијењену већем броју читалаца. На овај начин је настала прва поуздана књи-

га о Србима намијењена британској јавности. То је била једна од књига мјешо-

витог, аутобиографског, дневничког и путописног карактера, које су привлачи-

ле велику пажњу ондашње образоване читалачке публике. Књига је обухватила 

само прво Дентоново путовање по Србији. Погледаћемо који су најзначајнији 

забиљежени моменти.  

Дентон је ка Београду путовао средином априла 1862. године. Са собом 

је носио Ранкеову Српску револуцију и Српску антологију, студију о српској 

књижевности из пера Џона Бауринга, британског економисте, политичара, 

писца и пријатеља Вука Караџића.
5
 Оставио је проницљиве описе свих мјеста 

кроз која је пролазио на седмодневном путу од Лондона до Београда. Током ве-

ћег дијела путовања по Србији Дентона је пратио извјесни Атанасије Јелић, 

који му је не само помогао у сналажењу у потпуно страној и непознатој земљи 

већ га је упознао са многим истакнутим личностима.
6
  

Убрзо по доласку у Београд, енглески свештеник се састао са митропо-

литом Михаилом Јовановићем. Био је то први сусрет једног српског црквеног 

великодостојника са неким представником Енглеске цркве.
7
 Српски митропо-

лит је оставио повољан утисак на Енглеза. ''Ретко ме је неко тако повољно им-

пресионирао за време само једне кратке посете'', записао је. Разговор је повре-

мено текао на латинском језику, без посредовања преводиоца.  

Приликом разговора, митрополит Михаило је исказао нарочито задо-

вољство посјетом једног енглеског клирика, рекавши да Источна црква много 

дугује Енглеској цркви, нарочито теолошким дјелима припадника те цркве. 

Управо у то вријеме је читао Предавања о историји Источне цркве (Lectures on 

the History of the Eastern Church) оксфордског професора црквене историје и 

каноника Артура Пенрина Стенлија.
8
 Осим тога, митрополит је рекао да је оба-

                                                 
5
 Исто, 68. 

6
 Исто, 41. 

7
 Ђ. Слијепчевић, Михаило, архиепископ београдски и митрополит Србије, Минхен 1980, 598.  

8
 В. Дентон, Србија и Срби, 98. 
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вијештен и о дјелима Џона Мејсона Нила о Источној цркви, али је изразио жа-

љење што није имао прилику да се детаљно упозна са њиховим садржајем.  

 Митрополит Михаило је показао да познаје црквене прилике у Енглес-

кој. Енглеском свештенику је било угодно да чује како српски митрополит раз-

ликује Енглеску цркву од континенталних протестаната-лутерана и калвини-

ста.
9
 Дентон је одговорио на низ митрополитових питања везаних за практичну 

и обредну страну Енглеске цркве. Такође, митрополит је удовољио жељи свог 

енглеског госта да сазна што више о Српској цркви.
10

 Пошто је Дентон саоп-

штио намјеру да путује по унутрашњости земље, митрополит му је издао пис-

мене препоруке, једну за парохијско и монашко свештенство а другу за шабач-

ког епископа.  

Након Београда, Дентон је кренуо у обилазак унутрашњости Кнежевине. 

Више је боравио у источним дијеловима земље него у западним. Обишао је До-

њи Милановац, Мајданпек, Пожаревац, Смедерево, Свилајнац, Ћуприју и Ша-

бац, као и низ сеоских насеља, а од манастира, посјетио је Манасију (Ресаву), 

Раваницу и Раковицу. На тај начин, овај Енглез немирног и трагалачког духа је 

упознао и описао српске вароши и села, природу, манастире и цркве, као и срп-

ски народ са свим његовим карактеристикама.  

Приликом посјете Шапцу, Дентон је имао прилику да разговара са још 

једним високим представником Српске цркве–епископом шабачким Гаврилом 

Поповићем. Енглески гост је о шабачком епископу записао да је ''вјероватно 

најобразованији српски епископ'' и да је ''изузетно цењен као проповедник''. Су'-

срет са епископом Гаврилом на Дентона је оставио сличан утисак као и онај са 

митрополитом Михаилом. И он је, по Дентоновом казивању, показао велико 

интересовање и познавање црквених прилика у Енглеској. Истакао је да је увје-

рен у благонаклоност Енглеске цркве према Источној цркви што су својим 

научним радовима из области догматике, обреда и историје овог ''дела цркве'' 

показали нарочито професор Стенли и др Нил. Такође, показао је да познаје 

разлике између Енглеске цркве и осталих деноминација Запада.
11

 

На крају, Енглез закључује утисак о шабачком епископу говорећи о 

хришћанском саосјећању које је овај показао према ''нашем огранку Христове 

цркве'' (''to our own branch of Christ’s Church''). Израз branch (''грана'', ''огранак'') 

за Енглеску цркву у овом контексту није случајан. Израз има дубље теолошке 

импликације, али о томе ће бити ријечи нешто касније. 

Из Шапца, Дентон се вратио у Београд. Тамо му је британски конзул 

Лонгворт омогућио неколико врло важних сусрета са српским званичницима. 

Први такав сусрет био је са Илијом Гарашанином, тадашњим предсједником 

                                                 
9
 Треба разликовати појмове Енглеска црква (Church of England) и Англиканска црква одн. 

Англиканска заједница (Anglican communion). Енглеска црква је мајка-црква многим црквеним 

заједницама широм свијета, које заједно са њом сачињавају Англиканску заједницу.  
10

 В. Дентон, Србија и Срби, 99. 
11

 Исто, 196. 
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владе и министром спољних послова. Гарашанин је енглеском посматрачу ода-

вао ''пре утисак неког устаничког вође, или пустоловног истраживача забити 

Новог света, него истрајног, способног, опрезног државника''. Разговор је во-

ђен о темама од општег значаја, као што су привредне могућности младе срп-

ске земље. Милоје Лешјанин, српски политичар и дипломата, послужио је овом 

приликом као преводилац.
12

  

 Сљедећи сусрет за који је Дентон могао да захвали британском конзулу 

био је сусрет са српским кнезом Михаилом Обреновићем у његовој резиденци-

ји на Топчидеру. Код српског кнеза енглески гост се задржао око сат времена а 

разговор је вођен на француском језику. Дентон истиче да је унапријед био 

упозорен да ће ''затећи кнеза пуног славољубивих замисли о увећању његовог 

краљевства'' и опсједнутог плановима за напад на Турке. Међутим, кнез током 

разговора није направио чак ни алузију на политичка питања или ратне плано-

ве. Говорио је искључиво о друштвеним и привредним приликама. Кнежев по-

сјетилац на крају истиче задовољство кнежевом ''уљудношћу, савршено природ-

ним манирима'' и занимањем за мирнодопске ствари.
13

 

Наклоност овог енглеског путника према српском народу расла је током 

путовања кроз Србију. Ипак, оно што га је у потпуности опредијелило за борбу 

за права Србије и Срба као и свих других хришћана у Османском царству било 

је бомбардовање Београда од стране турске артиљерије 17. и у ноћи између 17. 

и 18. јуна 1862. године.
14

 Иако је Дентон напустио Србију двије недјеље прије 

бомбардовања, он ће овом догађају дати посебно мјесто у својој књизи. 

Штавише, оно ће обиљежити цјелокупна настојања овог истинољубивог човје-

ка у наредним годинама да британском јавном мњењу покаже тежину ''источ-

њачке бруталности'' која је неправедно задесила српски народ. У књизи Ден-

тон доноси неколико свједочанстава о самом току бомбардовања. Нарочито је 

истакао улогу Аустрије у овим немилим догађајима.
15

  

По повратку у Енглеску након једномјесечног боравка у Србији, Дентон 

је обавијестио надлежног епископа Арчибалда лондонског о подробностима 

свог путовања и о приликама у Српској цркви. Услиједила је преписка између 

епископа Арчибалда и митрополита Михаила као и између поглавара Српске 

цркве и оксфордског епископа Семјуела. Повод преписке је било поменуто 

бомбардовање Београда, али су енглески прелати јасно изражавали жељу за ус-

постављањем приснијих црквених веза у циљу постизања потпуног јединства.
16

 

                                                 
12

 Исто, 198–199. 
13

 Исто, 200–201. 
14

 Историја српског народа, V–1, уредник В. Стојанчевић, Београд 1981, 295. 
15

 В. Дентон, Србија и Срби, 211–228.  
16

 The Occasional Paper of the Eastern Church Association, No. 1, London 1864, 2–7; Д. Страња-

ковић, ''Успостављање односа између Српске православне и Англиканске цркве за време 

митрополита Михаила (1862–63 г.)'', Гласник СПЦ (1973), 88–89; Ђ. Слијепчевић, Михаило, 

601.  
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И сам Дентон је наставио кореспонденцију са српским митрополитом. На за-

хтјев Михаила и шабачког владике Гаврила, Дентон им шаље енглески Молит-

веник (English Prayer Book) и неколико књига на латинском са списка публика-

ција ''Англо-континенталног друштва'' (Anglo-Continental Society).
17

 Митропо-

лит је примио и примјерак Дентонове публикације Србија и Срби.
18

  

Вилијам Дентон је, дакле, био најзаслужнији за успостављање односа 

Српске и Енглеске цркве. Он није имао претходника на том послу. Његов рад је 

био пионирски. Одмах по повратку у Енглеску, утиске са путовања по Србији 

сабрао је и објавио у поменутој књизи Србија и Срби. Од Ранкеове Српске 

револуције која се у Лондону појавила 1847. под насловом A History of Servia 

and the Servian Revolution а потом опет 1848. и 1853. па све до Темперлијеве 

Историје Србије из 1917, једине књиге које су могле информисати енглеску 

читалачку публику о Србији биле су поменута Дентонова књига и Србија, Рај 

за малог човјека, аутора Херберта Вивијана из 1897. године.
19

  

Књига Србија и Срби остала је по страни у Србији. Ипак, за њу се 

заинтересовао један човјек из српске средине. Био је то свештеник њемачке 

евангелистичке општине у Београду Д. Ф. Келн. Он је Дентонову књигу прире-

дио за њемачке читаоце и она је изашла у Берлину 1865. године под насловом 

Serbien und die Serben. Овако је Србија и на њемачком говорном подручју до-

била једно вриједно свједочанство о својој борби за националну и социјалну 

еманципацију и вестернизацију.
20

 

Маја 1865. Дентон је поново ступио у контакт са митрополитом Миха-

илом. Изразио је жељу да поново посјети Србију и то на позив кнеза Михаила. 

У писму изражава ''ватрену и неодступну'' жељу да се, као припадник Енглеске 

цркве који је правилно крштен и миропомазан, причести у Српској цркви на 

Педесетницу. Даље каже: ''Штавише, ја сам готов примити и потписати се на 

Символ вере Никео-константинопољски где нема Filioque''. Тврдио је да је то 

жеља многих припадника његове цркве. Суштина Дентонових настојања се 

огледа у сљедећој реченици из писма српском митрополиту: ''То ће за мене 

бити радост и утеха, то ће можда бити почетак за то да се начини једна 

свеопшта црква''.
21

  

                                                 
17

 The Occasional Paper, No. 1, 7–8. ''Англо-континентално друштво'' је основано 1853. са ци-

љем да учини познатим начела Енглеске цркве широм Европе и свијета и да промовише ''уну-

трашњу реформацију'' хришћанских цркава (What is the Anglo-Continental Society, London 

1879). 
18

 Исто, 8; Љ. Р. Дурковић-Јакшић, ''Почеци односа између Српске и Англиканске цркве у XIX 

веку'', Зборник Православног богословског факултета II (1951), 376.  
19

 С. Г. Марковић, Гроф Чедомиљ Мијатовић. Викторијанац међу Србима, Београд 2006, 345–

346. 
20

 Д. Медаковић, ''Вилијам Дентон – jедан заборављени сведок о Србији у XIX веку'', Балканика  

XIII–XIV. Годишњак Балканолошког института, Београд 1982–1983, 384–385.  
21

Ђ. Слијепчевић, Михаило, 603; Дурковић-Јакшић, нав. дјело, 377–378. 
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 Дентон је други пут допутовао у Србију почетком јуна 1865. године. Са 

овог путовања је слао дописе енглеском црквеном листу Черчман (The 

Churchman). Митрополит Михаило је у међувремену, преко посланика у Цари-

граду Јована Ристића, обавијестио васељенског патријарха Софронија III о 

Дентоновом захтјеву за причешће у Српској цркви.  Патријарх се начелно није 

противио могућности таквог причешћивања.
22

  

Прије него што је кренуо на друго путовање по Србији, Вилијам Дентон 

је на позив кнеза Михаила присуствовао обиљежавању педесете годишњице 

Другог српског устанка.
23

 Централни дио прославе је одржан на Топчидеру на 

Духове, 4. јуна 1865. године. Једини присутни Британац био је Вилијам Ден-

тон.
24

 Британске дипломате су настојале да, ако већ нису могле да спријече овај 

велики национални и династички празник, бар умање његов значај.
25

  

Након прославе Дентон креће у унутрашњост земље. На позив епископа 

ужичког Јоаникија Нешковића посјетио је манастир Жичу а потом и Студеницу 

гдје је примио свето причешће Овај свештеник и теолог је поменути чин дожи-

вио као признање правовјерности цркве којој је припадао од стране Српске цр-

кве. Штавише, сматрао је да је актом причешћивања признат за пуноправног 

члана Српске цркве: ''Имам у овом случају јединствену привилегију ... да сам 

признат члан свете православне цркве и у исто време свештеник у мојој соп-

ственој матери Цркви Англиканској''.
26

 Ове исхитрене Дентонове тврдње ће 

поновити и Черч тајмс (The Church Times) у чланку под разметљивим насло-

вом ''Поновно уједињење између Запада и Истока''. Давање причешћа Вилијаму 

Дентону је протумачено као први корак у процесу уједињења хришћанског 

свијета.
27

 

Овај случај је изазвао реакцију митрополита Михаила. Митрополит је 

тражио извјештај од епископа Јоаникија. Поступак студеничког архимандрита 

Севастијана, који је причестио Дентона, митрополит је назвао самовољом, дрс-

кошћу и чак обесвећењем и најавио саборско разматрање случаја.
28

 Није позна-

                                                 
22

 Љ. Р. Дурковић-Јакшић, нав. дјело, 378. 
23

 Ј. Paunović-Štermenski, ''The British Diplomacy and the Celebration of the Fiftieth Anniversary of 

the Second Serbian Uprising'', Београдски историјски гласник II (2011), 192–193. 
24

Љ. Р. Дурковић-Јакшић, нав. дјело, 379. 
25

 Ј. Paunović-Štermenski, ''The British Diplomacy'', 195, 197–198.  
26

 Љ. Р. Дурковић-Јакшић, нав. дјело, 380. 
27

 Исто, 382–383. 
28

 Међусобно причешћивање, познатије као интеркомунија (intercommunio), спада у оквир тзв. 

екуменске теологије и одувијек је представљало врло осјетљив теолошки проблем. У позадини 

читаве проблематике стоји питање да ли је евхаристијско заједништво једино и искључиво 

израз пуног црквеног јединства или се икономијски може посматрати и као средство за пости-

зање пуног догматског и канонског јединства одијељених цркава. Допуштање интеркомуније 

би подразумијевало ово друго становиште при чему би цркве које примјењују интеркомунију 

без обзира на то и даље остале лишене пуног јединства. Оштар став митрополита Михаила по 
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то како се све завршило, али зна се да је Севастијан и даље остао на мјесту ар-

химандрита.
29

 Сачувано је и мишљење руског Синода о томе да Дентон не мо-

же примити причешће у Православној цркви.
30

  

Послије другог боравка у Србији Дентон је одлучио да посјети и другу 

српску кежевину, Црну Гору. Прве радове о Црној Гори Дентон је објавио 

1866. године у листу Гуд вордс (Good Words). Tи радови су ''A Visit to the 

Capital of Montenegro'' (Good Words, January 1866, 57–63) и ''A Ride through 

Montenegro'' (Good Words, September 1866, 636–644).
31

 У београдском часопису 

Вила за 1866–1867. објављена су ова два Дентонова путописа из Црне Горе под 

насловима ''Похода у престолници црногорској''  и ''Неколико дана кроз Црну 

Гору''.
32

 У вријеме Велике источне кризе Дентон се поново бавио Црном Го-

ром. У листу Черч квоpтерли ривју (Church Quarterly Review) 1877. објавио је 

текст ''Мontenegro'', као и још један опширан рад исте године Montenegro: it’s 

People and their History посвећујући га ''Николи Првом, кнезу Црне Горе и Брда, 

храбром војнику, родољубивом кнезу и хришћанском господину''.
33

  

Упркос Дентоновом причешћивању у манастиру Студеници, које је иза-

звало бројне реакције, његови добри односи са српским митрополитом су на-

стављени и у наредним годинама. О томе свједочи сачувана преписка.
34

   

Из описаних догађаја везаних за другу Дентонову посјету Србији види-

мо да је његов интерес био првенствено екуменски, дакле усмјерен ка постиза-

њу потпуног, видљивог јединства између двије хришћанске цркве. Ипак, мора 

се признати да поједини Дентонови недовољно промишљени поступци и ставо-

ви одају неку врсту црквеног авантуризма својственог и неким другим енглес-

ким теолозима његовог времена.  

 

Дентон и прва просрпска кампања у Британији 

 

Србија све до шездесетих година XIX вијека није имала нарочитих мо-

гућности да значајно утиче на британско јавно мњење. Управо ће кнез Михаи-

ло, као саставни дио активне националне политике, покренути дипломатску 

мисију која ће означити почетак прве просрпске кампање у јавном мњењу тада 

                                                                                                                                          
овом питању може се разумјети само уколико се узму у обзир ове догматске, тачније еклиси-

олошке претпоставке. 
29

 Љ. Р. Дурковић-Јакшић, нав. дјело, 380–382. 
30

 Исто, 386. 
31

 Исто, 22–23; Д. Медаковић, нав. дјело, 391–392. 
32

 ''Вила, лист за забаву, књижевност и науку'', година друга, уредио и издао Стојан Новаковић,  

Београд, 1866, 50–53, 66–71, 90–96; ''Вила'', година трећа, Београд 1867, 97–99, 113–117, 138–

141, 185–188, 203–206, 217–220. 
33

 V. Denton, Crna Gora.  Njen narod i njegova istorija, Podgorica 1996, 7; Љ. П. Ристић, ''Вилијем 

Дентон, проналазач Српске кнежевине за енглески свет'', у: В. Дентон, Србија и Срби, 22. 
34

 Ђ. Слијепчевић, Михаило, 603–604; Љ. Р. Дурковић-Јакшић, нав. дјело, 387.  
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најмоћније свјетске империје. Мисија се састојала у слању сенатора Филипа 

Христића заједно са кнегињом Јулијом у Лондон, крајем јануара 1863. године.
35

  

Неколико мјесеци прије одласка Христића и кнегиње Јулије, пут Лондо-

на је кренуо и српски либерал Владимир Јовановић. Његово путовање имало је 

исти циљ; насупрот званичној британској политици, бранити ''народне интере-

се и права Срба и Источних Хришћана''. У Београду је Јовановић преко митро-

полита Михаила ступио у контакт са мис Ирби и мис Макензи, које су 1862. и 

1863. путовале Балканом. Ове двије енглеске госпође су дале Јовановићу кори-

сна обавјештења и препоруке. Септембра 1862. Јовановић је са овим препору-

кама и са препоручним писмом митрополита Михаила кренуо у Лондон код 

епископа Арчибалда.
36

 

Христић и Јовановић су се у Лондону састајали са публицистима, нови-

нарима, угледним јавним личностима и појединим представницима власти. 

Успјели су да путем штампе покрену неку врсту јавне дебате о српском питању 

које је имало бројне импликације по британску политику на Балкану и Блиском 

истоку. Овој кампањи свесрдно се придружио и Вилијам Дентон. У то вријеме 

се јавила нека врста првог ''српског лобија'' у Великој Британији. Најпознатији 

чланови те групе су били Ричард Кобден, чувени ''апостол слободне трговине'' 

и британски парламентарац затим ирски члан парламента сер Вилијам Хенри 

Грегори и др Хамфри Сандвит.
37

 Тако су српски политички представници ус-

пјели да у колијевци либерализма задобију подршку утицајних личности и на-

метну српско питање као предмет расправе.   

Док је српска кнегиња у Лондону прво посјетила римокатоличку цркву, 

Филип Христић је прво отишао ''нашем добром, старом пријатељу'' Дентону. 

Христић истиче: ''Племенито и топло срце његово остало нам је верно до саме 

смрти његове'' и сматра да ''он, велики Кобден, Сандвит и Грегори, заслужују 

да их се сваки Србин сећа са пијететом и захвалношћу''.
38

 Посао писања бро-

шура и новинских чланака узели су на себе Дентон и Сандвит док су послани-

ци Кобден и Грегори настојали да наметну питање праведности и моралности 

британске источне политике у самом државном парламенту. Ускоро су се ви-

дјели и први конкретни резултати. Низ листова је осуђивао владину протурску 

политику. Међу њима су се нарочито истицали сљедећи листови: Тајмс, Дејли 

њуз, Морнинг стар, Егзаминер, Спектејтр, Џон Бул, Ридер и Гардијан.
39

  

Либерална штампа је као и штампа Енглеске цркве поздрављала тежње 

источних хришћана за ослобођењем и тражила од британске владе да, ако већ 

                                                 
35

 M. Ф. Христић, Србија и Енглеска пре пола века. Мисија Филипа Христића у Лондону 1963. 

године. По белешкама из његових успомена. Београд 1910, 6–7.   
36

 В. Јовановић, Успомене, Београд 1988, 113. 
37

 S. G. Markovich, ''Anglophiles in Balkan Christian States (1862–1920)'', Balcanica XL (2009). 

Annual of the Institute for Balkan Studies, Belgrade 2010, 101. 
38

 М. Ф. Христић, нав. дјело, 8–11. 
39

 Исто, 61; В. Јовановић, нав. дјело, 128. 
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не жели да помогне ту борбу, барем не омета напоре поробљених народа да 

дођу до пуне националне еманципације. Насупрот томе, конзервативни и влади 

лојални листови су признавали потребу да се утиче на Турску да олакша поло-

жај својих хришћанских поданика али су истовремено правдали политику по-

државања интегритета Османског царства аргументом да ниједан хришћански 

народ Турске није у стању да извојује ослобођење без помоћи неке од великих 

сила и да би Русија врло лако могла посегнути за европским посједима Турске 

под изговором да само помаже ослобођење потлачених хришћана.
40

  

Већ смо видјели да је Дентон читаво једно поглавље своје књиге Србија 

и Срби посветио проблему бомбардовања Београда. О том питању наставио је 

да пише и у штампи. Лист Џон бул донио је један његов чланак којим је желио 

да скрене пажњу  ''читалаца на покушај вандализма нове врсте'' који се јавио у 

Форин офису као и да уложи ''наш новинарски протест противу њега''. У члан-

ку се укратко описује бомбардовање а затим се констатује: ''Али, ма како да се 

мало, ми Енглези, интересујемо за тако један неинтересантан народ као што 

су наша браћа по Христу, на Истоку, ипак тако варварски један акт није 

требао да остане непримећен, нарочито још, што се десио у доба, кад је наш 

Парламенат био на окупу''. Дентон је оштрој критици изложио министра спољ-

них послова лорда Расела и државног подсекретара у министарству спољних 

послова Хенрија Лајарда усљед њиховог отвореног туркофилства.
41

 У чланку 

објављеном у Морнинг хералду Дентон се обрушава на одлуке конференције у 

Канлиџи. Сматрао је да су одлуке о остајању турских гарнизона у градовима 

који немају никакву стратешку важност заправо једино резултирале тиме што 

мирно цивилно становништво тих градова наставља да живи у сталном стра-

ху.
42

 

Дентон је дошао у контакт и са Владимиром Јовановићем. На адресу 

Вилијама Дентона, Јовановић се упутио са препоруком лондонског епископа. 

Овај енглески свештеник га је дочекао ријечима: ''Путовањем по Србији ја сам 

се познао и сродио са Србима, који су ме џентлменски свугде примали; сваки 

Србин мени је добро дошао; доста је да знам да је он Србин па да га братски 

примим''. Том приликом српски гост је добио на поклон књигу Србија и Срби 

са ауторовом посветом. Дентон је изразио жељу да настави са учењем српског 

језика и замолио је Јовановића да му буде на помоћи у том послу. Разговор је 

вођен о перцепцији Источног питања у водећим британским политичким кру-

говима. Дентон је истицао да у тим круговима влада чврсто увјерење о неспо-

собности Србије, Грчке и других за самосталну акцију против Османског цар-

ства. Стога би, сходно том ставу, борба за ослобођење и уједињење ових наро-

да једино могла изазвати ''замену турског јарма руским јармом''. Напоменуо је 

                                                 
40

 В. Јовановић, нав. дјело, 124.  
41

 М. Ф. Христић, нав. дјело, 13–14. 
42
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како је и он сам ''посвећен у поверену радњу за зближење и споразум између 

англиканске и источно-православне цркве''.
43

  

Предмет разговора била је и могућа посјета митрополита Михаила Јова-

новића Енглеској. Идеја о овој посјети потекла је од лондонског епископа Ар-

чибалда, који је сматрао да би на тај начин британско јавно мњење добило до-

датна сазнања о положају хришћана у Османском царству и било покренуто у 

правцу пружања отпора званичној владиној туркофилској политици. Српски 

посланик је одмах јавио митрополиту за овај позив у Енглеску. Међутим, како 

је митрополит био врло близак са српским либералима, антилиберална кнежева 

влада није могла допустити да посјетом Лондону нагло порасте митрополитов 

углед у Србији. Зато је, упркос томе што је митрополит изразио жељу да се 

одазове овом позиву, српска влада одговорила да он није у могућности да учи-

ни ту посјету из здравствених разлога. Умјесто њега, предложено је да у Енгле-

ску буде послат шабачки епископ Гаврило Поповић. Ипак, лондонски епископ 

није пристао на то јер, како је рекао, ауторитет српског митрополита не може у 

очима енглеског свештенства бити замијењен ничијим другим ауторитетом.
44

 

Дентон је о значају такве посјете говорио и у два писма упућена српском ми-

трополиту, маја и септембра 1863. године.
45

 Сазнавши касније за одговор из 

Београда по овом питању, изразио је жаљење што српски државни врх није 

имао разумијевања за нешто што би сигурно дало допринос српској ствари.
46

 

Парламентарна расправа о бомбардовању Београда, којим су повријеђе-

не одредбе Париског мира из 1856, вођена је 29. маја 1863. године. Већина је 

била на страни владе. На страни Срба и за начело британског неинтервенисања 

у њиховом спору с Турском од посланика били су Кобден, Грегори, Кохрен и 

Сејмур, док је Гледстонов говор био прилично неодређен. И у јавности су се 

чуле бројне осуде званичне туркофилске политике.
47

  

Прва просрпска кампања у Великој Британији је показала да Срби, за-

једно са осталим православним хришћанима Балкана, могу у будућности рачу-

нати на два фактора у овој земљи. То су поједини либерални политичари и Ен-

глеска црква.
48

 Ова кампања се може оцијенити као увод у другу, много драма-

тичнију, прохришћанску и просрпску кампању која је потресала британско јав-

но мњење током Велике источне кризе. Истраживачи тврде да ниједно питање 

није у толикој мјери подијелило јавно мњење тада највеће земље свијета као 

питање подржавања Турске или подржавања хришћана у периоду 1875–1878.  
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Англо-православни екуменизам, ''Удружење за Источну цркву'' 

 

Контакти са представницима српске црквене јерархије, које је Вилијам 

Дентон остварио путујући по Србији, нису остали само на нивоу личних одно-

са. Ти контакти су прерасли у почетак званичних односа Енглеске цркве са 

Српском црквом и преко ње са Православном црквом у цјелини. Екуменски ин-

терес није изражаван само кроз индивидуалне чинове попут жеље Дентона и 

још неких клирика Енглеске цркве да им се допусти приступање св. тајни при-

чешћа у Српској цркви већ је попримио и организован вид стварањем ''Удруже-

ња за Источну цркву'' (The Eastern Church Association), у чему је и Дентон имао 

истакнуту улогу.  

Прве англо-православне контакте остварио је још патријарх цариград-

ски Кирило Лукарис у првој половини XVII вијека.
49

 Везе су одржаване и у 

доба Петра Великог. Међутим, оно што нас највише занима јесте оксфордски 

трактаријански покрет који се у Енглеској јавио у првој половини XIX вијека. 

Овај покрет је настао у атмосфери појачаног интересовања за црквена и духов-

на питања широм Европе тога времена. Назив покрета долази од серије тракта-

та публикованих од 1833. до 1841. године (Tracts for the Times). Најзначајнији 

његови представници су били Њуман, Кибл, Пјуси, Палмер, Нил и други. У цје-

лини, ови теолози су настојали да у англиканство врате елементе из древне 

хришћанске традиције као што су релевантност црквених отаца за теолошко 

промишљање, враћање идеји апостолског прејемства и неким старим литургиј-

ским обичајима.
50

 Покрет се није представљао као новина и заиста то није био 

у Енглеској цркви. Напротив, ослањао се на представнике тзв. Високе цркве 

(High Church) која је опстала још од раскида са Римом у XVI вијеку. Ту гру-

пацију је одувијек одликовало наглашавање континуитета са древном црквом, 

''високо'' схватање о ауторитету цркве, улози епископата и природи светих тај-

ни; дакле, све оно што су трактаријанци настојали да реафирмишу.
51

 

Најпознатије и уједно теолошки најоригиналније учење овог покрета је-

сте теорија о гранама цркве (branch theory). Oва теорија је подразумијевала да 

једна, света саборна и апостолска Христова црква има три историјске ''гране'' 

(branches) или ''дијела'' (portions): Римокатоличку, Православну и Енглеску цр-

                                                 
49

 Г. Флоровски, ''Православна црква и екуменски покрет до 1910 године'', у: Хришћанство и 

култура, Београд 2005, 128. 
50

 Б. Лубардић, ''Јустин Поповић у Оксфорду: између романтизованих чињеница и чињенице 
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цркви, текст докторске дисертације одбрањене на Богословском факултету СПЦ 1956. године, 
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кву.
52

 Иако је црква у свом историјском ходу доживјела трауму схизме, онтоло-

шки и даље остаје једна. Еклисиолошки статус Енглеске цркве трактаријанци 

су дефинисали удаљавајући се од протестантског континенталног наслијеђа, 

изражавајући га у категоријама неподијељеног хришћанског предања првог 

миленијума.
53

 

Овакво разумијевање теологије природно је водило чланове трактари-

јанског покрета да успоставе односе са Православном црквом и њеним теоло-

зима. У том смислу је значајна преписка коју су у периоду од 1844. до 1855. во-

дили трактаријанац Вилијам Палмер, ''црквени Дон Кихот'' и руски полихистор 

и панслависта Алексеј Степанович Хомјаков.
54

 Ипак, човјек који је највише 

урадио на зближавању двије цркве био је Џон Мејсон Нил. Нил је Енглезе упо-

знао са Православном црквом преко свога монументалног дјела Историја све-

те Источне цркве (History of the Holy Eastern Church) у шест томова. Такође, 

западни хришћани су имали прилике да се упознају са православним Истоком 

путем Нилових превода источних литургија и химнографије.
55

  

Екуменски, англо-православни дијалог временом ће попримити инсти-

туционални вид кроз бројна тијела која ће се међусобно спајати и преобра-

жавати. Године 1857. основано је ''Друштво за потпомагање уједињења хриш-

ћанства'' са циљем да уједини ''у оквирима заједничке молитве'' римокатолике, 

Грке и англиканце.
56

 Друго такво тијело било је ''Удружење за Источну цркву'' 

(The Eastern Church Association). Ово удружење је настало на иницијативу Џона 

Мејсона Нила а добило је пуну подршку од стране Пјусија, Кибла, Лидона, 

Вилијамса и других међу којима је био и Дентон.
57

 Вилијам Фрејзер, доктор 

грађанског права на оксфордском универзитету и англикански свештеник и уз 

то члан сталног комитета Удружења, истакао је да је оно проистекло из при-

јатељске преписке англиканских епископа Оксфорда и Лондона са српским ми-

трополитом. Фрејзер је нагласио да је Вилијам Дентон ''удруживши се са неко-

лико својих пријатеља'' учествовао у формирању Удружења.
58

 Осим тога, Ден-

тону је приписано у заслуге и то што је својим путовањима учинио ''принципе и 

доктрине англиканске гране цркве познатим у Србији и Црној Гори''.
59

  

Видимо да је ово тијело директно проистекло из идеја трактаријанског 

покрета. У оснивачком одбору су од самог почетка била и двојица православ-
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них свештеника, отац Евгеније Попов, руски капелан у Лондону и грчки архи-

мандрит Константин Стратулиас.
60

 ''Удружење за Источну цркву'' је основано 

априла 1864. године. Као мото Удружења, на почетку оснивачког документа 

стоје Христове ријечи из Јеванђеља по Јовану 17, 21: Ἳνα πάντες ἓν ὦσιν (''Да 

сви једно буду''). Циљеви Удружења су били упознавање и зближавање са пра-

вославним црквама и помагање хришћана у Османском царству. Патроне 

(Patrons) овог тијела је чинило десет епископа из Европе и Америке. Први међу 

њима је истакнут архиепископ Београда и митрополит Србије Михаило. 

Такође, међу њих је убројан и епископ шабачки Гаврило. Стални комитет 

(Standing Committee) је имао двадесет и четири члана, међу којима су били 

Вилијам Дентон, Џон Мејсон Нил и већ помињани Фрејзер.
61

  

Удружење је повремено публиковало Пригодна саопштења (Occasional 

Papers) у којима је извјештавало о текућим активностима и штампало теоло-

шке и историјске текстове који су имали за циљ да упознају ширу јавност са 

положајем хришћана на Истоку као и са њиховом црквом и укупном духовном 

традицијом. У периоду од 1864. до 1874. појавило се шеснаест таквих саопште-

ња.
62

 Што се тиче односа према Римокатоличкој цркви, ''Удружење за Источну 

цркву'' је сматрало да ће уз помоћ Православне цркве лакше успјети да доведе у 

питање дисциплинарна и догматска застрањења Рима као што су причешће под 

једним видом, Чистилиште и Непорочно зачеће. Наведена су и учења у која су 

и англиканци били ''несрећно уплетени'': уметак Filioque, забрана причешћа 

дјеци и одлагање свете потврде (миропомазања) до зрелијег животног доба. Из 

ових навода је очигледно да је англиканска жеља за приближавањем право-

славнима донекле била узрокована антиримским ресантиманом. Дивљење пре-

ма Православној цркви се види из описа ове цркве као ''славне чак и у нашим 

данима са хиљадама мученика на Леванту, у Сирији и у европској Турској''. Она 

је ''као стијена, одбацила јеретички талас који је у XVI вијеку уништио готово 

пола латинске Европе''.
63

 

У првом Пригодном саопштењу, поред ових теолошких опсервација, 

проналазимо извјештаје о филантропској активности усмјереној ка побољшању 

положаја хришћана у Османском царству и у његовим вазалним областима. За 

нас је од посебног значаја извештај о добротворним путовањима мис Ирби и 

мис Макензи по словенским областима европске Турске. Ове двије енглеске 

даме се ''труде да помогну домаће хришћане у њиховим напорима да добију ев-

ропско образовање''. Износе се сазнања о потешкоћама са којима су се сусре-

тали хришћани у погледу школовања. Двије хришћанске добротворке су одр-
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жавале контакт са ''Удружењем за Источну цркву'', уз чију помоћ су сакупљале 

средства за своје активности.
64

  

О оснивању и резултатима дјеловања ове хришћанске и добротворне 

организације били су обавијештени и њени српски покровитељи и чланови. 

Митрополит Михаило је о свему томе сазнао из преписке са Вилијамом Фреј-

зером која је објављивана у Черчману.
65

  

Године 1868. Удружење је послало званичан документ Епископалној цр-

кви Америке, у коме је образложено да је, из разних разлога, та црква много 

квалификованија за вођење дијалога са источно-хришћанским црквама. Ово је 

означило почетак опадања утицаја Удружења. Доста успјешније тијело англо-

православног дијалога основано је 1906. године под именом ''Унија Англикан-

ске и источних цркава'' (Anglican and Eastern Churches Union). ''Удружење за 

Источну цркву'' се 1914. године спојило са овим тијелом у ''Удружење англи-

канских и источних цркава'' (Anglican and Eastern Churches Association) које је 

1919. добило Одбор Англиканске цркве за источно–црквена питања.
66

  

 

Дентонова пропагандна и хуманитарна дјелатност у вријеме Велике 

источне кризе 
 

Велика Британија се у Великој источној кризи руководила основним на-

челима своје спољне политике усмјереним у правцу очувања превласти на Сре-

доземљу уз помоћ цјеловите Турске. Ипак, упорност са којом су се борили ус-

таници у Херцеговини и Босни, спремност српских кнежевина Србије и Црне 

Горе да им помогну оружаном акцијом, а поготово турска звјерства над хриш-

ћанским становништвом у Бугарској прољећа 1876, утицали су на буђење савје-

сти британске јавности. Избијање првог српско-турског рата крајем јуна и по-

четком јула 1876. премијер Дизраели је дочекао са крајњим непријатељством.
67

  

 Такву слику је прихватила и британска штампа. Једино су либерални 

Дејли њуз и Спектејтр и независни Тајмс чинили изузетак. У то вријеме већ су, 

путем штампе, стизале вијести о збивањима у Бугарској. Први извјештаји су 

објављени у листу Спектејтр 3. јуна 1876. Ипак, тек је Дејли њуз извјештајима 

од 8, 23. и 30. јуна успио да покрене јавно мњење. И Тајмс се придружио овој 

кампањи. Описи стравичних злочина над цивилима који су укључивали масов-

на убиства жена, дјеце и стараца, спаљивања и силовања покренули су савјест 

религиозних викторијанаца који се нису мирили са тим да се у сред хришћан-
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ске Европе, уз подршку њихове земље, догађају такве ствари.
68

 Двије године 

које су услиједиле биће обиљежене до тада невиђеном подјелом и сукобима у 

британској јавности.  

 Балкански хришћани су уживали симпатије радикалског дијела Либе-

ралне странке и радничких тредјуниона. Ови слојеви су били под јаким ути-

цајем нонконформиста а нарочито методиста, баптиста и конгрегационалиста. 

Уредник листа Нордерн еко и један од највећих покретача агитације, Вилијам 

Томас Стед, био је син нонконформистичког свештеника. У вишим круговима 

дјеловала је ''Висока црква'', традиционално блиска Православној цркви. Нај-

значајнији представници ове групације, који су једнодушно подржавали хриш-

ћанску ствар у европској Турској, били су Хенри Пери Лидон, професор у Окс-

форду и каноник лондонске катедрале Светог Павла, Џејмс Фрејзер, бискуп 

Манчестера и Вилијам Дентон. Ипак, већина епископа као и сам архиепископ 

кентерберијски су се држали по страни јер су зависили од владе. Што се тиче 

штампе, званичну туркофилску политику су подржавали Дејли телеграф, 

Стандард, Морнинг пост, Пал Мал газет, Прес док је Економист заговарао 

неутралност. Јеврејска заједница у Британији се држала протурског курса.
69

   

Протести су постајали све масовнији и остаће упамћени под именом 

''Бугарска агитација'', јер је највећа пажња поклањана недјелима турских нере-

гуларних трупа у Бугарској. Агитација достиже врхунац појављивањем Глед-

стоновог чувеног памфлета Ужаси у Бугарској и питање Истока (Bulgarian 

Horrors and the Question of the East), који ће бити продан у двије стотине 

хиљада примјерака. Као што је 1859. године у француско-аустријском рату по-

државао истјеривање Аустријанаца са Апенинског полуострва и изражавао 

симпатије према Италијанима, за разлику од конзервативаца који су држали 

страну Аустрије, Гледстон је и сада подржавао балканске хришћане насупрот 

једној деспотској сили.
70

 У поменутом памфлету се од конзервативне владе 

тражило да уз остале европске силе изврши притисак на Порту како би попра-

вила управу у областима настањеним хришћанима дајући им аутономију. Турке 

је Гледстон описивао најтамнијим бојама а за Бугаре, Србе и Грке је рекао да је 

захваљујући њиховом отпору Европа ''могла на миру уживати благодети своје 

вере и усавршавати своје установе и законе''.  

 Гледстонове погледе дијелили су и бројни Британци који су одлучили да 

предузму одређене конкретне акције како би помогли хришћанима који су се 

борили за национално ослобођење. Осниване су филантропске организације са 

циљем помагања балканских устаника и избјеглица. Бројни путници су одлази-

ли на подручја захваћена ратним дешавањима и избјегличким таласима. У под-
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стицању рада поменутих друштава нарочито су били активни Хамфри Сандвит, 

мис Паулина Ирби и Вилијам Дентон.
71

  

У Енглеској је 1876. основана ''Лига за заштиту хришћана у Турској'', а 

српски митрополит Михаило је изабран за почасног члана и за једног од патро-

на, као и у случају ''Удружења за Источну цркву''. Водећи човјек ове Лиге био 

је Џ. Луис Фарлеј, који је одржавао преписку са митрополитом. На овим посло-

вима са Фарлејем је активно учествовао и Дентон. Из писама Филипа Христића 

сазнајемо за неке детаље Дентонове филантропске активности. Цјелокупном 

новчаном помоћи која је стизала из иностранства располагао је српски ''Црвени 

крст'', на чијем се челу налазио митрополит Михаило.
72

 

Вриједна помена је и кореспонденција коју је Михаило имао са архиепи-

скопом кентерберијским Арчибалдом Кампбелом Тејтом љета 1876. године. 

Био је то некадашњи епископ Лондона, који је са српским митрополитом до-

шао у контакт преко Вилијама Дентона о чему је већ било ријечи. Уз своје прво 

писмо Михаило је приложио и оригинал петиције коју су почетком јуна исте 

године у Лиму саставили црквени и политички представници српског народа 

на челу са чувеним архимандритом Нићифором Дучићем.
73

 Петиција, која је 

позивала Енглезе на хришћанску солидарност са потлаченима, објављена је у 

Гардијану 30. августа заједно са архиеписковим одговором.
74

 

Ипак, антивладини протести су, као што је премијер и предвиђао, већ 

почетком октобра 1876. знатно ослабили. Расло је неповјерење према Русији а 

на слабљење агитације утицала је и Гледстонова неспремност да преузме њено 

вођство.
75

 У Лондону се незадовољство, умјесто кроз митинге, почело изража-

вати на другачији начин. Тако је 8. децембра 1876. на Пикадилију, у Сент 

Џејмс Холу, одржана ''Национална конвенција о Источном питању'', којој су 

присуствовала највећа имена викторијанске Енглеске. Конвенција је позвала 

владу да престане са подржавањем Османског царства. Одлучено је да се, као 

сталан орган, формира ''Удружење за Источно питање'' (The Eastern Question 

Association). Главни говор је одржао Гледстон, а осим њега су говорили Лидон, 

Фриман, Дентон и др.
76

   

Вилијам Дентон је утиске о цјелокупној ''Бугарској агитацији'', заједно 

са властитим виђењем Источног питања, изложио у виду брошуре под насло-

вом Заблуде о Источном питању (Fallacies of the Eastern Question), коју је пу-

бликовало ''Удружење за Источно питање''. У тој брошури Дентон је заправо 
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забиљежио један занимљив разговор са ''старим пријатељем'' са универзитета, 

који се збио непосредно након конференције у Сент Џејмс Холу. На сугестију 

Дентоновог саговорника, извјесног ''господина Џ.'' да нема сврхе говорити о 

збацивању Турчина уколико нема некога да га замијени, овај је одговорио да је 

првенствено у интересу Европе да се ослободи од ''непрестане бриге, опасно-

сти и великих издатака'' узрокованих сталном потребом за држањем војне силе 

у приправности због могућности избијања рата. Осим тога, становници Турске 

нису Турци већ Бугари, Грци и Срби. На тврдњу саговорника да би у случају 

повлачења турске управе настао ''рат између раса који би завршио у потпуном 

покољу и потресима широм Европе и у дијелу Азије'', Дентон је узвратио да је 

то само претпоставка за коју не постоји никаква искуствена потврда.
77

 

Такође, тадашња устаљена тврдња да постојање, напредак и сигурност 

Британије зависи од очувања Османског царства, по Дентону није никакав ар-

гумент већ баук (common-place bugbear) којим се јавност заварава постајући та-

ко неосјетљива за све људске и моралне обзире према потлаченом становни-

штву европске Турске. Он је настојао да побије и аргумент да би свака подр-

шка хришћанском становништву Турске отворила врата руском запосједању 

Цариграда и остатка турских посједа у Европи. Страх да би Русија могла на тај 

начин угрозити пут до Индије назвао је ирационалним и дјетињастим.
78

 Овим 

проблемом Дентон се позабавио још много година раније пишући књигу 

Србија и Срби. У посљедњем поглављу те књиге о овом проблему је врло сли-

ковито и проницљиво запазио: ''Баук призван из 'силних дубина' наше маште, 

који нас спречава да поступамо праведно према хришћанима на Истоку, јесте 

Русија. Све владе, а нарочито уставне, имају своје бауке. Понекад се порези не 

би могли одобрити кад баука не би било, док би политичке партије могле 

заувек да пате као озлоглашене, да нису у стању да се уздигну на власт 

користећи оружје страха''.
79

 Осим тога, против страха од руског продора на 

Балкан су говорили и неки конкретни показатељи. Тај продор би, сматрао је 

Дентон, више угрозио Аустрију и Њемачку него саму Велику Британију. Ове 

двије силе никада не би дозволиле да им неко угрози контролу над током Дуна-

ва. Дентон је, попут Гледстона, сматрао да би најбоља брана руским аспираци-

јама на Балкану била стварање слободних и напредних хришћанских држава.
80

  

Дентон је и у овом тексту као и у својој књизи Хришћани у Турској из 

1863. године указао на пристрасно извјештавање британских конзула у Осман-

ском царству о положају хришћана. Најодговорнији за то је био цариградски 

амбасадор Хенри Булвер.
81

 На крају текста аутор побија и тврдњу да су бал-

кански народи неспособни за самосталан политички живот, наводећи управо 
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Србију као примјер напретка оствареног усљед ослобађања од непосредне тур-

ске управе.
82

  

Дух ''Бугарске агитације'' се исказао и кроз тзв. ''Мидлотијанске кампа-

ње'' Вилијама Гледстона које су одржане крајем 1879. и првих мјесеци 1880. 

уочи нових избора. Популарност овог британског државника у српским краје-

вима нарочито је порасла након његових жестоких иступа против Аустрије. 

Преко стотину угледних Срба из Кнежевине је одлучило да потпише адресу за-

хвалности новом британском премијеру. Адресу му је 6. маја 1880. у Лондону 

предао новинар Никола Јовановић Американац. Детаље тог сусрета Јовановић 

је описао у брошури Гледстонов пријем српске адресе. Јовановићев пријем код 

Гледстона омогућен је захваљујући препорукама Вилијама Дентона.
83

 Овај 

пријатељ Срба је био заслужан и за Јовановићеву посјету потпредсједнику др-

жавног савјета Ентонију Џ. Монделу. Јовановић је извјештај о својој мисији 

дао у листу Застава од 8/20. јуна 1880. Том приликом се осврнуо и на Вили-

јама Дентона овако: ''Г. В. Дентон је врло добро позната личност у Србији, а 

његове заслуге за нашу земљу утолико су веће, што је он први или један од 

првих Енглеза, који су нас у најтежа времена потражили и нашли, и који су 

нас не само сопственим симпатијама наградили, што нас у истом смислу и са 

земљацима својим упознали''.
84

 

Од 1878. године Вилијам Дентон је био члан Српског ученог друштва. 

Одликован је Орденом св. Саве због заслуга за српски народ. У писму Милути-

ну Гарашанину упућеном 16. јуна 1884. Дентон је захвалио српском краљу Ми-

лану Обреновићу на одликовању и изражава радост што писмо шаље по сину 

Илије Гарашанина кога је нарочито поштовао. Крајем 1888. године Нићифор 

Дучић, потпредсједник Српског ученог друштва, извјестио је скупштину Дру-

штва да се упокојио ''Виљем Дентон у Лондону, дописни члан, енглески узоран 

свештеник, књижевник и пријатељ српском народу''.
85

 

 

Закључак 

 

Везе Вилијама Дентона са Србијом и српским народом трајале су четврт 

вијека. За све то вријеме непрестано је пратио све што се дешавало на Балкану 

и својом ријечју и дјелом свједочио о љубави коју је гајио према Србима који 

су први од свих балканских народа устали да обнове своју државност. Дентон 

се инстинктивно стављао на страну потлачених. За њега није било битно да ли 
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се ради о енглеској радничкој класи која је представљала жртву убрзане инду-

стријализације или о хришћанима далеких турских провинција у Европи и Ази-

ји, заточеним у непријатељској иновјерној империји. И једнима и другима је 

било одузето Богом дано достојанство. У том смислу можемо рећи да су Денто-

нови мотиви увијек проистицали из његове хришћанске духовности. Хришћан-

ска визија човјековог достојанства сврстала га је уз оне његове земљаке, попут 

Гледстона, који су на прагу империјалистичке епохе, сасвим атипично, на по-

литичка питања још увијек гледали као на праве моралне дилеме и изазове.  

Упоредо са залагањем за права хришћана у Турској, Дентон је настојао 

да се као теолог и свештеник приближи Православној цркви. То је други мотив 

његовог интересовања за Исток. У том трагању било је, како смо видјели, исхи-

трених потеза и својеврсног авантуризма својственог и другим трактаријан-

цима. Понекад Дентонова очекивања изгледају наивно. Као да је напречац  

хтио да уради оно што можда представља немогућ задатак – објединити цркве 

раздвојене читавим вијековима. Ипак, и поред свега тога се мора признати да 

Дентонови контакти са Српском црквом нису били само ствар ''црквене курто-

азије''
86

 како је то често био случај приликом разних екуменских сусрета, како 

тада тако и данас. 

Вилијам Дентон, кога је Ричард Кобден назвао проналазачем српске 

кнежевине за енглески свијет, свакако је заслужио да га се сваки Србин, по ри-

јечима Филипа Христића, сјећа ''с пијететом и захвалношћу''.
87

 

 

 

Nikola Ozegovic 

 

William Denton and Serbia 1862‒1880 

 

Summary 

 

William Denton (1815–1888), Church of England clergyman, theologian, 

publicist, philanthropist and sincere friend of the Serbian people, has long been 

neglected in the Serbian historiography. However, his role in informing the British 

public about the Serbian people from Serbia, Montenegro and other parts of the 

Ottoman Empire during the sixties and seventies of XIX century was huge. That 

included criticism of the official British policy in the East. This man, with restless 

and curious spirit, stayed several times in Serbia and Montenegro during the sixties. 

As a result, in 1862 he wrote Servia and the Servians, one of the first well-informed 

books about Serbia in the English language. He subsequently wrote a few other 

works about the Serbs. Relations with the Serbs, which were then established, he 
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maintained almost until the end of life. Denton had personal contacts with the 

Serbian Metropolitan Mihailo and with other members of the Orthodox Church. 

Influenced by the Tractarians, he tried to work on the unification of the Anglican and 

Orthodox Church as the member of the Eastern Church Association.  
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РАДОВАН СУБИЋ УДК 323(497.6)“1868/1871“:929 Калај Бењамин 

Бањалука 10.7251/GUARS1507071S 

subic44@hotmail.com  

 

 

БЕЊАМИН КАЛАЈ И УГАРСКО-СРПСКИ ПЛАНОВИ 

ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ 1868–1871. 
 

 

Апстракт: Бењамин Калај обављао је дужност генералног конзула 

Аустроугарске у Србији. Калај је током свог боравка у Београду, од 18. априла 

1868. до 31. маја 1875. године, водио дневник. У раду се, на основу дневника, 

анализира Калајева улога у угарско-српским преговорима о припајању Босне 

Србији 1868–1871. 

 

Кључне ријечи: Босна и Херцеговина, Ђула Андраши, Бењамин Калај, 

Миливоје Блазнавац, Јован Ристић, дневник. 

 

 

Бењамин Калај, заједнички министар финансија Аустроугарске 1882–

1903, рођен је 22. децембра 1839. године у Пешти. Студирао је права и књи-

жевност, а упоредо је учио њемачки, енглески, француски, новогрчки, српски 

као и руски и турски језик. Пошто је Заједничко министарство финансија 

Аустроугарске у својој надлежности имало управу над Босном и Херцего-

вином, Калај је истовремено био и на челу босанскохерцеговачке управе.
1
 

Калајевом преузимању врховне управе у Босни и Херцеговини претходи 

његова запажена научно-публицистичка и политичка дјелатност. Превео је на 

мађарски драму грчког писца Басилиадеса Галатеа и превео је и написао 

предговор дјела Стјуарта Мила О слободи. Написао је Историју Срба, у којој је 

обрадио период од досељавања Срба на Балканско полуострво до 1806. године. 

Књига је објављена на мађарском језику 1877, а годину дана касније на 

њемачком. Дјело је објављенo и на српском језику и било је забрањено у Босни 

и Херцеговини за вријеме Калајеве управе, првенствено због тога што је у дјелу 

Калај Босну назвао српском земљом.
2
 

Након завршетка руско-турског рата 1878. године учествовао је у прово-

ђењу одлука Берлинског конгреса. Члан XIII Берлинског уговора предвидио је 

стварање Источне Румелије, а члан XVIII европску комисију која ће припре-
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мити план о устројству те провинције.
3
 Калај је послан у Пловдив као ванредни 

аустроугарски изасланик у интернационалној комисији за Источну Румелију. 

Сљедеће године преузео је функцију шефа у одјељењу спољних послова у 

Бечу.
4
 

За заједничког министра финансија Аустроугарске именован је 4. јуна 

1882. године, што је представљало круну његове политичке каријере, која је по-

чела четрнаест година раније, именовањем на положај аустроугарског генерал-

ног конзула у Београду. Калај је тада имао свега двадесет и девет година, веома 

мало за тако одговорно мјесто. Сличан положај, без обзира на поријекло, обра-

зовање и способности кандидата, могао се добити само уз помоћ и подршку из 

политичког врха. Калај је подршку нашао у тадашњем предсједнику угарске 

владе, Андрашију.  

Ђула Андраши (1823–1890) обављао је дужност предсједника владе 

Угарске 1867–1871. и дужност министра спољних послова Аустроугарске 

1871–1879. Потомак угарске племићке породице, био је присталица Лајоша 

Кошута. Након пропасти револуције емигрирао је у Лондон. Деценију касније 

вратио се у Угарску, 1865. постао је потпредсједник угарске дијете, а сљедеће 

године постао је предсједник комитета који је радио на изради аустроугарске 

Нагодбе 1867. године.  

Нагодба је потврдила јединство двије суверене државе у оквиру исте 

монархије. Угарска је прихватила да се удружи с Аустријом и да прихвати за-

једничке послове са њом, дипломатију, одбрану и финансије. Франц Јозеф, цар 

Аустрије постао је тако краљ Угарске. Признајући суверенитет Краљевству 

светог Стефана, морао се помирити с образовањем угарске извршне власти, 

која је дуго била разлог његовог одбијања споразума.
5
 Андраши, некадашњи 

хусарски пуковник, кога је због учешћа у догађајима 1849–1849. пријеки суд 

осудио на смрт, ставио је угарску круну на главу Франца Јозефа, у церемонији 

обављеној 8. јуна 1867. Са друштвеног гледишта, 1867. је у неку руку била нас-

тавак 1848. Поново су на власт дошли либерално опредијељени представници 

угарске аристократије и средњег племства.
6
 

Након погодбе, Андраши је енергично кренуо у учвршћивање угарске 

власти. Наредне године (1868) изборио се за гашење ердељског парламента, 

Хрватско-угарску нагодбу
7
 и отворио је питање прикључења Војне границе у 

                                                 
3
 Balkanski ugovorni odnosi 1876–1996. I tom (1876–1918), priredio Momir Stojković, Beograd 

1998, 120–122. 
4
 В. Т. Краљачић, ''Калајева политичка прошлост и дјелатност до 1882. Године'', Прилози, год. 

XVII, бр. 18, Сарајево 1981, 101–118. 
5
 Ж. П. Блед, Франц Јозеф, Београд – Бања Лука 1998, 306–307.  

6
 Историја Мађара, Петар Рокаи и др., Београд 2002, 465. 

7
 Према Нагодби, Хрватска и Славонија добиле су своју унутрашњу самоуправу (администра-

цију, образовање, судство, вјерска питања итд...) на чијем челу је био сабор с владом, којом је 

управљао хрватски бан. 
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угарски управни систем. Војна граница била је насељена Србима, чији су суна-

родници чинили велики дио становништва угарске краљевине. Сви они су у 

Србији гледали заштитницу, те су добри односи с вазалном кнежевином Срби-

јом били у угарском интересу. Односи Аустрије и Угарске ниси били у потпу-

ности ријешени и угарска страна тражила је савезнике који би јој могли затре-

бати у будућности. Сем тога, требало је Србију одвратити од савеза с Русијом и 

као перспективу понудити савез са сусједном Монархијом. Андраши је, на путу 

у Турску, већ 1849. боравио у Београду и овлаш упознао политичке профиле 

тадашњих српских државника. Пред смрт кнеза Михаила Обреновића имао је 

прилику да наслути с каквим дубоким интересима су вође српског националног 

покрета гледали у Босну.
8
 

У времену од европских револуција 1848–1849. до Берлинског конгреса 

1878. године српско питање је за Аустроугарску и Русију било од највеће важ-

ности у југоисточној Европи. То је доба њиховог отимања за Србе и за што 

већи утицај на рјешавање српског питања.
9
 У тим политичким околностима, 

Калај је априла 1868. преузео дужност генералног конзула у Београду и на том 

положају остао је све до краја маја 1875. године. 

Србија је 1868. године добила новог владара. Убијени кнез Михаило ни-

је имао насљедника и Скупштина је, на инсистирање министра војног Блазнав-

ца, за новог кнеза прихватила Милана Обреновића.
10

 Пошто је Милан био 

малољетан власт у земљи преузело је трочлано Намјесништво,
11

 које су чинили 

Јован Гавриловић,
12

 Јован Ристић
13

 и Миливоје Блазнавац.
14

 У Намјесништву 

Блазнавац је представљао војни, а Ристић грађански елемент. Савременици су 

Блазнавца описивали као особу енергичну и крајње безобзирну. Важио је за 

амбизиозног интриганта.
15

 Међутим, у политичким преговорима Блазнавац је 

имао предност. Ристићу није ишло од руке да буде љубазан, чак и када је то 

                                                 
8
 М. Екмечић, ''Идеја Ђула Андрашија о уређењу окупираних покрајина Босне и Херцеговине, 

1871–1878.'', Глас CCCLX Српске академије наука и уметности, Одељење историјских наука, 

књ. 7–1990. Београд 1990, 32. 
9
 В. Д. Берић, Српско питање и политика Аустроугарске и Русије 1848–1878, Београд 2000. 

10
 Милан (1854–1901), син Милоша Обреновића и Марије Катарџи, унук брата кнеза Милоша 

Јеврема. Милан Обреновић био је кнез (1868–1882) и краљ (1882–1889) Србије. 
11

 Блазнавац, који је постао господар ситуације, позвао је Јована Ристића да се из иностранства 

врати у земљу. У намјесништво је укључен и пријечански Србин, остарјели Јован Гавриловић. 
12

 Јован Гавриловић (1796–1877) обављао је разне државне функције, али није имао политичког 

утицаја. 
13

 Јован Ристић (1831–1899), по образовању историчар, истакнути политичар русофилски на-

стројен. Ристић је био вођа десног крила либерала а послије абдикације краља Милана имено-

ван је у ''треће намјесништво''. 
14

 Миливоје Петровић Блазнавац (1824–1873) био је кратко ађутант кнеза Александра Карађор-

ђевића. Штићеник Стевана Петровића Книћанина, постаје начелник војног одјељења, а априла 

1866. именован је за министра војног. 
15

 С. Јовановић, Влада Милана Обреновића I, Београд 1934, 18. 
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хтио, док је Блазнавац умио лијепо примити и лијепо отпустити сваког.
16

 Упра-

во је Блазнавац у већини случајева био Калајев саговорник. Насупрот Миха-

иловој ''акционој политици'', Намјесништво је према Турској повело својеврсну 

политику коректности и интензивног културно-просвјетног рада међу Србима 

турским поданицима. Ослобођења српског народа у Турској није се више мо-

гло постићи искључиво револуционарним путем тј. устанком у Турској и ратом 

Србије с Портом.
17

 У основи, Намјесништво је било за поступност али и исто-

времено енергичност у постављању српског питања и првенствено дипломат-

ско рјешење.
18

 

Босном и Херцеговином, темом преговора Калаја и Блазнавца, још је 

управљао Топал Шериф Осман-паша. За вријеме његове управе 1861–1869. 

умирено је становништво у Херцеговини, проведена војна реформа и уведена 

нова администрација.
19

 Осман-пашино ''сјајно доба'',
20

 није дало трајније резул-

тате. Реформе нису испуниле очекивања, хришћани су били незадовољни сво-

јим положајем, а муслиманско становништво промјенама које је наметнула 

Порта. Војска, гарант османске власти у покрајини, и даље је била у очајном 

стању. Руски конзул Кудрјавцев је у години Калајевог доласка у Београд, изви-

јестио своје претпостављене да босански вилајет под оружјем има 12.600 људи, 

иако је званично војска бројала 28.000 људи.
21

 Војници нису примали плату 

12–14 мјесеци.
22

 У овом раздобљу Босна и Херцеговина постала је османска 

провинција коју европске силе надгледају кроз рад својих дипломатских пред-

ставника. Велике силе гледале су на Османско царство као на царство у распа-

дању или скором нестајању и кројени су планови за будућност османских про-

винција. У тим европским плановима Аустрија је била та која треба да се про-

шири на босански вилајет, пошто је већ истјерана из Италије и остављена без 

утицаја на њемачке земље, након пораза код Садове. 

Угарски политичари нису намјеравали да дозволе слабљење угарске по-

зиције у Двојној монархији, а евентуално проширење повећало би словенско 

становништво на рачун угарског, што би пореметило равнотежу моћи унутар 

Монархије. Андраши је из тог разлога на састанку владара Француске и 

Аустроугарске у Салцбургу, августа 1867. одбио приједлог Наполеона III да се 

                                                 
16

 Исто, 34. 
17

 В. Стојанчевић, Балканска политика Србије за ослобођење српског народа у Турској 1804–

1878, Лесковац 2005, 109. 
18

 Исто, 110. 
19

 В. G. Šljivo, Bosna i Hercegovina 1861–1869, Tešanj 2005. 
20

 В. J. Koetschet, Osman Pascha der letze grosse Weiser Bosniens und seine Nachfolger, Sarajevo 

1909. 
21

 И. Тепић, Босна и Херцеговина у руским изворима (1856–1878), Сарајево 1988, 225. 
22

 Исто, 236. 
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Босна и Херцеговина присаједини Аустроугарској. По Андрашијевим ријечима 

''још један терет словенског живља потопио би угарску лађу''.
23

 

Сем тога, Андраши је био увјерен да је рат Аустроугарске с Русијом 

неминован. Османским уступањем Босне, Србија би постала угарски савезник. 

Тако је уступање Босне постало ''угаони камен'' угарске политике.
24

 Али слаб-

љење Османског царства било је у супротности с плановима Беча који још није 

био одустао од њемачких земаља. Хабзбуршка монархија је још од времена 

револуције 1848. настојала да онемогући револуционарне покрете у Босни и 

Херцеговини. Финансијска средства за стварање мреже противагената у тим 

покрајинама, који би дјеловали против неке јужнословенске револуције нису 

никада пресахнула откако су створена 1849. Откривено је да је 1866. за те ци-

љеве издавано 20.000 форинти годишње.
25

  

Заједнички министар спољних послова Аустроугарске Бајст
26

 планирао 

је да држава поврати изгубљену снагу прије реваншистичког рата с Пруском. 

Према Балкану држао се status quo не желећи да се новим компликацијама 

отежа могућност остварења планова на западу. Бајст је у инструкцијама од 5. 

априла 1868. Калају нагласио да је Османско царство ''безопасни сусјед који се 

не може надомјестити било каквом комбинацијом''.
27

 

Калај се није слагао с Бајстовим концепцијама нити се држао његових 

упутстава, али није се отворено супротстављао директивама и у Београду је 

дјеловао доста опрезно. С друге стране, његов главни саговорник у угарско-

српском споразумијевању, Миливоје Блазнавац, такође је опрезно наступао. 

Блазнавац је изразио жељу да временом управа над Босном и Херцеговином 

пређе у руке Србије, али да се очува интегритет Турске, као противруске си-

ле.
28

 За своје планове намјесник је тражио подршку представника других 

европских сила.  

                                                 
23

 В. Ј. Ристић, Посљедња година спољашње политике књеза Михаила, Београд 1895; В. Кре-

стић, Хрватско-угарска нагодба 1868. године, Београд 1969. Упитна је истинитост ове епизоде 

као и да ли је раскол аустроугарских политичара био стваран и да ли је угарска понуда Србији 

да припоји Босну био само краткорочни политички маневар или искрена понуда. О томе али и 

осталим питањима српске спољне политике деветнаестог вијека види А. Раденић, Спољна по-

литика Србије у контраверзној историографији: од Начертанија 1844. до стварања Југосла-

вије 1914–1918, Београд 2006. 
24

 Дневник Бењамина Калаја 1868–1875, приредио Андрија Раденић, Београд 2002, 216. (у 

даљњем тексту: Дневник) 
25

 М. Екмечић, ''Спољни фактор у процесу сазријевања балканских револуција 1849–1878'', 

Југословенски историјски часопис, 3, Београд 1964, 14.  
26

 Фридрих Фернинанд Бајст (1809–1886), аустроугарски министар спољних послова 1866–

1871. Рођен у Дрездену, обављао је разне дужности у Саксонији. Франц Јозеф га је позвао у 

Беч као великог противника пруског канцелара Бизмарка. 
27

 Дневник, 658. 
28

 Исто, 44. 
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Калај је 22. јула 1868. у свом дневнику записао: ''Миливоје Блазнавац 

разговарао је с Лонгвортом
29

 о томе да султан мирно преда управу над Босном 

и Херцеговином Србији, за шта би она плаћала данак Порти. Када би то 

успјели, вјерује да би Источно питање било ријешено и да Русија не би могла 

да иступа као заштитница и спаситељка. Лонгворту ова идеја 'није страна', само 

жели мјешовиту управу за Турке и за Србе. Рекао сам му да ми се то веома сви-

ђа, пошто покрајине за нас никада не могу бити опасне, а ако се уједине могу 

представљати најјачу брану против Русије''.
30

 

Средином августа те године Калај је већ могао да свом ментору поднесе 

први позитиван извјештај. Андраши је нагласио да би се цар (Франц Јозеф) 

могао придобити за угарски план ако би се дио Босне познат под називом ''тур-

ска Хрватска''
31

 припојио монархији. Србија је требало да се држи мирно у слу-

чају револуције у Турској, као и да састави меморандум о нужности плана и 

начину његовог извођења.
32

  

По повратку у Београд, Калај је наставио разговоре о Босни с Блазнав-

цем али и с Јованом Ристићем. Пишући извјештај свом формалном наредбо-

давцу Бајсту 5. октобра 1868. Калај је настојао да уступање Босне представи 

као једну неопходност.
33

  

Босна је у Калајевој политичкој комбинаторици имала и један додатни 

циљ – завадила би Србе и Хрвате. По његовим идејама, ова два народа теже хе-

гемонији, нарочито према Босни. Босанско питање била би она јабука раздора 

која их, благовремено и вјешто убачена, може отуђити једне од других.
34

  

Калај је маја мјесеца 1869. године у Бечу изложио свој политички кон-

цепт министарском савјетнику Депону. ''У разговору с министарским савјетни-

ком Депоном (БЕЧ), који се боји да ће Србија ако добије Босну зажељети још 

више, а прије или послије привући себи и Далмацију и Хрватску, ја покушавам 

да докажем да због Босне постоји велики антагонизам и ако будемо ојачали 

обје (Хрватску припајањем Далмације, а Србију препуштањем Босне) овај ћемо 

                                                 
29

 Џон Аугустус Лонгворт био је енглески дипломатски представник у Србији 1860–1875. До 

1869. обављао је дужност конзула, а затим, до 1875, дужност агента генералног конзулата. 
30

 Дневник, 60. 
31

 В. B. Teinović, ''Turska Hrvatska'' (''Lapsus calami'' u istoriji Bosne i Hercegovine XIX vijeka), u: 

Zbornik radova sa naučnog skupa – ''Kultura i obrazovanje – Determinante društvenog progresa (do-

stignuća, dometi, perspektive)'', knj. 11, Banjaluka, 3–4. decembra 2010, Banjaluka 2010, str. 235–

252. 
32

 Дневник, 77–78. 
33
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антагонизам само увећати, па бисмо у датој ситуацији путем Хрватске могли 

добити и Босну.''
35

 

Генерал Вагнер, намјесник Далмације, током љета 1869. понудио је у 

тајности Народној странци у Хрватској да се начини споразум о корацима које 

треба предузети да се Босна и Херцеговина прикључе Хрватској, а преко ње и 

Аустроугарској. Функционери Народне странке су понуду повјерљиво саоп-

штили Ристићу, а претпостављали су да иза Вагнера стоје Бајст и аустријски 

војни кругови.
36

 Србија је те године, иако у статусу вазала, донијела нови устав 

без дозволе сизерена. Калај је, плашећи се могућих компликација, интервени-

сао код Бајста, да овај употреби свој утицај у случају да Порта одбије да призна 

нови устав. Ова Калајева дјелатност тада је више представљала угарске инте-

ресе и ишла је у прилог Андрашјевим плановима о придобијању и везивању 

Србије за Монархију.
37

 

Калај је наставио да с Блазнавцем преговара о будућим потезима Србије 

у случају руског напада на Аустроугарску. Средином септембра 1869. одбацио 

је Блазнавчев план да Србија у случају рата нападне Турску, освоји Босну и 

Херцеговину и Стару Србију и образује једну државу под султановим 

суверенитетом. ''Ми не желимо активну помоћ Србије, само да остане мирна и 

не узнемирава Турску. Шта да дамо за овај мир? Босну и Херцеговину – одго-

ворио је Миливој, понављајући, као већ толико пута, да се једино на овај начин 

може одстранити турски утицај, да ће тако мир Истока бити обезбијеђен и да 

ће ти народи сматрати својим пријатељем оног ко им то прибави''.
38

  

Преговори Блазнавац–Калај, својеврсна игра надмудривања, наставила 

се без конкретних резултата до краја 1869. и првих мјесеци 1870. Захваљујући 

подршци Аустроугарске, Намјесништво је успјело да током прве двије године 

свога рада убиједи Порту у мирољубивост своје спољне политике. Свјестан 

снаге и близине Аустроугарске и њене жеље да сузбије руски утицај у Србији, 

Ристић је био склон балансирању између ове двије силе.
39

 Почетком 1870. он је 

преузео иницијативу у рјешавању босанског питања. Ристић је говорио Калају 

да би уступање Босне и Херцеговине за Порту било корисно, а у остварењу 

тога Аустроугарска би имала да помогне Србију. Пошто се мирним путем тај 

циљ не може остварити, треба Србија да подигне устанак у Босни и Херцего-
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вини а затим од Порте затражи ове области. Калај се и даље заузимао за миро-

љубиво рјешење.
40

  

Блазнавац је Калају у марту 1870. предложио да угарски парламент у 

форми једне интерпелације и министарског одговора изјави да Босну сматра се-

стринском државом Србије и да не намјерава ометати њихово стапање.
41

 Јавна 

подршка српској политици према Босни, није одговарала угарским плановима, 

те су српско-угарски договори почели да малаксавају. Калај је примијетио да 

Андраши у погледу босанског питања ''нема чврсто, одлучно гледиште те да би 

волио да се ствар развлачи''.
42

 Андраши је наставио да понавља увјерење да је 

рат с Русијом неизбјежан. Према томе, да Србија не би стала на страну Русије 

мора се вршити притисак на Порту да уступи Србији Босну. Међутим, како је 

вријеме пролазило, Калај је све оштрије процјењивао потезе свог заштитника. 

''Андраши би желио рат али нема довољно енергичности да га започне.''
43

 

Новембра 1870. преговори су настављени. Калај је предложио Блазнавцу 

да у случају рата с Русијом Србија посједне Босну, или да запосједање изврши 

аустроугарска војска. Ако би Порта против тога протестовала, гарантовали би 

(Аустроугарска; Р. С.) Србији да ће по завршетку рата ако треба и силом 

придобити за њих Босну. Блазнавац је сматрао први начин практичнијим, јер 

управо у случају рата треба мир тих покрајина обезбиједити окупацијом против 

руских интрига. Калај је у разговору с намјесником наставио да изазива срп-

ско-хрватске несугласице. Упозорио је Блазнавца на опасност која у случају 

окупације пријети од стране Хрвата, који би вјероватно у турском дијелу Хр-

ватске изазвали устанак, у своју корист а на штету Србије. Блазнавац је на то 

одговорио да су ради задовољења Хрвата вољни да турску Хрватску до Врбаса 

препусте Хрватима. Умјесто тога, хтјели су да заокруже Црну Гору, због чега 

су жељели ма колико незнатну територију на њеној јужној страни, према 

Скадру, макар то било пола километра широко, а с дуге стране Боку Которску, 

чиме би избјегли и непријатност да се окрњи интегритет турске империје, јер 

би тиме макар у начелу дошло до компензације за турску Хрватску; с друге 

стране би пак Црну Гору, која није ништа друго него средство у рукама Русије, 

потпуно заокружили.
44

  

Калај је реаговао доста уздржано. ''На ово примјећујем да што се тиче 

прикључења турског дијела Хрватској на то нисам мислио (то, додуше, није 

истина, јер то ми је и Андраши већ био повјерио, међутим искористио сам 

прилику да је управо Блазнавац то први поменуо) али стварно вјерујем да је то 
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једини начин који може задовољити Хрвате. Што се тиче препуштања Котора, 

ово је потпуно нова идеја о којој, наравно, не могу ни да говорим, при свему 

томе мени се она свиђа и саопштићу је, разумије се, Андрашију. Највећа теш-

коћа ће настати онда ако не дође до рата, јер ће тада бити тешко привољети 

Турску да уступи Босну. Блазнавац мисли да би Порта попустила ако би се за 

овај план могла придобити Енглеска.''
45

 

Свега неколико дана касније разговори су настављени. Калај одлази у 

Министарство, гдје се по претходном договору сусрео с тројицом намјесника. 

Расправљали су о босанском питању, Калај је надуго изложио разлоге због ко-

јих је Угарској у интересу да Босна буде прикључена Србији. Намјесници су 

највише жељели запосједање одмах. Уколико не буде рата, жељели су дипло-

матску активност која би припремила терен, а када би то било завршено, запо-

сједање Босне од стране српске војске. У том случају би Двојна монархија про-

кламовала уздржаност од интервенције, а потајно би помагала Србији новцем и 

оружјем. 

 ''У том погледу сам изложио своје гледиште да неће бити много тешко-

ћа. У случају да избије рат између нас и Русије, Србија нека запосједне Босну, а 

ми ћемо гарантовати њен посјед послије рата, они, пак, нека нам осигурају свој 

пријатељски менталитет. Примијетио сам да запосједање не би било практично 

одмах послије објаве рата, јер би онда Порта још могла да шаље трупе, него 

када турска војска већ буде заузета, а да би постојао изговор могу у Босни 

изазвати устанак и ући у њу под видом одржавања реда у корист Порте. Изгле-

дало је да ово одобравају.'' Калај је поменуо опасност која ће им пријетити од 

Хрвата ако уђу у Босну и да је Блазнавац у том погледу понудио територију до 

Врбаса за задовољење Хрвата. ''Ристићу се ово, изгледа ми, не свиђа и волио би 

када се ово не би поменуло, говорећи да ће се они већ с хрватском народном 

странком о овоме споразумјети и да би у том случају жељели Котор. Напоми-

њем да ми баш не желимо увећање Хрватске али то би било у њиховом инте-

ресу, јер ће иначе имати муке с Хрватима.''
46

  

О разговорима који су између намјесника и Калаја вођени у јесен 1870. 

Ристић даје много опширније и конкретније податке.
47

 По њему, Калај је пред-

ложио намјесницима нацрт уговора између Србије и Аустроугарске који је 

подразумијевао да ће се, у случају оружаног сукоба између Србије и Османског 

царства, аустроугарска влада држати начела немијешања и учинити да то наче-

ло и друге силе поштују. У случају рата између Аустроугарске и неке друге 

силе, Србија се обавезује на пријатељску неутралност. За овакво понашање 

Србији би се послије рата придружила Босна, Херцеговина и Стара Србија 

(којој би се означиле границе) тако да ове области са Србијом чине државу под 
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сизеренством Порте. Аустроугарска би затим за свој рачун заузела дио Босне 

до Врбаса и Неретве. Ако би у току евентуалног рата у који би била уплетена 

Аустроугарска избили немири у означеним провинцијама, Србија и Аустроу-

гарска би ушли у оне крајеве који су били предвиђени да им припадну. А ако 

би Цариград у том случају напао српску војску, пада услов опстанка портиног 

сизеренства, и Аустроугарска се обавезује да призна Србију као независну 

државу и да утиче на друге силе да тако исто учине. Предлажући пројекат, 

Калај је, по Ристићу, тврдио да се са придружењем Босне и Херцеговине Срби-

ји слажу и цар и Бајст. Намјесници су нашли да приједлог није повољан по 

Србију.
48

 Уз неизвјесне добити Србији, овај приједлог је носио многе ризике: 

сукоб са Јужним Словенима и сРусијом, која би се могла у случају побједе 

осветити Србији. Пријетила је и могућност пораза од Турске као и опасност да 

Аустроугарска не одржи задату ријеч након побједе над Русијом.
49

 Ускоро је 

дошло до открића Бајстовог циркулара којим се поништавају сва Андрашијева 

и Калајева обећања у вези с Босном.  

Наиме, аустроугарски министар је реаговао на руску изјаву о одбацива-

њу одредаба Париског уговора о Црном мору. Бајст је 23. новембра 1870. годи-

не нотом обавијестио српску и румунску владу да ће Аустроугарска свом сна-

гом устати против сваког будућег покушаја кршења Париског уговора из 

1856.
50

 Ристићу је постало јасно да Бечу није ни на крај памети да прихвати 

Андрашијеву идеју о уступању Босне и Херцеговине Србији.
51

 

Почетком 1871. настаје прекид разговора у вези с Босном. Калај је напи-

сао да Јован Ристић није био спреман ни под којим условима да препусти трећи 

дио провинције Аустроугарској.
52

 Ристић је од 1871. године цјелокупну стра-

тегију око остварења српског националног програма градио на односима с Ру-

сијом, ако не са званичном политиком онда с утицајним словенофилским кру-

говима у Русији.
53

 

Узалуд је Калај увјеравао Блазнавца да је цар (Франц Јозеф) придобијен 

за политику која Босну намјењује Србији.
54

 Убјеђивање са српским политича-

рима наставило се током 1871, али није било конкретних резултата. Калај је 

био, како је вријеме одмицало, све песимистичнији да ће се његова настојања 

остварити. Пораз Француске код Седана, заробљавање Наполеона III и одлазак 

Филипа Христића за представника Србије у Цариграду, гдје је по ранијим са-

знањима требало да преговара о мјешовитој српско-турској управи у Босни, 
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силно су узбудили Калаја. Очито је било да ће Србија измаћи као пријатељ 

Угарској. О новонасталој ситуацији, која је све више измицала његовом утица-

ју на општа кретања и српском јавном мњењу о босанском питању, Калај је из-

вијестио и Бајста и Андрашија. Ускоро се читава ствар у вези с акцијом у 

Србији и око Србије, сасвим измијенила.
55

 

Главне одреднице спољне политике Аустроугарске од 1867. сводиле су 

се на два питања. Прво је питање односа према Пруској, а друго вођење бал-

канске политике.
56

 Послије Бајстовог пада новембра 1871. Андраши постаје 

министар спољних послова Аустроугарске. До тада је угарски положај у Мо-

нархији био учвршћен. Питање превласти Пруске у њемачком свијету потврђе-

но је пруском побједом над Француском. Перспектива ширења аустроугарске 

монархије на османске провинције чинила се неминовном. Андраши је због 

обећане подршке Пруске и наглашене мирољубиве политике руског царског 

двора према Аустроугарској и према Турској увео нови курс балканске поли-

тике с нескривеним тенденцијама за економско, финансијско и политичко про-

дирање на Балкан. На тродневном савјетовању фебруара 1872. у Бечу, Андра-

ши је излажући свој концепт владару, говорио другачије него што је предлагао 

и дјеловао као предсједник угарске владе.
57

 Калај је слиједио Андрашија и зас-

тупао нови курс радећи на томе да се Србија сузбије, заобиђе и онемогући у 

својој национално-политичкој акцији на Балкану.
58

 Аустроугарски политички 

кругови рачунали су да ће Србија послије кнежевог пунољетства активирати 

своју пропаганду у Босни и Херцеговини. Српска влада дјеловала је преко сво-

јих повјереника и агената у Босни и Херцеговини током намјесничког режима. 

Међутим, влада је више пазила да јој догађаји не измакну контроли и не 

крену у правцу који би био супротан њеним жељама и плановима, него што је 

планирала и организовала устанак хришћана.
59

 С прољећа 1872. Ристић је пред-

ложио да кнез с Блазнавцем изађе у сусрет аустријском цару који је тада обила-

зио Банат. Кнез и Блазнавац нису тај приједлог прихватили у страху да се не 

замјере Русији.
60

 Преговори Калај–Блазнавац су током 1872. стагнирали, нико 

није одустао од преговора али до помака није долазило. Блазнавац је говорио 

како је у интересу Монархије да подржи српске тежње у погледу Босне као и да 

би била лудост са српске стране да прошири своје жеље на Јужне Словене у 

Монархији.
61

 До Калаја су, међутим, стизале вијести да је Блазнавац изјавио да 
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између Србије и Мађарске не може више бити сагласности, као и да су народ-

ности добро оружје против Мађарске. Такође је закључио да су српски полити-

чари о својим договорима обавјештавали руске дипломате.
62

 

Блазнавац је и даље говорио Калају како је спајање Србије с Босном нај-

бољи начин да се сузбије руски утицај.
63

 По извјештају аустроугарског отправ-

ника послова у Београду Теодоровића,
64

 Блазнавац није планирао подузимање 

никаквог важнијег подухвата до кнежевог пунољетства. Калај је на то конста-

товао да намјеснички циљ, заузимање Босне и Старе Србије остаје исти, мада 

се средства могу промијенити.
65

  

 Израз настојања Беча да предуприједи могућност активнијег дјеловања 

Србије био је и пут њеног београдског конзула у Босну јула 1872. Под изгово-

ром да проучава и упознаје ове земље, Калај је пропутовао дијелове Босне и 

састајао се с тамошњим аустроугарским конзулима. Очита је била жеља да Беч 

енергичније поради на својој пропаганди.
66

 

Кнез Милан постао је пунољетан 10. августа 1872. Кнежево пунољет-

ство означило је крај намјесничког режима али су бивши намјесници остали на 

политичкој сцени.
67

 Блазнавац је именован за предсједника владе и министра 

војног, добио је и генералски чин. Ристић постаје министар иностраних дјела.
68

  

Босна је полако нестајала из Калајевих биљешки, тек крајем године за-

биљежио је да српска влада, по његовим изворима, настоји да изазове устанак у 

Босни.
69

 Блазнавац, ''човјек пун динамике и контрадикторности''
70

, умире 5. 

априла 1873. До тада су српско-угарски односи пали на изузетно ниске гране.  

Послије Блазнавчаве смрти Ристић се као предсједник српске владе у 

Бечу сусрео с Андрашијем. До посјете је дошло на молбу српске владе, коју је 

на тај корак натјерао низ међународних и унутрашњих политичких оклоности, 

усљед којих је с моћним сусједом ваљало тражити modus vivendi.  

Андраши у том тренутку од српске владе није тражио ништа друго осим 

јавног признања да су јој пријеко потребни добри односи са сусједном монар-
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хијом. Том приликом је између осталог,
71

 договорена и посјета кнеза Милана 

Бечу.
72

 

Приликом посјете кнеза Милана Бечу, Андраши је, поред неких других 

европских државника и дипломата, савјетовао кнезу да склони ''радикалног'' 

Ристића с власти. Уз личне кнежеве несимпатије према Ристићу, ти су савјети 

одиграли улогу и он је склоњен с положаја предсједника владе и министра 

спољних послова октобра 1873.
73

  

Неколико мјесеци раније Ристић се жалио Лонгворту како Монархија 

врши агитацију у Босни пошто планира њену окупацију.
74

 Ристићеве политичке 

борбе с Андрашијем
75

 ће се наставити у вријеме Велике источне кризе, која 

представља врхунац његове политичке и дипломатске дјелатности.
76

 

Калај је посљедњих година боравка у Београду потпуно дигао руке од 

''босанског питања''. Став према Србима драстично је промијенио. Јануара 

1873. године у разговору с Лајлом Мајтењијем, ванредним комесаром у Новом 

Саду, позвао је на најстроже поступање према Србима. ''Срби се могу учинити 

безопасним само ако се с њима најстроже поступа, раса која пропада неће се 

моћи одупријети угњетавању. Само што овакав поступак треба да буде сталан 

и досљедан.''
77

 

 

 

Radovan Subic 

 

Béni Kállay and Hungarian-Serbian Plans 

for Bosnia and Herzegovina 1868-1871 

 

Summary 

 

Béni Kállay served as a Consul General of the Austro-Hungarian Empire in 

Belgrade from April 1868 to May 1875. During his stay in Serbia he kept a diary of 

his private as well as political activities. During the first half of his term he was a 

Hungarian representative in the Hungarian-Serbian negotiations on annexation of 
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Bosnia to Serbia. After the Austro-Hungarian Compromise in 1867 the Hungarian 

side continued to look after its national interests. The Hungarian special concern was 

the possibility that the Monarchy would spread to the neighboring Ottoman 

provinces inhabited by the Slavs. Increased number of Slavs would weaken the 

position of Hungary in the Monarchy. Because of that the Hungarian politicians, led 

by Gyula Andrássy, preferred the Serbian annexation of Bosnia and Herzegovina. 

From the late 1868 until the end of the 1870 negotiations were underway and on the 

way to accomplish this plan. During these years, Hungary has consolidated its 

position and the political situation definitely focused the Austro-Hungarian Empire 

on the Balkans. The Hungarian politicians adjusted their actions to the new situation 

and the Hungarian-Serbian negotiations ended without any results. 
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ЂОРЂЕ МИКИЋ УДК  726.7:727(497.15):338.2 
 10.7251/GUARS1507085M 

 

 

ПРИВРЕДНА ДЕЛАТНОСТ САМОСТАНА 

ТРАПИСТА ''МАРИЈА ЗВИЈЕЗДА'' 
 

 

Апстракт: Самостан траписта ''Марија Звијезда'' је од свог утемељења у 

Делибашином Селу, на Врбасу код Бањалуке, 1869. почео да ствара снажну произ-

водну привреду засновану на пољопривредној делатности. Као и за долазак трапи-

стичког реда у Делибашино Село, градњу самостана, развој привредне и културне 

делатности првенствено је заслужан њихов старешина Франц Пфанер, са неколи-

ко својих наследника. Траписти су свој посед постепено ширили на десној, а 1873. 

прешли су и на леву обалу Врбаса. 

Долазећи из напредније и развијеније немачке средине, траписти су имали 

шта да пренесу на месно становништво под турском влашћу – напреднији начин 

пољопривреде, организацију производног рада, градњу производних објеката ви-

ше грана делатности. Самостан је са браћом изградио пољопривредно-занатско-

индустријски комбинат, са низом погона и потребним привредним објектима. 

Привредна делатност самостана почела је 1869, упоредном изградњом ци-

глане и ковачнице са радионицама за плугове. Затим су подигли житницу – силос 

и каменолом, стаје за гувно, млин, стругару, сушницу шљива, пилану, воћни и 

шумски расадник, пекару, кожару, сукнару. Траписти су у привредној делатности 

постали најчувенији по производњи сира ''траписта'' и пива, а за Бањалуку су зас-

лужни изградњом хидроцентрале на Врбасу, с које је осветљен град и поспешена 

његова индустрија и занатство. Спуштањем завесе на историјску позорницу једног 

дела трапистичког живота не завршава се прича о привредном чуду, о својеврсној 

ренесанси коју су ти марљиви радници подарили Бањалуци и њеном становни-

штву. Остаје и даље њихово молитвено и доброчинитељско присуство, уз непре-

стану производњу трапистичког сира и успомену на квалитетни ниво производње 

познатог пива ''Нектар''. 

 

Кључне речи: Самостан траписта ''Марија Звијезда'', Делибашино Село, 

Врбас, Бањалука, Франц Пфанер, Доминик Асфалг, пиво, пивара, сир трапист. 

 

 

Не само у верском него и културном и посебно привредном амбијенту Ба-

њалуке и околине, ново раздобље почело је доласком траписта у Делибашино 

Село, уз реку Врбас, 21. јуна 1869. Научну основу за истраживање деловања 

траписта у Босни за турске владавине утемељио је познати Рудолф Заплата на 
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основу необјављених докумената из архива аустријског Генералног конзулата у 

Сарајеву (1850–1878).
1
 Берислав Гаврановић је обрадио делатност траписта у Де-

либашином Селу до 60-их година XX века. Поред узгредне литературе, Гавра-

новић је користио стару хронику самостана (Alte Chronik) у рукопису. Првих 57 

страница хронике написао је оснивач самостана Франц Пфанер, а остале само-

стански хроничар Јосеф Купертино Биргер (до одласка у Јужну Африку, 22. јула 

1880), отац Беда и други.
2
 Делатност самостана описана је и у самостанском часо-

пису Путоказ, у неколико бројева 1920. године.
3
 Касније студије, па и ова, само су 

ново посматрање делатности самостана, на истој изворној основи. 

Препород који је донео њихов самостан условио је да једно приградско ба-

њалучко насеље добије назив Траписти. Тако је назван и мост којим се до насеља 

долази.
4
 Земаљска влада у Сарајеву је у Извјештају за 1906. привредну делатност 

самостана оценила веома заслужном, док у питањима ''богоштовања није стекао 

никакву важност''.
5
 

За долазак траписта у Делибашино Село и постављање темеља њиховој 

верској, привредној и културној делатности, посебно место припада Францу Пфа-

неру и његовим наследницима Бонавентури Бајеру, Доминику Асфалгу и Бона-

вентури II. После неуспеле трговине са бањалучким бегом Јусуфом Шибићем, 

Пфанер је, ''уз помоћ аустријског конзуларног агента у Бањалуци Станислава Дра-

ганчића, за 70.000 пјастера (1.400 аустријских златних дуката), од трговца Томе 

Радуловића купио посед од 80 дунума''.
6
 Првих девет приспелих траписта смести-

ло се у малу дрвену стају, звану ''колијевка''. Одмах су почели да граде ''привреме-

ни самостан'' у којем су боравили од 7. септембра до 24. децембра 1870. Исте го-

дине Пфанер је, после боравка у Цариграду због противљења бањалучког паше 

његовој акцији, добио дозволу за градњу зграде од 40 соба, са амбулантом, болни-

цом, гостинском собом, малом житницом и шталом за два коња и шест крава.
7
 

Према опису једног жупника (1869) траписти, приспели у запуштене земље и шу-

                                                 
1
 Рудолф Заплата, Траписти у Босни за турске владе, Југословенски лист, 303, 13. II 1933. Под 

истим називом чланак је објављен и у часопису Croatia Sacra, 3, Загреб 1933. 
2
 Стојан Бијелић, Казивање паметара о прошлости Бање Луке и Крајине, приредио Ђорђе Микић, 

Бања Лука 1966, 294; Nisvet Džanko, Banja Luka, Dani u jednom samostanu svećenika trapista u bivšoj 

Jugoslaviji, BH Dani, internet izdanje; Smail Tihić, Umjetničko blago franjevačkih samostana u Kreševu i 

Fojnici i koloniji trapista u Delibašinom Selu kod Banje Luke, Radiо Sarajevo – 3 program, br. 4, god II, 

Sarajevo 1973, 223. 
3
 Stipan Bunjevac, Trapisti u Banjaluci, još uvijek svježi Marija Zvijezda! Glas koncila 35. (1679), Zagreb 

27. VIII 2006. 
4
 Nisvet Džanko, нав. рад 

5
 Изјештај о управи Босне и Херцеговине 1906, Загреб 1906, 109. Приликом доношења ове оцене 

Влада је имала у виду усамљеност самостана у Делибашином Селу. 
6
 Смаил Тихић, Умјетничко благо фрањевачких самостана у Крешеву и Фојници и колонији 

Траписта,  223. 
7
 Ивица Божиновић, Бањалучки траписти, фељтон 1–30 , Независне новине, Бања лука, 17. март – 15 

април 2009. 
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ме, смештени у трошној колиби, ''служе Богу, користе народу, раде на пољу и 

бирају највеће пустоши за обрађивање''.
8
 Траписти су свој посед постепено шири-

ли на десној страни, да би 1873. прешли и на леву обалу Врбаса.
9
 Претходно је 

Пфанер решио питање преласка преко Врбаса купивши 1872. у Старој Градишци 

кереп, уз наплату таксе.
10

  У јануару 1874. постављено је уже за превоз, пошто је 

на левој страни купљен комад земље на којем је саграђена кућа.
11

 На купљеном 

земљишту у Делибашином Селу, Мађиру и Пријечанима траписти су већ 1869. 

купили кметовска права и кметовима дали отказ. Самостан је 1872. имао око 90 

дунума култивисаног земљишта. Почетком наредне године, 17. јануара 1873, од 

Томе Радуловића докупио је 25 дунума ''крчевина''. На левој страни Врбаса у Бу-

џаку, 19. августа 1877. купио је веће површине земље од Ахмета Нурија. Самостан 

је и касније куповао земљу. Земљиште под шумом и шипражјем, купљено од Томе 

Радуловића, износило је око хиљаду дунума. На сву шуму Радуловић није имао 

тапију.
12

 

Долазећи из напредније средине, траписти су имали шта да пренесу на мес-

но становништво – напреднији начин пољопривредне производње, организацију 

рада, машине, градњу. Пфанер је, уз самостан, са сабраћом изградио први пољо-

привредно-занатско-индустријски комбинат, са низом погона и потребним прив-

редним објектима. Посао обнављања и дограђивања комбината наставили су Пфа-

нерови наследници, чиме су се стварали услови за самосталан делокруг рада поје-

диних његових целина. 

Привредна делатност самостана почела је већ 1869, радом циглане и ковач-

нице са радионицом за плугове. Циглана, изграђена 1870. у Крчевини, пренесена 

је 1877. у Бару, јер је квалитет земље у Крчевини опао. Циглана се налазила на 

левој страни Врбаса, на парцелама купљеним од Ахмета Нурија.
13

 Житница – си-

лос и каменолом подигнути су већ 1870, а после завршетка самостана, у лето 1871, 

саграђена је стаја за гувно. Наредне године завршена је градња млина на Врбасу, 

који је требало да има три камена, једну чистионицу и хидрауличну машину. Мај-

стор није успео у послу са хидрауличном пилом и нанео би самостану велику ште-

ту да му није правовремено ускраћена исплата целе акордске цене. У вези с тим 

Пфанер је у децембру 1873. писао аустроугарском конзулу у Сарајеву Теодоро-

вићу: ''Наш млин добро напредује и како смо по новом мајстору учинили многе 

измјене и имали велике задатке''. Обавештен је да ће први мајстор повести судски 

процес. За сигурност млина на обали Врбаса подигнута је брана којом је спојена 

                                                 
8
 Stipan Bunjevac, нав. рад. 

9
 Мира Јуришић – Хисторијски приказ формирања шумских култура парк шуме Траписти код 

Бањалуке, Наше старине XVIII–XIX, Сарајево 1989. 
10

 Берислав Гаврановић, Долазак траписта у Делибашино село код Бањалуке и њихова дјелатност, 

Бањалука 1964. 
11

 Исто, 76. 
12

 Берислав Гаврановић, нав. рад 31, 61, 68, 70–71. 
13

 Берислав Гаврановић, нав. рад 78. 
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посебна стругара, тим више ''што циркуларна пила у млину није успјела''.
14

 Та 

градња се одвијала уз велике тешкоће, посебно у довлачењу грађе из шума без пу-

тева, посебно великих стубова за чију су вучу била потребна 34 вола и 12 људи.
15

 

Исте 1872. подигнута је сушница шљива, како се оне не би користиле само за пе-

чење ракије.
16

 Следеће године, уз млин, на обалном зиду смештена је пилана. По-

кретана водним колом, с пиланом је била спојена сисаљка за довод воде у само-

стан, врт и новоуспостављену ''малу пивару''. Осим наведених, подигнути су и 

други објекти.
17

 Бригу трапистима задавало је и одбијање домаћег становништва 

да се ангажује као радна снага у њиховим пословима, чак и уз надницу од 20 гро-

ша. Помогао им је аустријски конзуларни агент, који је пронашао раднике Дал-

матинце.
18

 

У наредним годинама градња обухвата обнову старог и изградњу новог. 

Убрзо су изграђене сушионице за воће (1876), фабрика цигле и црепа (1877), кла-

оница (1877), млин за млевење костију и фабрика туткала (1877), воћни и шумски 

расадник (1878), фабрика сукна са предионицом и ткаоницом (1878), нова велика 

штала за краве (1879), штампарија са картонажом и књиговезницом (1879), бач-

варска, столарска и коларска радионица (1879), модернизована пивара (1885), пе-

кара (1889), фабрике коже (1892) и сточне хране (1893), општи расадник (1894), 

нова сукнара (1897), фабрика боја са бојадисаницом и праоницом (1898), хидро-

централа (почетак градње 1899), хладњача (1899), столарска радионица и ради-

оница за производњу калупа (1901), фабрике сапуна, сода-воде и безалкохолних 

пића и мост преко Врбаса (Мост св. Бернарда, почетак радова 1904).
19

 Престанком 

турске и успостављањем аустроугарске власти, те изменом социјалних прилика, у 

Пфанеровој ''колијевци'' рађају се нови, готово невероватни материјални плодо-

ви.
20

 

За привредне делатности самостана и краја Пфанер је ангажовао немачке 

раднике, који су се 1879–1880. населили у Новој Тополи (Vindhorst) и Алексан-

дровцу (Rudolfstal).
21

 Међу колонистима дуж пута Бањалука–Градишка траписти 

су основали самостанске филијале у Маглајанима (Јосиповац) и у Ровинама (Ма-

ријин двор). Био је то покушај помоћи пропалим немачким фабричким радницима 

и привредницима који су се надали да ће у Босни осигурати будућност. У Магла-

јанима су траписти 1887. од тројице колониста купили око 28 јутара земље, уте-

мељили прву филијалу (Josefsburg), где су 5. марта 1887. поставили темеље за си-

рану. Филијалу су 14. септембра населила осморица траписта. У сирани се дневно 

                                                 
14

 Берислав Гаврановић, нав. рад 76. 
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 Povijest opatije ''Marija Zvijezda'', Putokaz 4 (1922), 111. 
16
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 Берислав Гаврановић, нав. рад 
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 Povijest opatije ''Marija Zvijezda'', Putokaz, 5–6 (1922), 154. 
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прерађивало између две и четири хиљаде литара млека у сир и маслац. Трапис-

тички сир био је на гласу у Европи.
22

 Успех сиране у Маглајанима и претпоставке 

да ће и у Тополи имућнији насељеници испоручивати више млека и развити тржи-

ште сиром, определили су траписте да и ту оснују филијалну сирану. Од једног 

колонисте у Горњој Тополи купили су око 40 дунума земље у Ровинама, основали 

филијалу Маријин двор. Камен темељац положили су 18. марта исте године.
23

 

Почетни локал за производњу сира у Делибашином Селу, назван Schweizerei, није 

дуго служио услед угинућа стоке у пролеће 1873. Преуређен је за тада отворену 

''Малу пивару''.
24

 Сирана је опет прорадила 1882, када је из француског трапистич-

ког самостана Port du Salut дошао Игњације. Игњације је пола године подучавао 

траписта Луку строго чуваним тајнама справљања сира. Продаја трапистичког си-

ра добро је напредовала. Дневно су у Стару Градишку поштанска кола одвозила 

8–10 пакета. Сир је извожен у све земље Аустроугарске монархије, а највише се 

трошио у Будимпешти, Грацу и Бечу. Када је подигнута сирана у Јосиповцу, дош-

ло је до застоја у продаји, па се много сира кварило. Опат Доминик Асфалг упућен 

је 1887. у Мађарску, Чешку и друге земље Монархије, где је уз велике тешкоће и 

непријатности успео придобити нове муштерије и осигурати веће тржиште. Сир је 

пакован и отпреман у врбовим корпама, а када се оне нису могле наћи – у сан-

дуцима од тополовине. Слабија продаја сира била је условљена и опадањем ква-

литета због недостатка потребних стручњака. Зато је 1988. трапист Доситеј упу-

ћен у Француску да би се у том послу оспособио у тамошњим самостанима. По 

повратку, након годину дана, преузео је вођство сиране и поучавао сабраћу. Само-

стану је тада требало око хиљаду литара млека дневно за производњу сира. Млеко 

је делом давао самостан Назарет (Ј. Ф. Кахле). 

Скроман почетак производње трапистичког сира на ''фарми'' самостана у 

Делибашином Селу развио се у колонијама Немаца у БиХ, које су биле главна 

подручја производње сира. Ту су мештани свакодневно испоручивали 2–3 хиљаде 

литара млека за производњу сира и маслаца.
25

 Сир трапист се производио од 

крављег млека, у комадима од 1 до 2 кг. Дозревао је за 5–6 недеља. Годишње се 

производило 12–15 вагона.
26

 Према белешкама из 1930, количина испорученог 

млека износила је 7–8 хиљада литара. Тада се у Делибашином Селу налазила 

помоћна сирана. Извесна количина пастеризованог млека допремана је у великим 

кантама, на запрежним колима. То млеко било је најјефтиније у држави. Траписти-

чки сир из ''Марије Звијезде'' био је познат и изван граница Аустроугарске монар-

хије. Касније, у старој Југославији, послуживан је и на краљевском двору.
27
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Осим сира, у трапистичкој индустрији на простору Бањалуке у аустроугар-

ском и старојугословенском раздобљу, значајна је била производња пива. После 

почетне производње за властите потребе, 1873, Пфанер је проучавао литературу и 

распитивао се у аустријским пиварама о процесу производње пива. Стара само-

станска хроника приповеда: ''Од нове 1875. сами производимо пиво, а од ожујка 

1875. дјелимично и пијемо пиво са мало алкохола и једемо дјеломично бесквасан 

крух, као и вегетаријанци.
28

 Пиво је произвођено од властитог хмеља који је гајен 

више година, али без задовољавајућег квалитета. Производња хмеља почела је 

1872, али се у производњи пива није користио до 1875. То пиво без хмеља звало се 

''експериментално''. Мајстори су за његово справљање користили тадашњу немач-

ку технологију и искуство, због чега је пивара врло брзо стекла ласкаве оцене о 

квалитету. Изградња модерне пиваре почела је почетком 1875. Најбољу понуду 

пројекта и одговарајуће опреме дала је Ничеова котларна у Оломоуцу (Чешка), у 

којем су тада радиле две веће познате пиваре. Изградња погона и монтажа нове 

опреме била је углавном завршена током лета 1876. Наредне године, поред новог 

подрума за одлежавање пива, урађени су и додатни хладионици и проширени про-

стор за сушионицу слада. Модернизацијом столарске радионице почела је произ-

водња бачава, за које је храстовина купована у Славонији. После аустроугарске 

окупације БиХ, траписти су већ 1881. почели стварати планове о изградњи веће 

пиваре. Тадашња годишња потреба самостана и целокупне његове економије из-

носила је 547 хл пива. У пролеће 1894. почео је рад на пројектној документацији 

за градњу модерне пиваре већих капацитета. Индустријска производња пива у Ок-

ружном суду у Бањалуци регистрована је 6. јуна 1894. После изградње нове зграде 

1896–97. и политичког спречавања продаје трапистичког пива, траписти изнајм-

љују угоститељске објекте или граде гостионице – пивнице у Бос. Новом, Бугојну, 

Јајцу, Приједору, Прњавору, чак и Тузли. Због ранијих гласина били су примора-

ни да у неким местима продају своје гостионице – пивнице. Опрема монтирана 

1898. у новој згради пиваре омогућила је повећање производног капацитета од 22 

на 50 хиљада хл. Тешко освајајући регионално тржиште, траписти су 1898. и 1899. 

своје пиво продавали у више крајишких места, највише у Бањалуци. Извесна ко-

личина отпремана је и у Далмацију. Против Бањалучке пиваре годинама је рова-

рила Дионичка пивара у Сарајеву, о чему су гласови стигли и до Свете столице у 

Риму и дворских кругова у Бечу.
29

 И поред тих препрека, трапистичка пивара је 

почетком XX века спадала међу три највећа предузећа пиварске индустрије у БиХ. 

Поред Далмације, њено пиво извозило се и у Црну Гору и Албанију.
30

 

Основа напретка трапистичке привреде, посебно пиваре и сукнаре, почива-

ла је на изградњи нових погона. Две мале парне машине нису могле да произведу 

потребну снагу, што је приморало опата Доминика Асфалга да 1895. од Управе за 

                                                 
28

 Исто 
29

 Милан Вукмановић, Бањалучка пивара, уредио Ђорђе  Микић, Бањалука 2000. 
30

 Југословенски компас, свезак I, Загреб 1920. 
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регулацију дунавских брзака у Жељезним вратима набави парну машину од 50 КС 

за незнатну цену од 5.000 форинти. За њен превоз од Оршаве до Бањалуке пла-

ћено је око хиљаду форинти.
31

 Да би се обезбедила иста снага за погон пиваре, 

сукнаре и новоуређеног млина на Врбасу, а да се истовремено скупа петролејска 

расвета замени јефтинијом, Доминик Асфгалг је одлучио да се са парном маши-

ном споји електрична станица. Реализацију тог нацрта преузела је бечка Шукер-

това фабрика. Средином новембра 1898. почело је постављање машине за пренос 

струје и развођење жице кроз самостан, где су у посебно изграђеним просторијама 

смештени електромотори, акумулатори, батерије и све друго потребно за електри-

чну расвету. Самостан ''Марија Звијезда'' је 27. марта 1899. први пут електрично 

осветљен. Првобитни резултати рада прве сијалице били су привредно скромни. 

Парна машина је трошила велику количину дрвета, а њен капацитет је ипак био 

недовољан за производњу потребне количине струје за све уређаје, машине и рас-

вету. Енормна потрошња дрвета и угља подстакла је Доминика Асфалга да на 

Врбасу уз млин сагради чигре (турбине). У јулу 1899. фабрика ''Fendrix'' из Мел-

динга код Беча почела је бетонске радове, да би већ у новембру инсталисала чигре 

од 60 КС. Ради постизања већег пада, Врбас је зајажен дрвеном браном. Од тада је 

парна машина употребљавана само када је надолазила велика вода, због чега чигре 

не би могле да раде.
32

 Од самостана су 1902. добиле расвету и неке куће у Бањалу-

ци.
33

 Дотадашња електрана није могла да удовољи учесталим молбама бањалуч-

ког грађанства за увођењем електричне расвете, па је било потребно проширити је. 

Уз то, уместо трошног и тесног млина, управа самостана је 1910. саградила нови 

модерно уређени млин. Набавком турбине од 300 КС, траписти су не само по-

дигли ниво рада привредних погона, већ су те 1910. и цели град снабдели елек-

тричном струјом. На молбу управе Војне жељезнице, управа самостана је електри-

фицирала обе железничке станице и зграду управе. И поред уређења електране 

према најмодернијим техничким захтевима, набујали Врбас је у пролеће 1913. 

пробио брану, која више није била сигурна, зато су траписти почели градњу нове, 

бетонске. Уз многе тешкоће довршена је у пролеће 1914.
34

 Градња бетонске бране 

на Врбасу, после градње нове фабрике за производњу сира, складишта жита и 

брашна, столарске радње и ковачнице, новог  железничког моста, био је последњи 

захтев Доминика Асфалга.
35

 

Социјални рад траписта, нарочито у време 25-годишње управе Доминика 

Асфалга, био је значајан и разноврстан. Издржавали су сиротиште, школу, пла-
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 Povijest opatije ''Marije Zvijezde'', Putokaz  3 (1923), 51. 
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ћали грађанске учитеље, а неким својим радницима давали земљиште и помагали 

да подигну своју кућицу.
36

 

Два светска рата донела су доста проблема у привредном животу траписта. 

Раздобље после Доминика Асфалга, од 1920. до 1944, везано је за опата Бонавен-

туру Другог. Траписти су се 1924. преселили у нови самостан, а идуће 1925. је 

саграђена данашња монументална црква.
37

 Према Путоказу из 1920, у циглани је 

те године мајстор био Илија, који је имао два помоћника и три научника. У бра-

варници је, због пензионисања брата Вендечина, мајстор био један световњак. 

Столарија се налазила на месту старог млина крај електричне централе. Мајстор је 

био брат и подуправник Северин, са четири помоћника и седам научника. Ковач-

ница и коларница премештене су близу коњске стаје. Мајстор је био световњак, 

који је радио са три научника и два помоћника. Коларница је радила уз саму 

ковачницу. Мајстор је био Ноберт, који је имао по једног помоћника и научника. 

Бачварница је била у старој кући, некадашњој ковачници и коларни, напола ру-

шевној. Мајстор, световњак, имао је једног научника. Ткаоница је задњих година 

рата због недостатка радне снаге обуставила рад, који је настављен 1920, али су се 

вуна и друге потрепштине тешко добијали, па се производило мало сукна, недо-

вољно за поруџбине. Ткаоницом са 12 радника управљао је Александер. У сед-

ларници је мајстор био Стјепан, са по два помоћника и научника. У кројачници је 

мајсторисао Бонифације, са три помоћника и два научника. Пиваром је управљао 

Елигије, док је пословођа био један баварски инвалид. Количина произведеног пи-

ва била је много већа него у предратно доба, али нешто слабијег квалитета. ''Ну 

свеједно, рецимо главно је да се може пити''.  Запослено је било десет људи.
38

 За 

разлику од других пивара у новоствореној Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, 

траписти су, као раније, сами правили бурад за потребе свог пиварства. Уместо 

ранијег ограничења производње на 6.000 хл, већ прве године после рата трапис-

тичка пивара повећала је производњу за 2.000 хл. Од укупне производње трећина 

је продавана у Бањалуци, а остатак на ширем тржишту. Хан-јечам је купован у 

Словенији. Лед из самостанске ледаре је испоручиван првенствено онима који су 

продавали његово пиво. Као у аустроугарском, тако је и у старојугословенском др-

жавном склопу пивара наилазила на опструкције  Дионичке пиваре у Сарајеву.
39

 

Првих поратних година траписти су запали у велике дугове. Само ''Пра-

штедионици'' су 1924. дуговали 13 милиона динара, који су враћени ратних 1942. и 

1943. продајом грађевинског дрвета из самостанске шуме за аеродром у Трну.
40

 

Западајући у велике дугове услед издржавања сиротишта, изградње новог великог 

самостана, привредног замаха и разгранатости послова, траписти су донекле сма-
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њили поседе у Буџаку, док су електричну централу, фабрику сукна и пивару дали 

у Дионичко друштво Индустријска заједница. Изнајмили су млин, пошто нису ус-

пели да га продају војсци за милион динара.
41

 Само је сирана остала у рукама тра-

писта, који су у то време сир производили махом у Бос. Александровцу и Новој 

Тополи.
42

 И поред продаје делова земље у Буџаку за планирану изградњу аеродро-

ма и ликвидацију Индустријске заједнице тј. Trapea d. d, која је од самостана пре-

узела бивша његова предузећа (пивару, електрану и творницу макарона), он је рас-

парцелисао стотине дунума самостанског земљишта на левој страни Врбаса и про-

дао их. Попланице са штагљем и шталом купила је тадашња Средња пољоприв-

редна школа. Војска старе Југославије купила је земљиште око штагља на левој 

обали Врбаса, изнад касније бране. Самостан је задржао само око хектар оранице 

на левој обали Врбаса, пашњаке, воћњак и шуму на десној, око самостана. У так-

вој ситуацији траписте је затекао рат.
43

 

У међувремену, после пословања појединих погона у Индустријској зајед-

ници Далмација у Омишу и преласка седишта у Бањалуку, у преименовани кон-

церн Trape d.d. Banjaluka 1927, у њему су једине светле тачке биле пивара и хи-

дроцентрала. Остале чланице биле су пред крахом, што је концерн одвело у загр-

љај Прве финансијске штедионице д. д. из Загреба, која је тада већ имала филијалу 

у Бањалуци. Самостанска пивара опстала је у условима велике економске кризе 

30-их година. Заједно са фабриком тестенина деловала је као самостално акцио-

нарско друштво, а висина властитог капитала, односно главнице, износила је ми-

лион динара. Приступ решавању економских проблема Бонавентуре Дијаманта и 

Валтер-Максимилијана Нестора, који су се налазили руководству Trape d.d, био је 

често непроменљиво различит. Нестор се као економ противио неким Дијаманто-

вим решењима. Због куповине бившег самостана цистерцита Himeroide у рајнском 

делу Немачке, што се показало као промашај, Асфалг је морао дати оставку на по-

ложај опата траписког самостана у Бањалуци, мада у тој куповини ни Дијамант 

није био ''исправан''. Ипак, успео је да Нестор буде скинут са положаја економа и 

члана Управног одбора Trape d.d., што је било раније припремљено – кад се поста-

вило питање Несторовог избора у управу бањалучке подружнице Прве хрватске 

штедионице д. д. у Загребу. Преко бискупске ординације у Бањалуци, Дијамант је 

издејствовао да се Нестор удаљи и постави за месног жупника у Дрвару. После по-

деле Trape d.d. на два самостална деоничарска друштва – на пивару са фабриком 

теста и хидроцентралу са пиланом – прво друштво усвојило је правила о унутраш-

њој организацији као заједничко предузеће под именом ''Пивара и Творница тије-

ста д.д. Делибашино Село“ и бивше Trape d.d., чије је седиште било у Загребу. 

Према тим правилима, трапистичка пивара производила је пиво и слад. Деоничар-

ске главнице износиле су милион динара, подељене у 2.000 деоница које су гласи-
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ле на доносиоца, како би се од јавности прикрили појединци. После одржавања 

ванредне скупштине, 4. октобра 1938, и разматрања пословних резултата од 1. 

јануара те године, закључено је да се обави поступак ликвидације. На то су пивара 

и фабрика теста, после спора са дотадашњим адвокатом Марком Репцом, ангажо-

вали др Петра Костића. Костић је 3. априла 1939, преко Аграрно-правног одељења 

Пољопривреног одељења Банске управе Врбаске бановине, покренуо поступак за 

поништење национализације земљишта ливнице ''Јелшинград'', до чега је дошло 

неколико година раније. У току Другог светског рата, у Независној Држави Хрват-

ској, Пивара и Творница тијеста д. д. биле су у саставу Прве хрватске штедионице 

д. д. у Загребу. У ратном пословању, 1944. су се погоршали услови производње у 

пивари. Према процени комисије, коју су 21. јануара 1944. образовали Пивара и 

Фабрика тијеста, штета учињена у току тзв. Прве бањалучке операције уочи Нове 

1944. износила је 8.290.000 куна. Када су у септембру 1944. партизани по други 

пут продрли у Бањалуку, траписти су престали да се баве привредом, па и пивар-

ством. После ослобођења Бањалуке трапистички редовници напустили су град. 

Одласком проверених стручњака за пиварство сужен је производни асортиман и 

изгубљена репутација квалитета пива.
44

 

Привредну улогу самостана траписта показује и висина плаћања пореза. До 

Другог светског рата трапистичка заједница је плаћала држави порез само за 21 

динар мањи него што је плаћала сва остала Бањалука.
45

 Нова социјалистичка власт 

одузела је 1946. скоро целокупни земљишни посед, зграде, постројења и сав ин-

вентар. Нису експроприсани старо и ново гробље, стара и нова црква са неколико 

стамбених просторија у новом самостану.
46

 Тиме је стао трапистички привредни и 

социјални живот, који су још у периоду турске власти покренули Франц Пфанер и 

његова малобројна сабраћа и који је у каснијем развоју био без премца у целој 

БиХ. Привредне и социјалне делатности, сир и пиво, електрификација ''Марије 

Звијезде'' и Бањалуке, сиротиште и ђачки дом за дечаке – то је ''Марија Звијезда'', 

али није све. Кад су траписти стигли у Делибашино Село, наишли су на богату али 

запуштену земљу, у крају где су техника и методи обраде земље знатно заостајали. 

Уређење привредног извора прихода, као осигурање властитог издржавања – уо-

бичајено у цистерцитским самостанима – не би било довољно. Почело се од нуле 

у развоју привреде. Упоредо с изградњом самостана, прво је подигнута циглана. 

Пфанер је истовремено градио на неколико градилишта. У ''техничком напретку'' 

траписти су први у земљи користили тракторе, покретне вршилице, уопште – ма-

шине. За време аустроугарске власти у БиХ, индустрија Бањалуке практично се 

налазила у рукама траписта. После Првог светског рата ситуација у земљи се из-

менила, чак и у привреди. Уз инфлацију је јачала и конкуренција. 
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У малој ''Повијести Трапистког манастира Марија Звијезда'' из 1938, у по-

глављу о дубљој сврси самостана, наведено је: ''Допуштено је или дапаче наложе-

но неким трапистичким самостанима, да оснују или воде и по које спољашње 

дјело...''. Претварање већих погона у деоничарско друштво, најпре у Индустријску 

заједницу а касније у Trape d. d., уместо свежег ваздуха, донело је гомилу бан-

карских дугова. Берислав Гаврановић је, у вези са продајом великог дела само-

станског земљишта 1939, сматрао да је економ самостана Бено Штумф могао 

спречити стечај који је претио ''Марији Звијезди''. 

Самостан ће по производњи доброг сира и доброг пива остати заувек 

познат.
47

 

 

 

Djordje Mikic 

 

Business Activity of the Trappist Monastery “Mary Star” (Marija Zvijezda) 

Summary 

 

Since its founding in the Delibasino village, on the river Vrbas near Banja 

Luka in 1869, the Trappist Monastery “Mary Star” has begun to create a strong 

manufacturing business based on the agricultural activities. For the arrival of the 

Trappist order in the Delibasino village, construction of the monastery and 

development of business and cultural activity was in the first place meritorious their 

head Franz Pfanner, with several of his successors. The Trappists gradually spread 

their property to the right, and in 1873 they crossed over to the left bank of the river 

Vrbas. 

 Coming from a more advanced and developed German environment the 

Trappists had so much to deliver to the local population under the Ottoman rule – the 

advanced manner of agriculture, the organization of production work, the 

construction of production facilities for several industry branches. The monastery 

with its brothers has built the craft and agro-industrial conglomerate, with many 

plants and necessary business facilities. 

Business activity of the monastery began in 1869 alongside the construction 

of brick plant and blacksmith shop with workshops for plows. Then they raised 

granary – silo and quarry, stables for threshing floor, mill, sawmill, place for drying 

plums, fruit and forest hothouses, bakery, tannery, textile shop. In the business 

activity the Trappists became the most famous for the production of cheese 

“Trappist” and beer. For Banja Luka they are meritorious for the construction of 

hydropower plants on the river Vrbas, which illuminated the city and accelerated its 

industries and trades. By lowering the curtain on the historic stage of a part of the 

Trappist life did not end a story about an economic miracle, a sort of renaissance 
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 Freiedwagner,  nav. rad, 9–10, 36–37. 
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which these industrious workers gave to Banja Luka and its citizens. Still remains 

their prayer and beneficent presence, with continuous production of the Trappist 

cheese and the memory on the quality level of production of the famous beer 

“Nektar”. 
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ЂОРЂЕ МИКИЋ УДК  323(497.11-14)“1878/1918“ 
 10.7251/GUARS1507097M 

 

 

 ПОЛИТИКА АУСТРОУГАРСКЕ У САНЏАКУ (1878–1918) 
 

 

Aпстракт: Политика Аустроугарске у Новопазарском санџаку у раздобљу 

од 1878. до 1918. заснива се на резултатима Велике источне кризе и одредбама 

Берлинског конгреса 1878. године, по којим је Монархија добила право да, поред 

Босне и Херцеговине, окупира и Санџак. Аустроугарска није окупирала Санџак, 

већ је по спoразуму са Турском, Цариградском конвенцијом од 21. априла 1879, 

војно запосела део Санџака у Потарју и Полимљу. 

Као што је образовање Новопазарског санџака, уског појаса између новоо-

слобођене Србије и Црне Горе у смеру југоистока, преко Митровице, ишло за тим 

да се трајно спречи сједињење двеју јужнословенских држава, тако је аустроугар-

ским запоседањем спречавано ширење и јединство Србије и Црне Горе у области 

Санџака и истовремено Турска преко Босне везана уз Монархију, с обзиром да она 

потпуно одвојена од ње не би била у стању да се одржи у Албанији. Аустроугар-

ској би административно и војничко управљање Санџаком било несравњено теже 

од оног у БиХ, како због отпора становништва, тако и стога што је тај крај гео-

графски много мање био у интересној сфери Монархије. Аустроугарска влада није 

могла да пренебрегне чињеницу да би оружано продирање у Санџак без помоћи 

Турске, као што је то било у БиХ, захтевало несразмерно јаче трупе, пошто је 

Санџак географски везан за Србију и Црну Гору. 

Политика Аустроугарске у Санџаку кретала се у супротном смеру у првој 

Великој источној кризи, створеној аустроугарском анексијом БиХ 1908. године. 

Иако је тадашњи аустроугарски министар спољних послова Алојзије Ерентал, као 

и својевремено Јулије Андраши, заступао исте принципе источне политике Мо-

нархије: ''принцип одржавања'' Турске и ''принцип спречавања стварања јужносло-

венске формације и српско-црногорско јединство преко Санџака'', он се супрот-

стављао војничким, политичким и финансијским разлозима Андрашијеве полити-

ке према Санџаку, која се састојала у постављању аустроугарских и турских војни-

ка једних поред других, са турском управом. Ерентал почиње да води политику на 

основу уверења да се аустоугарска политика на Балкану не може остварити преко 

Новопазарског санџака, већ путем који води преко Београда и поделом Србије у 

споразуму са Бугарском. Он проглашава и остварује анексију БиХ и повлачи аус-

троугарске трупе из Санџака, уз пројектовање изградње санџачке железнице насу-

прот пројекту јадранске железнице, за коју су се залагале Србија и Русија. По 

Еренталу, привидне су противречности између војног повлачења и изградње сан-

џачке железнице, јер се Беч привредно приближава Солуну, чему тежи изградњом 

железнице. После повлачења војске Аустроугарска, упркос залагању Немачке, ни-
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је пристала на војну заштиту Санџака и он је, као и сва територија европске Тур-

ске, остао без подршке, што је олакшало војне резултате балканских савезника у 

рату с Турском 1912. године  

Аустроугарска политика сусрела се са Санџаком одмах на почетку Првог 

светског рата 1914. године, својим продирањем све до Пљеваља и повлачењем 

војске, с којом се знатан број муслимана из Санџака повукао у БиХ. Кад се 1917. 

почело говорити о миру, аустроугарски представници у окупираној Србији и Цр-

ној Гори, на конференцији у Сјеници, наређују и организују органе власти у Сан-

џаку, с циљем да се Санџак изјасни да уђе у састав БиХ, односно Аустроугарске 

монархиије. О томе је у Сјеници донета резолуција, неуспео покушај да се на ме-

ђународној конференцији пласирају фалсификована плебисцитарна документа. 

После ослобођења 1918. поведен је истражни и судски поступак против учесника 

Сјеничке конференције, који је из политичких разлога био обустављен. Акта о то-

ме представљају драгоцену историјску грађу, која осветљава тадашњу политичку 

ситуацију у Санџаку. 

 

Кључне речи: Санџак, Новопазарски санџак, Нови Пазар, Босна и Херцего-

вина, Србија, Црна Гора, Аустроугарска, Потарје, Полимље, Јулије Андраши, 

Алојзије Ерентал, Цариград, Берлински конгрес, Цариградска конференција, Тур-

ска, Хусни-паша, муфтија Шемсекадић, Осман-ага Ћатовић, Мујага Ћосовић, сан-

џачка железница, јадранска железница, Сјеничка резолуција, Мехмед-паша Изет 

Бајровић, генерал Стјепан Саркотић, Риза Муратовић, Муратбег Назубеговић, 

Ђулко-ага Ранкусовић.  

 

 

Увод 

 

Од Берлинског конгреса и окупације Босне и Херцеговине 1878. па све до 

краја Првог светског рата, суштина аустроугарске политике у Санџаку сводила се 

на спречавање ширења и уједињења Србије и Црне Горе у њему и преко њега, 

због везе БиХ са Турским царством. Иако је Аустроугарска Берлинским уговором 

добила право да окупира и Санџак, као што је окупирала и Босну и Херцеговину, 

она то није учинила, већ је, Цариградском конвенцијом од 21. априла 1879. између 

двају царстава, војно запосела део Санџака у Потарју и Полимљу. Од тада до 1918. 

тај део Санџака је био у вртлогу аустроугарске политике не само на Балкану већ и 

у самом Санџаку, чији је незапоседнути део остављен турским приоритетним 

интересима до реализације коначних циљева хабзбурговаца. Буњевачки свеште-

ник Иван Антуновић описао је 1930. године аустријско војно присуство у Санџаку 

као топове ''који су се у Лиму настанили, а да на Албанце с једне стране, а с друге 

стране на Србијанце нишане''. Енглески историчар Милер као знак опасне аустро-

угарске политике, која тамо жели вечно да остане, види иницијале Фрање Јосифа 
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(Ф. Ј. I) на једној стени у Санџаку.
1
 У вези са значајем Санџака за окружење, 

српски министар спољних послова Милован Миловановић је у време анексионе 

кризе за њега говорио да је за Србију и Црну Гору ''пупак'', а за Турску ''слепо 

црево''.
2
 

О аустроугарској политици у Потарју и Полимљу, као и Санџаку уопште, 

2008. године се говорило у склопу обележавања 130-годишњице војног запоседа-

ња,
3
 стогодишњице кратког војног повлачења 1908.

4
 и 90-годишњице краја Првог 

светског рата, у којем је 1917. покушала Сјеничком резолуцијом да Санџак споји 

са БиХ, или да он добије аутономију.
5
  

 

Запоседање Санџака 1878–1879. године 
 

Санџак је био предмет разговора на осмом заседању Берлинског конгреса, 

28. јуна 1878. године.
6
 Приликом прелиминарног мира у Санстефану био је поде-

љен између Србије и Црне Горе. Према том уговору река Лим је представљала 

границу између тих кнежевина.
7
 Аустроугарска је још пре конгреса извршила све 

припреме да Србију потисне из Санџака. Како је српски делегат на конгресу Јован 

Ристић писао из Берлина, то питање се није ни узимало у разматрање, пошто је 

Аустрија своју интересну сферу обележила до Копаоника.
8
 Образовање Новопа-

зарског санџака, уског појаса између Србије и Црне Горе у смеру југоистока, пре-

ко Митровице, ишло је за тим да се трајно спречи сједињење двеју јужнословен-

ских држава. Тим је, по мишљењу Владимира Шулека, Аустроугарској, изгледа, 

уједно дат и политички и економски утицај на подручју Македоније.
9
 

Према писму грофа Андрашија, аустроугарског министра спољних посло-

ва, упућеном 16. августа 1879. херцогу од Виртенберга, команданту окупационих 

                                                 
1
 Душан Берић, Српско питање и политика Аустроугарске и Русије 1848–1878, Београд 2000, 

467. 
2
 Милорад Радусиновић, Војностратегијски знача ужичког подручја у вријеме Анексионе кризе 

1908 – 1909. године, Ужички зборник, бр 20, Ужице 1991, 43.  
3
 Ђорђе Микић, Призренска лига и аустроугарска окупација Босне и Херцеговине и запоседање 

Новопазарског санџака (1878–1879. године), Academie Serbe des Sciences et des arts Balcanica 

IX, Belgrade 1978, 291–332. 
4
 Ђорђе Микић, Аустро-Угарска и новопазарски Санџак, Новопазарски зборник, бр. 4, 1980, 

19–38. 
5
 Душан С. Станић, Империјалистичка политика бивше Аустрије да загосподари Санџаком, 

Правда, Београд, 27, 28, 29. и 30. април 1940, бр. 12.747–12.750 
6
 Haus–Hof und–Straatsarchiv Wien (у даљем тексту HHStA), Politisches XII Tὔrkei K. 177, 

Истраживања конзула Симона Јоановића новопазарског Санџака 
7
 Исто 

8
 Архив Србије, Министарство иностраних дела, Политичко одељење (у даљем тексту: МИД, 

ПО 1878 Б/1 Берлин 21. VI 1878 N
0
 8 (pоv. 463) 

9
 Vladimir Šulek, Diplomatska istorija centralnih sila 1882–1915, knj. I, Zagreb 1938; 9: види: Др 

Минал Панденски, Балканише и Македонија в политикама европските сили по време на 

Источната криза 1876–1878 г. ''Мост'' бр. 49, Ниш 1978, 24–37. 
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снага у Босни и Херцеговини, на Берлинском конгресу Аустроугарској су према 

Санџаку стајала отворена три пута: могла је да прихвати санстефански status quo у 

вези са Санџаком, могла је полагати право на његову окупацију и, треће, могла је 

поћи оним путем који је стварно изабрала. Све три могућности Андраши је озна-

чио. 

Прихватање стања створеног у Санстефану уништило би најважније пред-

ности увлачења Босне и Херцеговине у аустроугарску интересну сферу, јер је 

главни циљ те акције, са аустроугарског гледишта, био да себи политички и мате-

ријално отвори Оријент. Подела Санџака између двеју кнежевина управо је томе 

супротна. Наиме, одвајањем Аустроугарске од Оријента, као и стварањем једне 

велике словенске државе, Босна би од положаја који је требало да води политич-

ком и материјалном утицају на Истоку, дошла у ћорсокак. Аустроугарска би у вој-

ном погледу била окружена непријатељски расположеним суседима и трговачко-

политички спутана, јер би свака железница која би њену трговину требало да носи 

ка мору, зависила од добре воље Србије и Црне Горе, штавише – од обеју. Опасно-

сти које би из тог проистекле у будућности биле би све више претеће. Турска би, 

потпуно изолована од Монархије, једва била у стању да се одржи у Албанији и 

природно је да би највећи део те провинције припао Црној Гори. Најзад би непред-

виђени догађаји или природан ток ствари довели до уједињења суседних кнежеви-

на под једном династијом, чиме би се створила велика словенска држава која би, 

природно, морала да развија своје експанзивно дејство према Босни и Далмацији. 

Андраши је сматрао да би то биле неизбежне последице поделе Новопазарског 

санџака између Србије и Црне Горе. 

Следећа могућност, да се Новопазарски санџак, као што је то Аустроугар-

ска учинила са Босном и Херцеговином, сасвим укључи у њену интересну сферу и 

да га она окупира и преузме његову искључиву администрацију, учинила би да се 

Беч финансијски и војнички ангажује преко својих снага, а политички крене на 

пут који је био сасвим по страни од великих циљева који су усмеравали политику 

Фрање Јосифа I од почетка Источне кризе. Административно и војничко управља-

ње Санџаком, према Андрашију, било је несравњиво теже од оног у Босни и Хер-

цеговини, како због отпора становништва, тако и стога што је тај крај географски 

много мање био у интересној сфери Монархије. Његово сиромаштво и запуште-

ност још би повећали терет администрације, а недостатак путева и извоза довео би 

до великих жртава приликом окупације. Аустроугарска влада није могла да прене-

брегне да би оружано продирање у Санџак без помоћи Турске, као што је то било 

у Босни, захтевало несразмерно јаче трупе, пошто је Санџак географски везан за 

Србију и Црну Гору. Према Андрашију, за Аустроугарску то оптерећење не би би-

ло једина лоша последица. Много веће би биле политичке опасности које су из 

тога могле да произиђу. Отворен или потајни отпор према аустроугарској позици-

ји приморао би је да према Турској иступи непријатељски. Не узимајући у обзир 

стратегијску опасност такве борбе према српском бочном положају, неке политич-
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ке последице биле би крајње штетне за Монархију. Пре свега, борба Турске са 

Аустроугарском била би сигнал за њено уништење. Јер, чим би Русија неку другу 

силу видела ангажовану са Портом, свом снагом би стала на позорницу догађаја. 

Она би хришћанском становништву Македоније, Источне Румелије, Србије и Цр-

не Горе дала знак да се одваже на последњи удар за потпуно збацивање турског 

јарма. Тој акцији би се, због својих циљева, придружила и Грчка. Аустроугарска 

би морала или да пристане да руске трупе уђу у Цариград, или да сама тамо умар-

шира, да би их предухитрила, за шта није била припремљена. Према томе, Аус-

троугарска није могла да дозволи поделу Санџака између Србије и Црне Горе, а ни 

сама није могла да га узме. Преостајало јој је само једно решење: право на војнич-

ко поседовање Санџака у договору са Турском. То је био пут који је изабрала аус-

троугарска влада.
10

 

На једном другом месту у вези са Санџаком Андраши је рекао: ''Заједнич-

ко поседање Санџака аустроугарским и турским трупама довело је основну зами-

сао наше источне политике до најпрецизнијег изражаја. Та основна мисао је: одр-

жавање Турске, толико и тако дуго док не може да се замени нечим бољим и спре-

чавање југословенских формација тамо где је турско господарење склоно распа-

дању''.
11

 

Правни основ аустроугарске политике у Новопазарском санџаку заснивао 

се на Берлинском уговору и Конвенцији закљученој у Цариграду 21. августа 1879. 

На захтев Турске, уз придржавање права која проистичу из XXV чл. Берлинског 

конгреса, именоване су три тачке које привремено треба да запоседну аустроугар-

ске трупе, и то: Прибој, Пријепоље и Бијело Поље, дакле читава линија реке Лима. 

Број окупационих трупа, за исту намену, ограничен је на 5.000 људи, од којих 

4.000 у поменутим местима а 1.000 је требало да буде стационирано на граници на 

тлу Босне. Што се тиче заузимања планине Рогозине, био је став да то буде резер-

висано за посебан споразум са Портом.
12

 Вероватно је о Рогозини била реч када је 

Мехмед Али-паша, пре него што је пошао из Цариграда у Албанију, ''обележио на 

карти европске Турске неке стратегијске тачке у Новопазарском санџаку, које 

Порта не треба никако да уступа Аустрији, ако није рада да изгуби Солун и Ма-

кедонију''. ''Ова је карта мој аманет'' – рекао је Мехмед Али-паша својим другови-

ма у Серасћерату на растанку – ''немојте никада одступити од ње!''. Према Јовану 

Хаџи Васиљевићу, ''међу обележеним тачкама налазило се и једно месташце, које 

доминира над оним узаним пролазом између Србије и Црне Горе, куда би могла 

проћи војска у Македонију. Уговарачи (аустријска влада и Порта) се нису могли 

да погоде око тог места''.
13

 

                                                 
10

 OcU A I, бр. 32; HHStA, Истраживање конзула Симона Јоановића 
11

 OcU A I, бр. 32 
12

 HHStA, Истраживање конзула Симона Јоановића 
13

 Др Јован Хаџи Васиљевић, Арбанашка лига, Београд 1909, 51. 
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За Аустроугарску је Санџак имао огроман значај у општој оријенталној по-

литици. У Андрашијеву програму та област представљала је највећи копнени мост 

који се географски настављао на Вардарску долину. Тако се на питању Новопа-

зарског санџака у Андрашијевом оријенталном програму врти читав низ комби-

нација. Санџак је за Босну и Херцеговину исто што и поседовање Босфора за Црно 

море.
14

 Тако је Санџаком ''до иза Митровице'' Аустроугарској био осигуран утицај 

и добила је право да у том делу Отоманске царевине, поред држања гарнизона, 

контролише војне и трговачке путеве, чиме јој је остао отворен пут за Солун. У 

исто време, Србији је био запречен приступ Јадранском мору.
15

 

Цариградска конвенција од 21. априла 1879. састојала се из десет чланова и 

анекса. У члановима 1 до 6 реч је о босанским пословима, а остали и анекс се баве 

Санџаком.
16

 

Крајем јула 1879, на основу члана 5 Цариградске конвенције, у  Сарајево је 

упућен турски генералштабни генерал Хусни-паша, да у смислу њеног члана 7 да 

иницијативу за потребно увођење детаља који се тичу издржавања и смештаја аус-

троугарских трупа у Санџаку, заједно са командантом тих трупа. Официри које је 

аустроугарска влада опуномоћила за вођење преговора састали су се 28. јула 1879. 

са Хусни-пашом. Већ прва седница под председавањем херцега од Виртенберга 

показала је да пуномоћ Хусни-паше није довољна. У свим питањима морала се 

прибавити сагласност Порте. Преговори су трајали до краја прве седмице септем-

бра. У уводним речима, којима је херцег од Виртенберга отворио преговоре, пала 

је у очи напомена да део конвенције који се односи на окупацију Санџака ваља 

сматрати уговором о одбрамбеном савезу између Аустроугарске и Турске против 

сваке повреде коју би било ко могао да усмери против ауторитета Високе порте 

или против аустоугарске владе. Ова изјава, према претпоставци конзула Симона 

Јоановића, имала је за циљ да се код Хусни-паше отклони свако неповерење и да 

се увери у мирољубиву мисију аустроугарских трупа у Санџаку, које штите инте-

ресе Турске. 

Опирање Турске да пристане на окупацију Босне и Херцеговине довољно 

говори о разликама у политичким гледиштима двеју држава о Санџаку. Поли-

тички интерес Аустроугарске у Санџаку је усмерен у првом реду на спречавање 

штетних утицаја у Босни и Херцеговини, долазили они од стране Црне Горе, Ср-

бије или Турске, као и одржавање и јачање сопственог утицаја у Санџаку. Интерес 

Турске, напротив, наглашава се енергично и о томе не може бити никакве сумње 

према искуствима из времена које је дотад протекло. Према томе, не може бити 

речи о неком заједничком политичком циљу Аустроугарске и Турске. 

                                                 
14

 Kasim Isović, Austro-Ugarsko zaposedanje Novopazarskog Sandžaka 1879. godine, Godišnjak Is-

torijskog društva Bosne i Hercegovine IX, Sarajevo 1958, 109–111. 
15

 Hans Dieter Sehander, Die Albanienpolitik Ớsterreich-Ungarns und Italiens 1877–1908, Albaniche 

Forschungen 9, Wiesbade, 41. 
16

 HHStA, Истраживања конзула Симона Јоановића 
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Како је Турска 70-их година XIX века настојала да преко Новопазарског 

санџака одржи одвојене Србију и Црну Гору, да би осигурала везу са Босном, то је 

продирање аустроугарских трупа у Санџаку после окупације Босне и Херцеговине 

за Аустроугарску имало исти циљ: одвајање или држање отвореног приступа ка 

унутрашњости европске Турске. У основи, Аустроугарска је Берлинским конгре-

сом преузела задатке Турске. Они су остали исти, али су се крајњи циљеви разила-

зили. Постизање аустроугарског крајњег циља – држања отвореног приступа до 

унутрашњости европске Турске – отежавале су многе сметње. Поред Турске, 

Србије и Црне Горе, то су били и Албанци. 

За Аустроугарску је Санџак био осматрачница par exellence – опсерваторија 

која допушта широк поглед на тенденције балканских држава и расположење њи-

хових становника.
17

 Сложен положај Санџака и сенке велике европске политике 

лебдеће над њим, нарочито у време припрема Аустоугарске да у Санџаку реали-

зује одлуке Берлинског конгреса.
18

 

Отпор запоседању Санџака пружила је Призренска лига. Она је у Санџаку 

имала своју организацију. Овде су, одмах после Санстефанског мира, у току апри-

ла 1878. виђени људи почели да се договарају.
19

 Турски министар спољних посло-

ва Сават-паша је говорио да су ''Турци'' из Санџака изјавили цару, да ће сами ра-

товати са Србијом, ако морају под њу потпасти.
20

 

На оснивачку скупштину Призренске лиге из Санџака су дошли: из Пљева-

ља – Мехмед-ефендија муфтија Шемсекадић, из Сјенице – Осман-ага Ћатовић и 

Мујага-ага Ћосовић, из Новог Пазара – Ејуб-беј Хусеинбеговић, Мурат-беј Ћи-

левџић и Алиефендија мудериз.
21

 Касније, тачније 26. августа 1878, када је Мех-

мед Али-паша с војском опколио Барјак џамију у Призрену, међу сакупљеним Ал-

банцима и њиховим поглавицама било их је из Нове Вароши, Сјенице и Новог 

Пазара.
22

 Међу потписницима текста Статута Призренске лиге били су и делегати 

из округа Нови Пазар, Сјеница и Пљевља.
23

 

У време отпора уласку аустроугарских окупационих трупа у Босну и Хер-

цеговину, Санџак је био немиран. Према допису из Приштине ''Пол Кореспон-

денц'' од 15/28. јула 1878, Осман Нури-паша био је на челу војске која се појача-

вала између Новог Пазара и Митровице, а агитацију против Аустроугарске наро-

чито је развијао познати муфтија из Таслиџе (Пљеваља).
24

  Ту је, на глас о убиству 

                                                 
17

 Исто 
18

 Kasim Isović, n. d., 109. 
19

 Kristo Frasheri, Lidhja e Prizrenit 1878–1881, Tirane 1956, 18. 
20

 АЦ, МИД, ПО 1878, Р/1. Б., Београд 16. II 1878, N
o 
158. 

21
 Исто, П. Одељ. 1878, Ф IV дос. VIТ/1, Призрен, 15. XI 1877, N

o
;  О учесницима из Новопазар-

ског санџака у Лигиним акцијама Санстефанског мира и Берлинског конгреса види; Akte te 

Rilindjes Kombetare Shqiptare 1878–1912, Tirane 1978, 2–50. 
22

 Др Јован Хаџи Васиљевић, н. д., 53. 
23

 Bernard Stuli, Аlbansko pitanje 1875–1882, Rad. 1959, knj. 318; Bernard Stuli, n. d., 322–323. 
24

 ''Народни Гласник'' – Београд, 12/24. VII 1878. 
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Мехмед Али-паше, Лигино крило у Новом Пазару замерило његовим убицама у 

Ђаковици. У Новом Пазару скупили су се грађани и договорили да никако неће с 

Конгром, па макар им Аустрија и у Нови Пазар ушла. Јован Хаџи Васиљевић на-

води извештај од 19. септембра 1878, из кога се види да је ''убиство Мехмед Али-

паше у Новом Пазару произвело зазирање и страховање код имућних и уопште 

свих житеља који што имају, а једино... башибозук, радује се том дрском делу. Ме-

ђутим, и остали, имућни Турци (Арнаути?), како стоји у извештају, сложили су се 

и писмено захтевали, да у устанку (Конгри) учествовати неће, то јест, да ни пред 

самим Новим Пазаром аустријској војсци се одупирати неће, и с тим су заузели 

одсутан положај наспрам башибозука''.
25

 

После завршетка окупације БиХ, крајем новембра 1878. године, пљеваљски 

муфтија Шемсекадић сав се предао припремању отпора аустроугарском уласку у 

Санџак. 
26

 Аустроугарски посланик из Београда, Херберт, јављао је да се Шемсе-

кадић налази у Санџаку и да сада поново прикупља своје борце.
27

 Према извешта-

ју конзула Јелинека из Призрена, муфтија је окупио око 2.500, претежно својих 

бивших бораца из Босне. Њега је у Приштини дочекао велики Назиф-паша у но-

вембру 1878. и предао му Портина одликовања за храброст показану у Босни.
28

 

Поред пљеваљског муфтије, крајем 1878. и почетком 1879. године међу 

Албанцима су против уласка Аустроугарске агитовали и други. Арбанаси, заједно 

са муслиманима, бегунцима и устаницима из БиХ, радили су да се тежиште Лиге 

пренесе у новопазарске крајеве и војује против Аустрије. Марта 1879. у Новопа-

зарском санџаку се налазио Исмаил-бег Пљеваљац, потомак тамошње најстарије 

муслиманске породице, и многе друге вође муслимана у Босни. Они су Албанце у 

Санџаку, муслимане и хришћане хушкали против Аустрије.
29

 

Изгледа да је и Порта у овоме покушавала, ако не ради успеха а оно због 

цариградских преговора, да врши притисак на Аустроугарску, а још више на Лигу, 

да је одврати од њених унутрашњих захтева и да је усмери на збивања у Санџаку. 

У једном извештају од 16. марта 1879. види се да ће се ''по заповести Портиној 

поново организовати арбанашка лига, за коју раде осим бегунаца из Босне и Хер-

цеговине: Исмаил-беј, Јумер муфтија, Латиф каџабаша Скопљак. Они од султана 

добијају сваку помоћ. Новац им је предао новопазарски командант и они уписују 

војнике за Лигу''.
30

 

Док су босански бегунци и устаници Албанце и друго становништво у 

Санџаку распаљивали против Аустрије, дотле су аустријске војне власти, у име 

босанских муслимана првака који су се покорили окупационој власти, упутиле 
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правоверним у Санџаку апел којим су им препоручивале да се не буне. Тај је апел 

гласио: ''Скромна и љубазна браћо! Ми смо већ одавно чекали, кад ће настати ти-

шина и патриотско олакшање, и ево смо сретни што вам можемо дати на знање, да 

је то настало. Небо је збацило један део својих црвених завеса и опет су нам се 

указале звезде надања. Знајте, браћо, да смо ми поуздано дознали, да ће цар одиста 

посести само ова места на левој обали Лима, на који му даје право уговор углав-

љен с падишахом (нека нам живи хиљаду година!). Али тим се неће ни мало по-

вредити право нашег народа. Мошеје ће бити светиња, коран неповређен, имање 

недодирнуто; ви ћете имати ваше судије и носити оружје ваше. Порезе плаћаћете 

по старом начину и нико се неће мешати у ваша права и повластице. Па и земља, 

која ће се посести, остаће у сваком погледу једна с отаџбином нашег народа; цар 

не жели анексију, нити ће се таква анексија ни сада ни доцније предузети. Зато, 

скромна и љубазна браћо, не треба више да се бринете о томе и можете са светом 

душом захвалити Алаху на његовим бескрајним добротама. Ако би се ваше миши-

це затражиле, затражиће се зато да заштите вашу удаљену браћу у болом закри-

љеном Епиру и да покорите нашег старог непријатеља''.
31

 

Упоредо са агитаторима против уласка аустроугарске војске у Санџак ра-

дила је и група босанскохерцеговачких емиграната, међу којима је познат Мићо 

Љубибратић. Он је у јесен 1879. године радио у Сарајеву са Жарком Љешевићем 

на стварању отпора против уласка аустријске војске у Санџак. И Алекса Јакшић се 

био прикључио раду у Санџаку.
32

 Аустроугарски посланик у Београду Херберт од 

свог енглеског колеге сазнао је да је Љубибратић у Нишу давао изјаве да се састао 

са бугарским устаником Илијом, кога су, како је он говорио Љубибратићу, позва-

ли његови пријатељи из Новог Пазара.
33

 Аустоугарски конзул Липич из Скадра у 

једном извештају наводи да му је познато да су Руси дали новац беговима у Новом 

Пазару, Приштини, Пећи, Призрену и Ђаковици у циљу припреме отпора у Санџа-

ку. У другом извештају он говори о великом броју емисара, муслимана и хришћа-

на, који долазе у разна места Албаније и Санџака са задатком да дигну устанак 

против аустријског уласка у те крајеве. Он чак зна да овом групом руководе Ал-

банац Махмуд Недим-паша и Буслим-беј из Брусе. Ови емисари, према конзулу 

Липичу, стајали су под заштитом и помоћи Русије, али су се ослањали на помоћ 

Србије и Црне Горе. Посланик из Београда, Херберт, располагао је подацима пре-

ма којима Руси успостављају депое за оружје у појединим местима Санџака. Руси-

ја се, из разумљивих разлога, није једноставно могла одрећи свог престижа и сво-

јих интереса на Балкану, па ако није могла јавно, она је тајно, преко словенских 

комитета и својих агената и емисара, настојала да међу словенским и хришћан-

ским становништвом подржава нерасположење против Аустроугарске и да га, по 

могућности, окреће отворено против ње. У једном извештају Херберт извештава 
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Хајмерлеа да је у Санџаку образован комитет за агитацију, као орган петроград-

ског словенског комитета. Овом комитету додељени су митрополит Михаило, Ми-

ћо Љубибратић и Алекса Јакшић, а од Руса Ђусман Никандер, Атанас Васиљевич, 

ранији вођ словенског комитета у Црној Гори, Александар Хитров, иначе поузда-

ник Чернајева, и Георг Дринпелман.
34

 

Склапање Конвенције у Цариграду 21. априла 1879. у Новопазарском сан-

џаку је изазвало нов талас незадовољства. Муслиманска емиграција у Цариграду, 

помагана и од других антиаустријски расположених елемената, настојала је да до 

склапања Конвенције или никако не дође, или да се са склапањем одуговлачи, 

очекујући промену политичког стања у овом делу Балканског полуострва. Бегови 

из Цариграда су настојали да преко Махзар-паше, последњег босанског гувернера 

и пљеваљског муфтије Шемсекадића, организују евентуално и Албанце. Њима је 

објашњавано да се цела ствар неће свршити само запоседањем неких делова Сан-

џака, него да ће Аустроугарска у подесном моменту окупирати и Албанију. Тамо 

су се шириле вести да Конвенција и није склопљена по жељи султановој, него уп-

раво против његове воље. У вези с тим у Новом Пазару дошло је до сукоба између 

башибозука и низама. Војни команданти покушали су да спрече отворену антиаус-

тријску пропаганду, али им то, и поред помоћи коју су им у том смислу пружали и 

неки албански прваци склони Аустроугарској, као Али Драга и Мехмед-ага Вар-

вик, није успевало. Ради очувања реда морала су се у Митровицу чак довлачити 

војна појачања, а такође и у Нови Пазар и Приштину.
35

 

Турски функционери у Санџаку нису били одређеније заинтересовани за 

политичка збивања и ситуацију која се у вези с тим стварала. Држали су се неод-

ређено, или су, као новопазарски мутесариф Назиф-паша, објашњавали муслима-

нима да треба да напусте став сарадње са антиаустријским елементима, јер га је он 

сматрао пропагандом словенских комитета и српско-црногорских агитатора, а му-

слимани немају шта очекивати од тих комитета и Руса.
36

 Турска је пре покушавала 

подупирањем елемената непријатељски расположених према Аустроугарској да 

има у земљи ослонац и прима с поштовањем оне који морају да узмакну. Довољно 

је навести пример пљеваљског муфтије Шемсекадића, који је 1879. године остао у 

Санџаку или његовој близини. Друго, Ејуб-беј се у скупштини првака у Сјеници и 

касније у Приштини машио за ханџар кад је мутесариф прочитао проглас о окупа-

цији Санџака. Он је, и поред тога, после кратког боравка у затвору смео да се 

врати у Сјеницу и могао да агитује у аустријској најближој околини.
37

 

Двојица турских ђумругџија и један официр су на Јавору разговарали са на-

челником Моравичког среза и саопштили му да је априла 1879. у Сјеници одржана 

скупштина свих првака из тог краја и посланика из Малесије, на којој је закључено 
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да се Аустрији не дозволи да дође, а ако хтедне силом, да се бију докле узмогну. 

Одређени су делегати ишли валији у Митровицу, како би му саопштили жељу на-

рода, а он их је, када су му се представили, позатварао. Реагујући на телеграм из 

Сјенице, султан је валији наредио да их пусти и са њима ступи у договор.
38

 

Када се маја 1879. дознало за Конвенцију у Цариграду, војни вођа Албан-

ске лиге Јусуф-беј, пре путовања из Скадра за Јањину, задржао се три дана у Но-

вом Пазару, трудећи се да што више распали народ. После њега је у мисији Порте 

и Али Драга из Пећи и Ђаковице изнео да је турска влада придобила 36 најпозна-

тијих поглавара Лигиних да се не противе аустроугарском уласку у Санџак.
39

 

У таквој ситуацији је командант Моравске дивизије слао Албанцима у Ђа-

ковицу и Пећ маја 1879. Смаила Османовића из Тупала. Када се овај вратио, изве-

стио је да су тамошњи Албанци, кад су дознали да ће Аустроугарска да поседне 

Санџак, изјавили турској власти да сви радије желе потпасти под Србију него под 

Аустроугарску и да ће, ако се то обистини, како они који су пребегли из Србије 

тако и сви остали, прећи у Србију.
40

 

О ситуацији у вези са уласком аустроугарске војске у Санџак писао је лист 

''Пол, Кореспонденц'' од 17. маја у допису из Новог Пазара, што су 31. маја 1879. 

године пренеле ''Српске новине''. Ту је писало да се ''не може порећи да у Санџаку 

Новопазарском и вилајету Косовском не влада извесна узрујаност. Да би се могло 

оценити садашње стање почев од Лима па до Белог Дрима, ваља пре свега казати 

да се народ у окрузима: Новог Пазара, пећком, ђаковачком, рожајском и ново-

варошком дели у две неједнаке велике партије; мању која је уз владу и већу која је 

против владе. У прву  партију броји се све што је пореклом, именом, сталежом, 

имањем, угледом и личним заслугама стекло угледан положај у Арбанији и што га 

заиста заузима. У другу партију спада уопште маса, пролетери, амали, надничари, 

бескућници, једном речју елементи који слабо шта или ништа немају изгубити, па 

се надају да ће се њихово стање поправити сваким метежом или побуном против 

Порте. У овај логор спадају и сви мухамедански фанатичари, који одавно сматрају 

Стамбол као гнездо неверника, неверничке науке, противу које ваља војевати''. 

Она партија која је уз владу и којој су вође Али-Драга, Махмуд-ага Бајевић 

из Пећи, Ибрахим Али из Ђакова, Фејзија Тикинџић из Пријепоља и Селим Чауш 

из Бијелог Поља, није одушевљено примила глас о конвенцији закљученој између 

Аустроугарске и Порте, по којој ћесаро-краљевска војска има посести Новопазар-

ски санџак, али га је ипак саслушала сасвим мирно и покорно и изјавила коман-

данту у Митровици Осману Нури-паши, а и гувернеру призренском Муниб-паши, 

да се неће никако противити уласку аустријске војске. Када је Порта поменуте ар-

банашке главаре позвала да умирују своје земљаке, они су влади турској ставили 

на располагање своју моћ и најбољу вољу и употребили сав свој уплив да стишају 
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узрујане земљаке. На томе су највредније радили Драга, отац и син, Кортезовић-

беј и Махмуд-ага из Пећи. Они су пропутовали целу област између Лима и Белог 

Дрима и свуда саветовали народ да слуша вољу султана. Када су најзанесенији  

агитацијом почели народ да увлаче и у борбу и када је у чаршији неколико редифа 

било рањено, беседио је Кортезовић на пијаци народну беседу која није остала без 

дејства. ''Браћо, рече овај народни трибун, снажним и звучним гласом: Шта хоћете 

ви? Хоћете ли да ископате огњишта ваша? Хоћете ли да се напијете крви браће 

ваше? Хоћете ли да се бунтовнички противите заступнику Мухамедову, сенци бо-

жјој? Ко може помислити, да би калиф издао народ свој? Наш султан не чини ни-

шта мимо воље божје, па зато и мора све добро по нас бити, што он учини. Он је 

углавио уговор са великим монархом аустријским, да би војници обојице владара 

стражарили над нашом сигурношћу и бранили земљу арнаутску од свију неприја-

теља којих, као што знате имамо. Ако Аустријанци дођу у овај Санџак, доћи ће 

као гости нашег владара и Арнаута, народа његовога. Зар ћете ви разуздати зле 

страсти противу гостију и пријатеља наших и нанети нам срам а земљу напојити 

крвљу и покрити развалинама? Ко је тај који би убијао синове а отаџбину упро-

пашћавао? Не! Не, таквог шејтана нема међу вама, ви сте скромни, добри, мудри, 

па идите вашим кућама, на ваше селамлуке и радите ваше послове, а оставите са-

свим нашој мудрој влади да се стара за наше добро и да Арбанију чува''. 

''Истина, ове речи су и очувале те се није проливала крв, као што хоћаше 

бити, али се ипак нашло фанатичара који повикаше: Не веруј му! Око стотину 

пролетера отишло је за агитаторима у порту код велике џамије те су тамо одмах 

приредили противдемонстрацију, какве противничке партије за последње две не-

деље приређују готово сваки дан по Санџаку. Језгро ове партије састављено је из 

најзастрањенијих елемената и њене поглавице као што су: Ејуб-беј, Сулејман-беј, 

Мустафа-ефенди, Али Ченгић итд. Лове у мутној води и свој циљ траже у превра-

тима и анархији. Каква страст гори овим агитаторима може се видети из ових речи 

коловође Мустафе-ефендије који је јуче говорио скупљеној маси. 

Вампири стамболски, рекао је Мустафа, исисали су нам крв и мозак, сада 

нас отурају од себе, продају нас ђаурима, чија је власт гора него у црна ђавола. 

Саветници су султанови или сами ђаури или издајице. Шта је стало до наше вере 

Карасподору, који једе крметину? Шта је стало туђинцу Хајредину, том издајнич-

ком великом везиру, до наша имања и крви, до наше земље и наше слободе. Ни-

шта, сасвим ништа, још мање него што вреди овај пепео са луле моје. А ти јуначки 

народе, ти коме се свет диви, покажи да си кадар раскинути све сковане ланце и 

доскочити свима убилачким покушајима''. 

Што досад у Пашалуку новопазарском није дошло до боја, треба захвалити 

само концентрисању велике војске. Између Сјенице и Митровице стоји сада 

21.000 војника, који су готови да бунтовнике растерају ако се дигну на оружје, 

што није могуће.
41
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Јуна 1879, према саопштењу начелника округа Ужице, сви мухамеданци из 

Нове Вароши изашли су из града и посели шанчеве.
42

 О активности пљеваљског 

муфтије Шемсекадића против аустроугарског уласка у Санџак писала је и бечка 

штампа. Лист ''Deutsche Zeitung'' од 7. јуна 1879. бележио је, на основу поузданих 

извора, да је пљеваљски муфтија окупио знатан број присталица и људи који ову 

граничну област насељавају у једну чврсту организацију и да тамошње становни-

штво има једну једину жељу – бранити своју земљу од странаца.
43

 Лист ''Глас Цр-

ногораца'' од 30. јуна 1879. је писао да се у Албанији труде да се што пре погоде и 

измире са Грцима, да би се могли одупрети Аустроугарској.
44

 Септембра 1879. ко-

мандант Моравског кора известио је војно министарство у Београду да су Албан-

ци из Пећи, Ђаковице, Малесије и Дебра и других нахија кренули у Новом Пазару 

против аустроугарске окупације. Даље је известио да ће они наићи на отпор тур-

ских регуларних трупа које су размештене око Митровице.
45

 

У Скопљу је средином 1879. године прочитана публикација која говори о 

предстојећој окупацији Санџака од аустроугарских трупа и којом се позивало му-

слиманско становништво на ред и мир. Када је после тога конзул Кнапич из Би-

тоља посетио Мухтар-пашу, овај је изјавио да сматра да још није дошао прави тре-

нутак за званично проглашење макар и делимичне окупације Санџака од стране 

аустријских тупа, чему би свакако претходио обострани споразум. Треба пустити, 

говорио је Мухтар-паша, да прође извесно време и сачекати да се стиша становни-

штво јужне Албаније, које је сада доста узбуђено а које треба да се навикне на ову 

помисао. Када би се Албанцима сада рекло да ће окупација да уследи у најскорије 

време постигао би се управо супротан ефекат од оног који се жели. Духови би се 

веома узбудили с обзиром да је у последње време било територијалних уступака 

Црној Гори, као и оних у Тесалији и Епиру. У даљем излагању Мухтар-паша је ре-

као да је он, у својству комесара, приликом недавних дипломатских преговора 

имао прилике да добро упозна расположење Албанаца и да сматра да с њима тре-

ба поступати веома опрезно и стално им чинити нове уступке, а то се односи и на 

питање окупације Новог Пазара. У ово доба дошла му је делегација угледних му-

слимана из северне и јужне Албаније, која је категорички захтевала објашњење, не 

само о Тесалији већ и о северним областима, где су биле предвиђене политичке 

реформе. Делегација је протествовала против ма каквог мењања свога положаја, 

како територијалног тако и у погледу потпуне административне самосталности и 

суверености. Тражила је своја права тако енергично да је он, желећи да их смири, 

био принуђен да им објасни како не треба да се брину ни у једном ни у другом 

смислу, јер преговори који се управо воде неће имати по њих неповољне резул-

тате, ни у Новом Пазару ни у јужним провинцијама. Тада му је успело да умири 
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албанску делегацију, али није могло бити говора о неком стварном смиривању ду-

хова. Напротив, истицао је конзул Кнапич, њихово узнемиравање се веома пове-

ћало због завршетка преговора о Новом Пазару и настављања преговора о регу-

лисању границе у Тесалији. Препоручивао се највећи опрез. Мухтар-пашини напо-

ри, у датом тренутку, усмерени су на то да смири све елементе, а нарочито север-

ну Албанију, и да Албанце припреми за догађаје о којима се, додуше, много гово-

рило у јавности, али који још нису потпуно доспели у свест становништва. Што се 

тиче напора Мухтар-паше да се смирује расположење албанског становништва у 

случају да Аустрија евентуално окупира Нови Пазар, конзул Кнапич је сматрао да 

је он у праву кад каже да је корисно да се са акцијом не жури, већ да се причека да 

прође још извесно време. Јер, дотад у Битољу није примећена нека промена у рас-

положењу Албанаца у односу на политичке прилике. Конзул је истицао да је још 

било људи који су маштали о уједињењу свих области насељених Албанцима у 

јединствену велику целину са самосталном администрацијом.
46

 

План о организовању масовног отпора аустроугарским трупама при уласку 

у Санџак није остварен; на цело питање најреалније је гледао аустроугарски кон-

зул у Скадру Липич. Он је обавештавао Андрашија да због разних ситних вести 

које су говориле о локалним нерасположењима и антиаустријској делатности поје-

динаца није хтео да изазива узбуђење. Он је знао већ од почетка да ће ту бити неке 

агитације, али не толико убедљиве да би довела до подизања широких народних 

слојева на општи устанак. Конзулу Липичу је то било битно у целој ствари. Иначе, 

о делатности те врсте био је добро обавештен, јер су га с том упознавали католи-

ци, а посебно католички свештеници патер Емил Габос и патер Pietro da Verola. 

Циљ ове агитације био је да се становништво, ако не другачије а оно бар демон-

стративно, одупре мирном запоседању Лимске долине. Јединствен фронт Липичу 

је изгледао немогућ, иако он зна и за руске, српске, бугарске и турске агитаторе и 

за међусобна супротстављања против антиаустријски расположених појединаца. 

Најбитнији узрок неуспеха целе ствари је, по Липичевој оцени, у томе што свим 

овим покретима, који настају и растачу се од данас до сутра, недостају масовна 

подршка са села без којег су градови немоћни. Католичко албанско становништво 

неће се покренути на устанак. Тешкоћа је, дакле, у томе што су и муслиманска ал-

банска села незаинтересована. Према Липичу, муслиманско становништво у ал-

банским селима и планинама, иако можда свуда не симпатише, није посебно не-

пријатељски расположено. И даље низ Вардар према Солуну, говорио је Липич, не 

влада ратоборно расположење. Муслимани у Скопљу нису ратоборно расположе-

ни. Агитатори су беспомоћни и пропаганда њихова може да успе само код малог 

броја фанатика. Позиви на рат против аустријских трупа остали су без одзива.
47
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Муфтија Шемсекадић у целом овом питању највише је рачунао на ударну 

снагу албанских племена. У том правцу је настојао да, заједно са српским и рус-

ким агитаторима, укаже Албанцима на опасност од заузимања Санџака, што би 

непосредно угрозило и саму Албанију. Међутим, и Аустроугарска је предузимала 

кораке да сузбије непријатељску пропаганду међу Албанцима. Деловање јој није 

било тешко, јер су католички део албанског становништва, католички клер и црк-

ва, већ одраније ставили у своју службу. Са муслиманским становништвом било је 

теже. Њему је говорено о бољим условима које собом доноси аустроугарска упра-

ва. У том смислу убацивала је аустроугарска пропаганда међу Албанце људе из 

Босне који су говорили о добрим приликама, о реду, сигурности и обимним радо-

вима у Босни, који  становништву пружају могућност добре зараде. То није остало 

без позитивних резултата у смислу пасивизирања Албанаца. У вези с тим Липич је 

писао: ''Ако би се у Новопазарском санџаку нашли и искористили људи да станов-

ништву претходно објасне целу ствар и корист од уласка трупа, аустроугарским 

војним јединицама не би било отежано да без муке изврше тај задатак. На том 

послу требало би искористити и народне вође. И тако се већ говори да се аустроу-

гарске војне јединице неће зауставити у Новопазарском санџаку, него ће продор 

наставити дубље на исток и југ. Међутим, не осјећа се у народу нарочито забри-

њавајуће стање. Буде ли то једном већ учињено, једном брзом продору према Со-

луну не би било никакве сметње и са самосталношћу са ових страна Албаније, 

истицао је Липич, било би једним ударцем свршено''. И сам муфтија Шемсекадић 

био је депримиран држањем Албанаца. Он се у својој непосредној средини жалио 

на њих и њихову неодлучност и изјашњавао се тако као да ту нема више реалне 

могућности за озбиљан отпор непријатељу, коме би се до краја требало супротста-

вљати.
48

 Међутим, пред запоседање Санџака, Порта је уклонила муфтију Шемсе-

кадића и довела га у Цариград, где га је султан Абдул Хамид за држање у Босни 

претрпао частима и поклонима.
49

 

Начин уласка аустријских трупа у Санџак, ближе одредбе о смештају, 

опреми, избору места за логоровање, подизању барака итд. били су предмет саве-

товања у Сарајеву у лето 1879. године. Преговоре су водили херцог Виљем Вир-

тенбершки, као командант окупационих трупа у Босни и представник Порте, 

Хусни-паша.
50

 Хусни-паша је смерао само да отежа преговоре. Стога је наступање 

према Санџаку морало да започне а да саветовања нису била формално окончана, 

ако се желело да се избегне зима.
51

 

За напуштање запоседања Бијелог Поља могли су да буду, према конзулу 

Симону Јоановићу, ''меродавни делом политички, али у сваком случају не бриж-

љиво проверени и разматрани мотиви. Тај град је био склониште страшног пље-
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ваљског муфтије и његових Арнаута, после повлачења из Босне. Турски комесар 

Хусни-паша и претерани извештаји ухода су муфтијину војску увећавали на 

200.000 (!) људи''. Пошто се желела избећи свака борба са становницима Санџака, 

а нарочито с Албанцима, конзул Симон Јоановић износи да се ''при томе пазило да 

се овима покаже да аустроугарске трупе не ступају на тле Турске као непријатељи 

и сматрало се умесним да се одустане од постављања гарнизона у Бијелом По-

љу''.
52

 

Команда у Сарајеву је наредбу за улазак издала 4. септембра 1879. Уласку 

аустроугарских трупа није пружен озбиљнији отпор. Корпус од око 7.000 људи 

био је под вођством генерала Килића и Обадића. Према уласку аустроугарске вој-

ске хришћани Санџака били су пријатељски расположени. Муслимани, чији је от-

пор био сломљен у биткама код Бандина и Брчког, пред неминовношћу су пали у 

њима својствену равнодушност.
53

 

У времену између 8. и 14. септембра 1879. аустроугарске трупе, које су ула-

зиле у две колоне, запоселе су тачке које су узете у обзир као главна гарнизонска 

места. У смислу Сарајевског протокола, турске трупе имале су да напусте град 

Пљевља после уласка аустроугарског окупационог корпуса, који је требало, уко-

лико је то могуће, да се настани у месту њиховог смештаја. Око овога је настао 

мали неспоразум, јер се на вишем месту пристало на заједничко запоседање града, 

о чему је турски генерал био обавештен раније него генерал Килић.
54

 

Иако је Порта, како представља конзул Симон Јоановић, својим органима 

можда издала наредбу да допусте што лакши улазак аустроугарских трупа, она им 

је, мисли конзул, ипак дала и извесна стриктна упутства да се боре од самог по-

четка против ширења страног утицаја. Потајно охрабрени од турске владе, однос-

но од њених органа у Санџаку, како сматра конзул Јоановић, ти су се елементи 

после уклањања муфтије Шемсекадића окупили око Махмут-аге Бајровића. Он је 

у своје време био близак муфтији. Као капетан башибозука уживао је популарност 

у земљи због својих борби против Црногораца, а као главни лиферант турских 

трупа у Санџаку стекао је богатство, а умео је да сеоско становништво одржи у 

сталној зависности од себе. Лукав, талентован и добро познат, истиче наведени 

конзул, мора да се сматрао стварним руководиоцем слабих и неодлучних тадаш-

њих турских функционера – бригадног генерала Мустафа-паше, његовог наслед-

ника Хусеина Февзи-паше и кајмакама Хаџи Мустафе Нури-ефендије. Сам је био 

непријатељски расположен према аустријском и уопште према сваком страном 

утицају, као и његове присталице, које су се састојале од муфтијине пратње и дру-

гих немирних елемената. Пошто је главни циљ активности Бајровић-аге био усме-

рен на очување утицаја у земљи и спровођење његових сопствених материјалних 

интереса, аустроугарске вође су увиделе да би он лако могао да буде придобијен. 
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Године 1881. уступљен му је један конзорцијум за испоруке аустроугарским тру-

пама, који је основао и њиме управљао.
55

 

Међутим, хришћанско становништво, отрежњено од првобитног задовољ-

ства због уласка аустроугарске војске у Санџак, убрзо је дошло до убеђења да оне 

нису дошле да му помогну у борби против муслимана.
56

 

И ван граница правог Новопазарског санџака почео је народ постепено да 

изражава отворене антипатије према окупацији. Тако су, убрзо по уласку трупа, 

одржани у Призрену и Приштини зборови Албанаца, који су у писменој молби 

упућеној султану протествовали против окупације Санџака од стране Аустроугар-

ске. Проглашавали су га неодвојивим и саставним делом Албаније. Истовремено 

је у Санџаку одлучено да се с оружјем у руци супротставе сваком страном меша-

њу у унутрашње ствари и да се албански патриоти, који су се борили против Црне 

Горе за поседовање Плава и Улциња, потпомогну оружјем, муницијом, провијан-

том и новцем. Странка које је стајала под утицајем огорченог непријатеља Црне 

Горе, Махмуд-аге Бајровића, ишла је чак дотле да је вођи покрета против Црне Го-

ре, Али-паши Гусињском, упутила захвалност за његову успешну одбрану отаџби-

не, изражавајући истовремено жаљење што због присуства Аустријанаца нису у 

могућности да учествују у борби.
57

 

Уопште, после уласка трупа у Санџак ситуација се развијала онако како је 

то конзул Липич предвиђао и пре: ''...моћи ће долазити до непријатељства и неза-

довољства, али и тада под условом да се створи јединствен оружани фронт''
58

. 

''Начело одржања Турске тиме што би се у области Лима заједно, један поред дру-

гог, налазио турски и аустроугарски гарнизон, било штетно, јер не само што Тур-

ци нису схватили намере Беча, којим се руководио у размишљању о заједничким 

гарнизонима, а поседовање неколико тачака у Санџаку изазвало је султаново не-

поверење, које је спречавало да Аустроугарска води здраву и привредно корисну 

источну политику''.
59

 Говорећи о важности Санџака за Аустроугарску, као спони 

између Запада и Истока, конзул Симон Јоановић истиче да се то огледа у могућно-

сти одбијања турских претензија према Босни још на турском тлу и у могућности 

напредовања преко тадашње границе аустроугарске сфере утицаја све до иза Ми-

тровице. Тако су на територији Санџака политички и војнички интереси Турске и 

Аустроугарске стајали у директној супротности.
60

 Још у јуну 1879. српски посла-

ник у Цариграду обавештавао је Београд да се султан зближава са Русијом због 

опасности од Аустроугарске и сумње да се она неће задржати у Новопазарском 

                                                 
55

 Данило Поповић, Аустријанци у Новопазарском Санџаку. ''Београдске Новине'', 18. и 19. ок-

тобар 1909. 
56

 HHStA, Истраживање конзула Симона Јоановића 
57

 Исто 
58

 Kasim Isović, n. d., 130. 
59

 Oc–U A I, br. 32. 
60

 HHStA, Истраживање конзула Симона Јоановића 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VII, број 7, 2015 

114 

 

санџаку.
61

 Конзулу Симону Јоановићу догађаји су показали да је присуство тур-

ских трупа пре било сметња него подршка делатности аустроугарских трупа. Он 

истиче да је ситуација у Албанији пружала прилику турским властима да затраже 

помоћ од аустроугарских трупа, но то се није догодило, а када би се понудили, 

било је са захвалношћу отклоњено.
62

 

 

Повлачење војске из Санџака у анексионој кризи 1908. 

и покретање питања изградње санџачке железнице 
 

У супротном смеру кретала се аустроугарска политика у првој великој кри-

зи, створеној аустроугарском анексијом БиХ 1908. Одлучујући се 1907. на анекси-

ју БиХ и на ''коначно решење југословенског питања'', тј. анексију Србије заједно 

са Бугарском, тадашњи аустроугарски министар спољних послова Алојзије Ерен-

тал мења политику намењену Санџаку у Андрашијево време. У Еренталовим кон-

цепцијама важну компоненту заузимало је питање изградње железнице Увац–Ми-

тровица. Пошто се она није могла саградити без сагласности и сарадње Турске, 

Ерентал се надао да ће је придобити тиме што ће променити члан Берлинског уго-

вора који говори о окупацији Санџака када она нађе то за сходно, без сагласности 

Порте, уз истовремено повлачење трупа из подручја Лима, Пљеваља, Пријепоља и 

Прибоја. Еренталово мишљење о важности санџачке железнице није делио шеф 

Генералштаба Конрад фон Хецендорф, али се слагао са идејом о давању извесних 

концесија Турској у Санџаку, под условом да Порта подржи и осигура градњу 

пруге до Митровице. При томе је он имао првенствено у виду потребу да се Тур-

ска придобије за неутралност приликом објављивања одлуке о анексији БиХ и у 

случају рата са Србијом. Војни кругови, у ишчекивању догађаја којим су многи у 

Монархији рачунали да добију у посед Србију, сматрали су безначајним узано за-

поседнуто подручје око Лима. Шеф Генералштаба Конрад је у писму од 18. де-

цембра 1907. писао министру Еренталу да је запоседање Санџака, предвиђено са 

циљем да се Србија и Црна Гора држе раздвојено, било наивно и као замисао. Он 

је већ после Берлинског конгреса, кад је као млади генералштабни официр био са 

службом у Пљевљима, дошао до закључка ''да се решење југословенског проблема 

може наћи само у Србији'' и то ''помоћу једне велике акције, чији би коначни циљ 

био анексија Србије...''. Кад би Аустроугарска имала своје трупе у Нишу и тамо 

остала у својству ''господара'', онда би њен ''утицај на северозападном Балкану'' и 

на Балкану уопште био у потпуности осигуран – тврдио је Конрад. 

Могућност анексије старе Рашке, коју су екстремни кругови 1879. године 

прижељкивали као ''привремену меру'', сад се разматрала само као ''половична ме-

ра''. Према мишљењу тих кругова, дошло је време да се решење југословенског 
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проблема у склопу балканског спроведе у ''великом стилу'': анексијом Босне и 

Херцеговине и Србије, уз претходно ''обарање'' Италије.
63

 

Од почетка 1908. империјалистички кругови Аустроугарске су, истовреме-

но са све већим испољавањем активности на пољу снажења анексионистичких и 

ратних акција, показивали једнодушнију спремност за повлачење војних гарнизо-

на из Санџака. Према јавним ''декларацијама'', одлука о анексији БиХ уследила је 

као логична реакција на догађаје у вези са избијањем Младотурске револуције у 

јулу 1908. године. Суочен са опасностима од могућих компликација, шеф Гене-

ралштаба се сада без двоумљења, иако још ''тешка срца'', поново сагласио са мини-

стром спољних послова о потреби напуштања лимског подручја и евакуације 

Пљеваља, Пријепоља и Прибоја ради задобијања минималних турских захтева. 

Агресивни шеф Генералшаба Конрад је пристао на евакуацију лимског подручја, 

јер тамо су, према муђународном уговору, биле стациониране аустроугарске једи-

нице у јачини од свега четири до пет хиљада људи, које нису могле одиграти зна-

чајну улогу у операцијама против Србије. ''Судбина српске државе имала је да се 

реши у долини Мораве, а не Лима'' – говорио је Конрад.
64

 И министар Ерентал је у 

начелу био за насилно анектирање Србије. Само у пракси је за сваки случај хтео 

да се обезбеди од могућих непријатељских интервенција са стране, првенствено 

Русије, Турске и Бугарске. Трудио се да на Балкану издејствује подржавање њего-

вих захтева у виду компензације на другој страни, на којој је у датој ситуацији 

Монархија била мање заинтересована.
65

 

Са повлачењем аустроугарских трупа из Санџака и претходном анексијом 

БиХ, министар Ерентал повео је снажну унутрашњу и спољнополитичку актив-

ност. У знаменитој Еренталовој промеморији на ед-мемоар Извољског истиче се 

као путоказ она линија балканске политике коју је својевремено трасирао гроф 

Андраши. По тој линији Аустроугарска је требало да једном продре у Србију пре-

ко БиХ и директно са аустроугарске тероторије, а да се претходно не преоптерети 

режимом окупације и анексије Санџака, јер ''административно и војно владање 

Новим Пазаром је неупоредиво теже него Босном и Херцеговином. Становништво 

је дивље нарави, сама земља лежи много мање у сфери силе Монархије''.
66

 Иако је 

Ерентал, као својевремено Андраши, заступао исте ''принципе'' источне политике 

Аустроугарске, ''принцип одржавања'' Турске и принцип ''спречавања'' стварања 

југословенске државне формације, он се у коментару ед-мемоара супротстављао 

војничким, политичким и финансијским разлозима Андрашијеве политике према 

Санџаку, која се састојала у постављању аустроугарских и турских војника једних 

поред других, са турском управом. 
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Супротстављајући се разлозима теорије грофа Андрашија, према којој би 

Аустроугарска у моменту распада Турске окупирала Санџак да би спречила ства-

рање једне великосрпске државе, Ерентал сада има у виду супротности између 

српских и црногорских аспирација. По његовом мишљењу, ако би Монархија оку-

пирала Санџак, у Србији и Црној Гори јавила би се жеља за њиховим уједињењем 

против Аустроугарске и тако створио разлог трајних немира, из чега би Русија из-

вукла корист. И Ерентал, као и Андраши, тврди да би поседање Санџака безус-

ловно довело Аустроугарску у сукоб са албанским племенима, чиме би били уни-

штени плодови њиховог дугогодишњег и мучног културног рада, што би користио 

њихов италијански конкурент. С друге стране, јака албанска насеља пружила би 

сваком окупатору жесток отпор. Имајући ово у виду, Ерентал је закључивао да би 

аустроугарски интерес био да се отпор Албанаца окрене против Срба и Црногора-

ца и тако одржи традиционално непријатељство између Албанаца и Словена. Аус-

троугарска ће настојати, истиче Ерентал, да се припреми аутономија албанског на-

рода и спречи утврђивање Италије на албанској обали Јадранског мора. 

И финансијски разлози су били против анексије Санџака, па је став Ерента-

ла да ће Аустроугарска морати да дуги низ година држи у тој области одбрамбени 

положај, а то значи и веома јаке гарнизоне. Уз то, утврђења су потпуна руинирана 

и неопходно их је обновити. 

У ед-мемоару Ерентал је указао и на превазиђеност начела Андрашијеве 

источне политике. Турци нису схватили чиме се Беч руководио у размишљању о 

заједничким гарнизонима, а поседовање неколико тачака у Санџаку изазвало је 

султаново неповерење, што је спречавало Аустроугарску да води здраву и прив-

редно корисну политику. Ни остварењем другог начела – да се Србија и Црна Гора 

држе трајно раздвојене – не би постигло главни циљ – да себи обезбеди сигурне 

границе на југу када се трула европска Турска сруши. Управо, указивао је Ерен-

тал, сигурне границе Аустроугарске неће се одржати ако се зло не спречи у корену 

– ако се не учини крај великосрпским сновима. Он рачуна са антагонизмом између 

Срба и Бугара, односно да ће у Бугарској преовладавати мишљење да њен пут у 

Македонију мора водити преко дела српске државе. Ако у овој свађи, говорио је 

Ерентал, Аустроугарска буде потпомагала Бугарску и ишла наруку стварању ве-

лике Бугарске на рачун Србије, тиме ће извршити припреме да у једном тренутку, 

кад у Европи констелација прилика буде повољна, стави руку на преостали део 

Србије. Тек тада би, додаје Ерентал, њене границе биле сигурне: на једној страни 

самостална Албанија била би под аустроугарским покровитељством, а на другој 

су Црна Гора, с којом иначе одржава пријатељске односе и ''велика Бугарска'', која 

би, због помоћи Аустроугарске, њој дуговала захвалност. Ово је, према Еренталу, 

значило да крајњи циљ аустроугарске балканске политике не може постићи преко 

Новог Пазара, већ путем који води преко Београда. 

Говорећи о противуречности између аустријског повлачења из Санџака и 

објављивања да ће изградити санџачку железницу, као да не намерава да област 
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кроз коју ће пруга проћи политички присвоји, Ерентал истиче да је она само при-

видна јер, привредно приближавање Беча Солуну, чему тежи изградњом желез-

нице, биће сачувано, без обзира на то какав буде однос снага на прузи Увац–Ми-

тровица. Према њему, била би потпуно погрешна претпоставка да Аустроугарска 

мора држати залеђе луке преко које извози своје производе и као доказ за ту тезу 

наводи случај Немачке, која преко Ђенове, Трста и Ротердама обавља велики из-

воз, иако су те луке на туђој територији, а ни Хамбург, једна од двеју извозних лу-

ка Аустроугарске, такође није на њеној територији. 

Што се тиче изградње железнице кроз Санџак, за Ерентала је било важно 

да се искористи на време то интернационално право, чијим је признањем Турска 

везала и своје евентуалне правне наследнике у Санџаку. Пре свега, ако остане тур-

ска власт у том крају, онда ће пруга Увац–Митровица бити део пруге до Солуна, а 

ако турско господарство буде срушено, тада ће правни положај аустријског Дру-

штва источних железница бити уређен не само с новим господарем Санџака, Ср-

бијом или Црном Гором, него и са другим државама које су прошириле своје гра-

нице на рачун Турске, у првом реду с Бугарском у погледу дела пруге код Солу-

на, а можда и са Грчком. 

На основу овога, закључио је аустроугарски министар спољних послова, 

није се требало плашити да би подела Санџака између Србије и Црне Горе била за 

Аустроугарску кобна у политичком и трговачком погледу и тврди да ће она задр-

жати сигурну везу с Егејским морем и бити у стању да успостави много важнију 

везу од ове – између далматинских лука и турске железничке мреже. 

Припремајући одговор Извољском на његов ед-мемоар од 2. јула 1908, 

Ерентал је у вези са Санџаком изражавао спремност да његов појам прихвати ''ay 

della de Mitrovitza'' и status quo задржавање аустроугарских посада и гарнизона. 

Наглашено је да се о питању Босне не може дискутовати, а о Санџаку да се може 

придржавати принципа незаинтересаованости.
67

 У овом смислу, и поред супрот-

ног става цариградског амбасадора Палавичинија, Ерентал је наметао и бранио 

своје ставове. Анексију БиХ је правдао наметнутом ситуацијом, насталом увође-

њем уставног система у Турској и потребом увођења уставности у покрајинама 

које је било незамисливо без извршене истовремене анексије, а повлачење гарни-

зона из Санџака, поред изнетих разлога, и тиме што је 29-годишњи боравак трупа 

створио уверење о тобожњем њиховом покрету ка Солуну. 

У Турској, нарочито у Санџаку 1908, у вези са њим и са БиХ, ситуација са 

Аустроугарском неповољно се развијала. Командант бригаде у Пљевљима, гене-

рал-мајор Ремен, извештавао је 20. августа да је од увођења устава у Турској ста-

новништво Санџака огорчено на аустроугарске трупе. У једном тренутку маса, ко-

ју су предводили Филип Ђурашковић и командант турске жандармерије Хаири-

ефендија, дошла је до стана команданта трупа Сулејман-паше и саветовала му да 

нареди својим трупама да нападну аустроугарску бригаду, али паша то није при-
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хватио. Идућег дана, први пут за тридесет и три године, пијаца је била затворена, а 

у Скопље, центар вилајета, послат је у име младотурског Пљеваљског одбора 

телеграм у коме се захтевало смењивање Сулејман-паше и његових чиновника. 

После тога је завладао релативни мир, али се та агитација против аустроугарских 

трупа наставила. Генерал-мајор Ремен испољавао је бојазан од предстојећих избо-

ра за турску скупштину. Указао је да у Пљеваљском санџаку врховну власт фор-

мално има Сулејман-паша, који је коректан према аустроугарским трупама, али је 

његова власт мала – чак му је и ађутант отказао послушност. Генерал-мајору Реме-

ну је изјавио ''да мир и ред сада може успоставити само команда у Цариграду'', па 

да се тамо аустроугарска команда треба обратити за помоћ. 

Стање у Санџаку је подстакло Ерентала да у приватном писму Палавичи-

нију у Цариград од 27. августа истакне своју забринутост за судбину гарнизона и 

да је решен да истовремено са анексијом БиХ повуче аустроугарске трупе. Нагла-

сио је да се нада да ће повлачење трупа бити протумачено у Цариграду тако да 

Монархија нема освајачких планова према Турској и да Турска не би могла да ос-

твари неки балкански савез уперен против ње. Истичући да БиХ и Санџак пред-

стављају тегове у аустро-турским односима, препоручио је амбасадору да Турској 

опрезно сугерише да ће став Аустроугарске према новом режиму зависити од ње-

говог става према Монархији и да ће помоћ Беча у спровођењу младотурског по-

литичког програма, оног који се односи на иностранство, бити директно везана за 

уважавање аустроугарских интереса.
68

  

У вези са стављањем до знања да ће аустроугарске трупе напустити Сан-

џак, Палавичини је у одговору Еренталу 31. августа рекао да не очекује никакав 

успех код цариградских меродавних кругова, јер султан није више чинилац моћи, 

а влада потпуно зависи од Младотурског комитета. По његовом мишљењу посто-

јала су два пута: први, да се Турска и потписнице Берлинског уговора ставе пред 

свршен чин, што би био најенергичнији али и најједноставнији корак, и други, да 

се сачека док у Цариграду дође на кормило државе кабинет који би се ослањао на 

јаку већину у скупштини с којом би се преговарало с изгледом на успех.
69

 Пала-

вичини је 2. септембра о овоме разговарао с бившим везиром Ферид-пашом. Он 

му је рекао да сваки турски државник зна да питање Босне не може променити 

турски парламент, на шта му је амбасадор рекао да босанско питање мора бити ре-

шено, јер непостојеће стање не може бити вечно, и да се прилике у Санџаку мора-

ју променити, уз претпоставку да питање Босне буде коначно уређено.
70

 

О потреби хитног повлачења из Санџака разговарало се на седници Мини-

старског савета у Будимпешти 10. септембра 1908, не само због опасности да тур-

ски парламент прогласи припајање БиХ Турској, већ и због тога што би Монар-

хија, у интересу одржавања мира и спречавања евентуалних сукоба у Санџаку, мо-
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рала да мобилише цео 15. армијски корпус.
71

 У тексту вербалне ноте коју је Ерен-

тал послао Палавичинију 30. септембра о анексији БиХ и евакуацији Санџака на-

глашено је да је то повлачење доказ решености Аустроугарске да поштује непо-

вредивост турских територија.
72

 

И поред повлачења аустроугарских трупа из Санџака, на вести о анексији 

БиХ у Турској је, најјаче у Санџаку, организован бојкот аустроугарске робе.
73

 

Упоредо са бојкотом дошло је до организовања протестних митинга, уз ис-

товремено уписивање добровољаца.
74

 Са аустроугарским ставом о повлачењу тру-

па из Санџака за признање анексије БиХ нису били задовољни нови турски вла-

стодршци, младотурци. Они су сматрали недовољним то што је Беч изразио жељу 

за гарантовање интегритета Царевине без сагласности осталих сила.
75

 Ерентал је у 

случају одбијања Турске да призна анексију разматрао питање постављања против 

захтева: наплата издатака за избеглице, за градњу касарни у Санџаку у току 30 го-

дина, изградњу путева и сл.
76

 

Све време аустро-турских преговора и после њих, почетком 1909. године, 

питање признавања анексије од стране Турске се преплитало са финансијским 

захтевима Аустроугарске уколико то не учини. Турска је имала проблем и када је 

у питању Санџак, јер се од ње тражило да прихвати услове из Берлинског уговора 

и Цариградске конвенције од 21. априла 1879. године.
77

 Турци су желели да од 

Аустроугарске добију гаранцију поседовања ове области, што је био и интерес 

Беча. У вези са тим Палавичини је још 30. октобра 1908. сматрао да се неће много 

разликовати ако се гаранција обећа, пошто се ионако неће никад допустити да 

Санџаком владају Србија и Црна Гора, с обзиром на санџачку железницу, претпос-

тављајући да ће неко аустроугарско предузеће добити концесију да је изгради.
78

 

Гаранцију Аустроугарске за поседовање Санџака велики везир Ћамил-паша је на-

стојао да изнуди указивањем Палавичинију на незадовољство Албанаца, који су 

се, по његовом тврђењу, плашили да ће Срби добити компензације на рачун тога 

краја, па су га албански посланици у цариградском парламенту молили да од Аус-
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троугарске добије гаранцију.
79

 На ово настојање великог везира Палавичини је од-

говорио да је Аустроугарска веома заинтересована за status quo у Санџаку и да, 

сигурно, није напустила своје положаје да би их препустила Србима и Црногор-

цима. Додао је да ће она штитити Санџак и ради повезивања босанских железница 

с турским, нагласивши да ће, када тај пројекат буде остварен, он бити најбоља 

гаранција да ова област неће припасти Србији.
80

 На то је велики везир приметио 

да у основи новопазарске железнице лежи веома значајна политичка идеја, да се 

тим стаје на пут руско-словенским аспирацијама.
81

 Палавичинијева замисао да ре-

шење проблема анексије повеже са железницом јавила се и раније. Чак је њену 

изградњу једном сматрао накнадом Турској, ако би Аустроугарска добила право 

на њену експолатацију за 90 година.
82

 Међутим, Ерентал није био за то да се сан-

џачка железница повезује са захтевом Турске за финансијску компензацију за 

анексију, јер је сматрао да би тиме поново оживело неповерење према аустроу-

гарским намерама и био умањен ефекат који је изазвало повлачење из Санџака.
83

 

Ерентал је управо према реализацији тога пројекта показивао велику опрезност. 

Он је знао да су младотурци, иако су дозволили да се трасирање пруге настави јед-

но време и после револуције, против изградње железнице. Јер, када је инспектор за 

трасирање ове железнице Музафер-паша, септембра 1908. поднео рапорт мини-

стру грађевина о извршеним радовима, овај је ствар одложио као секундарну за 

турске интересе, што је у аустроугарској амбасади изазвало велико нерасположе-

ње.
84

 Одмах по објави анексије Палавичини је писао Еренталу: ''Санџака се одри-

чемо, а санџачка железница биће изграђена, упркос свему, чим скупимо капитал за 

градњу''. Одговарајући на питање руског амбасадора у Цариграду Зиновјева, шта 

ће бити са санџачком железницом, Палавичини је рекао да она нема никакве везе 

са повлачењем аустроугарских гарнизона из Санџака.
85

 

На аустроугарској гаранцији поседовања Санџака инсистирао је велики ве-

зир крајем јануара 1909, после почетног споразума о анексији. Инсистирао је на 

трогодишњем раздобљу, сматрајући да ће Турска по истеку тога времена бити до-

вољно јака да се и сама брани, чак и ако три словенске државе на Балкану склопе 

савез.
86

Према немачком амбасадору у Бечу Чиршком, Ерентал је заузео станови-

ште да не може примити једнострану гаранцију за турски посед у Санџаку, пошто 

је Аустроугарска тек изашла из њега, али неће ни одбацити тај захтев.
87

Амбасадор 
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Палавичини је сматрао да би Ћамил-паша могао да изјави, иако би аустроугарски 

споразум о Санџаку био тајан, да Турска за њега нема чега да се плаши. Иако та-

ква изјава не би имала никакве везе са заједничким анексионистичким протоко-

лом, она је била веома важна великом везиру ако би је добио пре скупштинске 

дебате о БиХ.
88

 Ерентал је радо прихватио Ћамил-пашино мишљење о тајној раз-

мени нота идентичног садржаја, у којем би се нагласило да Аустроугарска неће 

дозволити Србији и Црној Гори да запоседну и поделе Санџак, али само под ус-

ловом да Турци признају интересе Монархије у остварењу железничког пројек-

та.
89

 Ерентал је 29. јануара по специјалном куриру послао Палавичинију инструк-

ције о својој сагласности да се размотри проблем Санџака и новопазарске желез-

нице
90

, истовремено одајући признање Ћамил-паши на тражењу да Аустроугарска 

гарантује status quo у Санџаку. Радовао се нарочито што је велики везир оценио 

пројект санџачке железнице као сметњу руско-словенским аспирацијама. Истовре-

мено са инструкцијама, Ерентал је доставио Цариграду преднацрт тајне деклара-

ције, који је садржавао прецизан аустроугарски став о одржавању status quo у Сан-

џаку и о подударности аустро-турских интереса о овој области. Ерентал је објас-

нио да се том декларацијом излази у сусрет жељама Турске колико год је могуће, 

јер, и ако би се отишло даље, створила би се иста ситуација као што је била она 

због које је Аустроугарска напустила Санџак. Зато се Турској нуди само супрот-

стављање евентуалним намерама Србије и Црне Горе, а не војна сарадња, пошто 

би, по његовом мишљењу, сваки договор о војној сарадњи био у супротности с ја-

сном ситуацијом коју је Монархија створила за себе и Турску тиме што се одрекла 

права на окупацију Санџака. У Бечу су сматрали да не би било у складу с до-

стојанством Турске, као велике силе, ако би јој Аустроугарска обећала подршку а 

Турска њој само ''пријатељаки став''. Палавичини пак има задатак да великог вези-

ра убеди да понуђена декларација не би имала само дипломатски, него и важан 

војнички значај, јер би присуство аустроугарских трупа на граници Босне и Сан-

џака, тј. у залеђу Србије, онемогућавало сваку војну операцију на том подручју. За 

амбасадорову личну оријентацију, Ерентал је нагласио да главни разлог што толи-

ко излази у сусрет жељама Ћамил-паше лежи у томе што намерава да на другој ос-

нови реализују пројекат санџачке пруге – на темељу стратешких интереса Турске, 

а не као раније на аустроугарским привредним интересима. У овоме циљу Турској 

је нуђена техничка и финансијска помоћ.
91

 

И нови велики везир Хилми-паша је, као и његов претходник, тражио од 

Палавичинија гаранцију у Санџаку, а разговор је условљавао забраном транзита 

кроз Турску војног материјала за Србију. Пошто је то прихватио, одмах после пот-

писивања споразума о анексији 26. фебруара 1909, Хилми-паша је с Палавичи-
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нијем повео разговор о Санџаку. Амбасадор му је одговорио као и пре, али одлуч-

није: Аустроугарска не може себи везати руке, јер би је сувише далеко одвело ако 

би неколико српских чета упало у Санџак и због тога Турска тражила од ње да од-

мах објави рат Србији. Оно што је обећано, додао је Палавичини, довољно је за 

Турску.
92

  

После ширења вести о закључењу војне конвенције између Аустроугарске 

и Турске која је јемчила одбрану Санџака, Беч је споразум условљавао турском 

адекватном помоћу у случају српске агресије у Босни обустављањем транспорта 

војног материјала за Србију преко турске територије. Изгледа да се, како је изве-

штавао немачки амбасадор у Цариграду Маршал 2. марта, радило о тајном спора-

зуму о Санџаку за који је био потребан само пристанак бечке владе.
93

 У ово време 

Аустроугарска заузврат обећању гаранције за поседовање Санџака, настоји да од 

Турске обезбеди изградњу санџачке железнице.
94

 Како је то било скупштинско пи-

тање и није могло остати тајно, у Бечу су одабрали, уз неколико измена, нацрт но-

те коју су израдили велики везир Хилми-паша и амбасадор Палавичини у вези са 

Санџаком. Измена се односила на војну подршку Аустрије Турској које није могло 

бити без реципроцитета. Остављено је да Аустроугарска сама одреди начин и 

средства за заштиту Санџака.
95

 Ерентал је истицао, како пише немачки амбасадор 

у Бечу Чиршки, да ''није изашао из мишоловке да би опет упао у њу, и то под 

тежим околностима''. Обећао је да је спреман да заштити границу на Дрини, а 

Турци нека сами себе штите у Санџаку.
96

 Немци су жалили што је војна заштита 

Санџака замењена подршком на дипломатском пољу, јер су сматрали да би фор-

мална војна конвенција Беча и Цариграда о заштити Санџака била најбољи одго-

вор на план Извољског о стварању балканског савеза, а био би то и крупан поен 

против енглеског утицаја у Цариграду. Из ових разлога Немачка је прижељкивала 

да се из такве конвенције постепено развије формални савез између двеју сила. 

Она се још октобра 1908. декларисала за евентуалну војну сарадњу Турске и 

Аустроугарске у заштити Санџака од Србије. Наиме, кад је Чиршки из Беча јавио 

телеграмом, на основу једног дописа из Париза, објављеног у Neye Freie Presse, да 

је Турској, с обзиром на све јачи покрет у Србији и Црној Гори, потребна посебна 

заштита новостеченог Санџака, кнез Билов је приметио: ''Што се тиче париског 

дописа у Neye Frеie Presse, наилазим да су у њему изражене мисли веома срећне и 

да је створена плима за ново зближавање Аустроугарске и Турске''.
97

 Немци су и 

касније покушавали да утичу на турску страну да се нагоди са Аустроугарском. 

Када је 18. марта 1909. турски министар спољних послова Рифат-паша боравио у 
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Берлину, избегао је да било шта изјави поводом примедбе Билова да би ''Турска 

требало да се споразуме са Аустроугарском о гаранцији Санџака'', наводећи да ни-

је довољно упућен у то питање, али да придаје велику важност добрим односима с 

Аустроугарском.
98

Али Аустроугарска није пристајала на војну заштиту Санџака и 

он је остао, као и сва територија европске Турске, без подршке, што је олакшавало 

војне резултате балканских савезника у рату с Турском 1912. године. 

 

Аустроугарска политика и Сјеничка резолуција 1917. 
 

Са Санџаком се Аустроугарска сусрела 1914. и касније до 1918. године. 

Истовремено са нападом на Србију, који се завршио поразом на Церу у августу 

1914, аустријске снаге XVI корпуса Шесте армије, потискујући црногорске снаге, 

ушле су у Санџак и 21. августа заузеле Пљевља, сутрадан Јабуку, а за два дана су 

стигле и до Пријепоља и кренуле према Сјеници. Аустријске снаге, ојачане шуц-

корима и граничарима, овим продором су створиле тешку ситуацију и у српском и 

у црногорском делу Санџака. Муслиманско становништво је нарочито појачало 

извиђачке делове аустроугарске војске; биле су то тзв. комитетске патроле које се 

помињу уз аустријска извиђачка коњичка одељења. Такво учешће санџачких му-

слимана забележено је 21. августа приликом наступања колоне на Бродарево, или 

кад су Аустријанци 24. августа груписали снаге из Пријепоља у правцу Сјенице.
99

 

Муслимани нису само помагали аустријским трупама приликом њиховог надира-

ња у Санџак, већ су их дочекивали са одушевљењем као ослободиоце и спасиоце 

од српских и црногорских управљача. У доласку аустријских трупа санџачки му-

слимани су видели остварење својих нада из времена балканских ратова, да се 

преко Босне припоје Аустроугарској, што би било остварење давнашње жеље још 

из времена турске управе, како се наводи у званичним извештајима из онога вре-

мена. Међутим, након десетак дана њихово разочарење због повлачења аустроу-

гарских трупа дошло је до пуног изражаја с обзиром на испољену радост због 

уласка тих трупа и осећања да су под српским и црногорским господарима били 

лоше третирани, што су бечки бирократи пренаглашавали. Како су сматрали, од 

уништења их је могла спасти брза одлука на исељавање, која је, како се каже у 

званичној оцени ове сеобе, донета као једино могућа, а гласила је: нека свако 

спасава себе и своје бежећи преко границе Босне, како ко зна.
100

 

Паничан бег почео је 25. августа, а изгледало је да је све муслиманско ста-

новништво Санџака било на путу према Босни. Од своје имовине су могли узети 

само оно што су потрпали у кола и повести стоку. Већа група се слила на пут Ме-

таљка–Чајниче, а мања група према Вишеградском и Фочанском срезу, тако да су 

често закрчивали пут војсци која се повлачила према Босни. Избеглице из удаље-
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нијих крајева Санџака су се жалиле на своје српске суграђане, што је још више 

повећало панику при бежању. На челу санџачких избеглица нашли су се најуглед-

нији Пљевљаци, са познатим бунтовницима и првацима – Мехмед-пашом Бајрови-

ћем и Коренићима, на челу.
101

 С дочеком аустроугарских трупа у Пљевљима као 

спасиоцима и одушевљењем при томе, које ће бити узрок за сеобу и бежанију, 

били су веома изненађени и аустријски војници.
102

 

Што су санџачке избеглице улазиле дубље у Босну, њено муслиманско ста-

новништво је бивало све узбуђеније, утолико више што су Санџаклије шириле 

неистине о страхотама које су им причинили Срби и Црногорци. Акцијом око 

збрињавања Санџака руководио је владин саветник Фајфалик. Смештени су чак и 

у крајишке срезове.
103

 

Избеглице из Санџака вратиле су се у своја места после повлачења војске и 

народа Србије преко Албаније на Крф крајем 1915. године. Већ у то време генерал 

Саркотић је писао заједничком министру финансија да подржава да се подручје 

Пљеваља и Пријепоља са Санџаком припоје Босни, не само из војних већ и поли-

тичких разлога, јер ратно стање омогућава проширење албанског подручја до југо-

источних граница аустроугарских земаља.
104

 Кад се непуне две године касније по-

чело говорити о миру, о чему је папа Бенедикт XV у августу 1917. упутио ноту 

зараћеним странама, истичући услове за мир и тежње народа којим су владале ра-

тујуће државе, Аустрија је пожелела да спроведе у дело свој вечити план господа-

рења Санџаком. Пошто је Санџак био подељен на Србију и Црну Гору, гувернери 

Београда и Цетиња издали су у августу 1917. потребну наредбу органима власти у 

Санџаку да се хитно сазове конференција свих представника градских општина. 

Жеља је била да се добије плебисцитарни докуменат у вези са Санџаком и да се 

њим на евентуалној конференцији о миру доказује како је жеља народа из овог 

краја да уђе у састав Аустроугарске монархије. 

У наредбама властима у Санџаку је објашњен тачан дневни ред конферен-

ције, доношење резолуције на том састанку ''правих народних представника'' којом 

ће се изразити ''жеља'' народа овога краја да се Санџак одвоји од Србије и Црне 

Горе и споји са Босном и Херцеговином. Извршавајући налог својих претпостав-

љених, органи аустријских власти у Санџаку заказали су конференцију у Сјеници. 

Како су сви представници градских општина били муслимани, то су они посао 

сазива конференције пребацили на председника Пљеваљске општине, чувеног Ме-

хмед-пашу Изета Бајровића. Ово су чинили због тога да би се добио утисак како се 

конференција сазива на иницијативу њихових представника и да се то не ради по 

нечијем налогу. Тачно је да су и паша Бајровић и остали представници одбора до-

шли на конференцију по наредби. Записник са седнице Општине Пљевља од 8. 
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августа 1917. говори како су на ту седницу дошла два аустријска официра да се 

лично увере да ли ће председник паша Бајровић предложити одбору да иде на по-

литичку конференцију у Сјеници. Они су тражили од Бајровића да то изнесе пред 

општински одбор, како би се после истицало да ни председници општина нису на 

своју руку радили, већ да су имали формална и уредна овлашћења за овакав рад. У 

записнику са ове седнице, који су потписали и официри, забележено је следеће: 

''Господин градоначелник доставља да намерава отпутовати у Сјеницу где ће бити 

присутни и остали начелници из Санџака те тражи овлашћење да ли ће бити 

властан у име града и градске будућности што говори, и вјећати, предлагати и 

потписивати. Одбор једногласно одлучује да г. градоначелник Мехмед-паша Изет 

Бајровић овим добије овлашћење у име целокупног грађанства града Пљевља, те 

што буде он учинио то су сви учинили и пристали''. Тако је паша Бајровић кренуо 

у Сјеницу на конференцију која је била заказана у свему по наредбама гувернера 

са Цетиња и Београда. Поред паше Бајровића, дошли су председници општина из 

Сјенице, Бијелог Поља, Пријепоља, Нове Вароши, Прибоја, Колашина, Берана, Ро-

жаја, Тутина и Новог Пазара. 

Конференција је трајала два дана. Првог дана није могло да се ради јер па-

ша Бајровић није био способан за рад. По казивању једних он је био толико пијан 

да није знао ништа за себе. Он сам је причао да му тога дана ''није било добро''. 

Било једно или друго, неоспорно је да Аустријанци, који су овај састанак режира-

ли, нису желели ништа да почињу без присуства овог муслиманског првака. Дру-

гог дана, кад је паша Бајровић дошао, конференцију је отворио бициркс – коман-

дант из Сјенице, који јој је уједно и председавао. Он је и предложио да се донесе 

резолуција да се Санџак одвоји од Србије и Црне Горе. Командант жандармерије 

из Новог Пазара је говорио у истом смислу. Тако су присутни, под формалним 

председавањем паше Бајровића, усвојили предложену резолуцију. Да је Аустрија 

била иницијатор и сазивач ове конференције, говорила су и казивања појединих 

учесника како су присутни официри предложили да се сви заједнички фотографи-

шу. Фотографију је имао др Александар Павићевић и предао је новим властима 

после ослобођења. Фотографија је била потребна да на међународној конференци-

ји покаже ''жељу народа'' у Санџаку. Рачунато је да ће ефекат бити већи ако се 

учесници лепо обуку и заките, а Бајровићева појава буде упадљива. Он је био у 

средини,  око њега присутни официри, а даље су се редали остали учесници. 

Да су се учесници конференције сакупљали по наредби, говори и њихов 

растанак у Сјеници, у вези с којим је један учесник касније говорио да се на рас-

танку нико ни са ким није поздравио; једног учесника општине су довели под 

стражом када је рекао да није у материјалној могућности да сноси путне трошкове 

до Сјенице, па је општинском благајнику наређено да му се из општинске касе из-

да новац за трошак. Њега су у кући породице Спаховић у Сјеници чували стра-

жари. 

Да би се ови муслимански прваци придобили за посао који је требало по-

вољно завршити на конференцији у Сјеници, Аустријанци су баш пред конферен-
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цију у тадашњим ''Београдским новинама'' објавили чланак под насловом ''Заслуж-

ни прваци''. Ту је наведено следеће: ''Да благотворне уредбе војне главне губерни-

је постижу свој циљ, зависи не мало и од грађанских власти појединих округа по-

седнутог подручја, које стоји у тешњем додиру са становништвом него војне вла-

сти. У том погледу стекли су заслуге прваци Санџака. Својом неуморном, успеш-

ном и некористољубивом потпором помажу војну управу у пословима за опште 

добро''. 

Кад се паша Бајровић из Сјенице вратио у Пљевља, сазвао је 25. августа 

седницу општинског одбора да извести шта је урађено, а присутни су опет били 

аустријски официри. Записник са те XII седнице потписала су само два одборника. 

Остали или нису били присутни, или нису хтели, и поред наредбе да прихвате Сје-

ничку резолуцију, која није била израз народне воље. И поред изостанка неких 

одборника, односно њихове већине, у записник је у одељку за евентуалије забеле-

жено следеће: ''Господин градоначелник Мехмед-паша Изет Бајровић узима ријеч 

и доставља да је он, као што је одлуком вијећа једанаесте сједнице од 8. августа 

тек. год. био овлашћен у Сјеници заступати град Пљевља, те смо сви начелници из 

Санџака одржали неколико седница, на којима је донет закључак да се умоле Ц. и 

К. власти, да би Санџак припао уз Босну, пошто и историјом и језиком припадамо 

истој а не Црној Гори, те у крајњем случају ако то не би уследило, онда је мољено 

за аутономију Санџака. Одбор потпуно прима к знању''. 

Спремљени записници са седнице која је послала пашу Бајровића у Сјени-

цу и са седнице која је примила к знању шта је он радио у Сјеници третирани су 

као доказ за историју и за будућа поколења да је оријентација Санџака одређена 

жељом народа тога краја. По овим документима та је жеља била да Санџак при-

падне Аустрији.
105

 

Главнокомандујући у БиХ генерал Саркотић је 22. августа 1917. доставио 

заједничком министру финансија превод депеше која му је стигла из Сјенице. Њо-

ме се документују симпатије претежно муслиманског становништва у Санџаку за 

присаједињењем БиХ.
106

 У депеши Саркотићу из Сјенице од 15. августа се каже да 

је тога дана дозволом војног генералног гувермента из Београда сазвана седница 

свих месних председника Санџака и Новог Пазара, да саветују о будућности му-

слиманског становништва Санџака. Учествовали су: Мехмед-паша Изет Бајровић 

– Пљевља, Риза-бег Муратовић – Нови Пазар, Мурат-бег Назимбеговић – Прије-

поље, Ђулко-ага Ранкусовић – Беране.
107

 Непун месец касније Саркотић је обаве-

стио министра да се војном гувернману у Београду обратила једна делегација му-

слимана Новог Пазара и тражила подршку код Саркотића и војног гувернмана на 

Цетињу. Београдски гувернман је делегацији рекао да је њихов пут у Сарајево и на 

Цетиње сувишан и да се она треба са својим захтевима обратити вишој команди, 

                                                 
105

 Душан С. Станић, н. д. 
106

 АБиХ, Писма 1917, бр. 401, Сарајево 22. VIII 1917. 
107

 Исто 
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која је највиша управна инстанца за окупирана подручја и министарству спољних 

послова.
108

 Истовремено се у јужним окрузима, посебно у Санџаку, поново поја-

вила пропаганда да се припоје Албанији. Као вође ове пропаганде сматрани су Ха-

сан-бег Приштина, Неџиб и Ферхад-бег Драга и Хафус Реџеп из Вучитрна. Ове ве-

сти и хапшење двају агитатора око Пријепоља појачали су провокацију муслима-

на који су желели припајање ових округа Монархији. Уколико је то немогуће и не-

могућа аутономија, тражили су исељавање у Турску, односно у Босну, јер останак 

под Србијом и Црном Гором је немогућ.
109

 

Сјеничка резолуција је остала као неуспео покушај да се на међународној 

конференцији пласирају фалсификовани плебисцитарни документи. После осло-

бођења поведен је истражни и судски оступак против учесника Сјеничке конфе-

ренције. Али, указом од 17. фебруара 1921. дела су опроштена и предата забораву. 

Оптужени су 24. фебруара исте године ослобођени, а поступак дефинитивно обу-

стављен. Акта о овоме процесу представљају драгоцену грађу, која осветљава по-

литичку ситуацију у Санџаку.
110

 

 

 

Djordje Mikic 

 

The Austro-Hungary Politics in Sandjak (1878-1918) 

 

Summary 

 

The politics of the Austro-Hungarian Empire in the Sandjak of Novi Pazar in the 

period from 1878 to 1918 was based on the results of the Great Eastern Crisis and the 

provisions of the Congress of Berlin in 1878, according to which the Monarchy was 

granted the right to, in addition to Bosnia and Herzegovina, occupy Sandjak too. Austro-

Hungary did not occupy Sandjak, but, according to the agreement with Turkey, the 

Constantinople Convention dated on April 21, 1879, occupied militarily a part of 

Sandjak in Potarje and Polimlje. 

With forming the Sandjak of Novi Pazar, the narrow zone between newly 

liberated Serbia and Montenegro in the southeast direction, through Mitrovica, it was 

intended to permanently prevent the union of the two South Slav state, so the Austro-

Hungarian occupation prevented the spread of the unity of Serbia and Montenegro in the 

Sandjak area and at the same time Turkey over Bosnia, to be tied with the Monarchy, 

considering if it would be completely separated from it, it would not have been able to 

maintain its position in Albania. The administrative and military control of Sandjak 

would be incomparably harder for Austro-Hungary than in Bosnia and Herzegovina, 

                                                 
108
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because of the population's resistance and because that was the area which was 

geographically in much smaller sphere of the Monarchy's interest. The Austro-

Hungarian government could not ignore the fact that the armed penetration in Sandjak 

without the help of Turkey, as it was the case in Bosnia and Herzegovina, required too 

stronger troops, as Sandjak was geographically connected with Serbia and Montenegro. 

The politics of the Austro-Hungarian Empire in Sandjak was moving in the 

opposite direction to the first Great Eastern Crisis, created with the Austro-Hungarian 

annexation in 1908. Although the Austro-Hungarian Foreign Minister of that time Alois 

Lexa von Aehrenthal as well as Julius Andrassy at the proper time, represented the same 

principles of the Eastern politics of the Monarchy: “the principle of maintaining” Turkey 

and “the principle of preventing the creation of the South Slavic formations and Serb-

Montenegrin unity through Sandjak”, he opposed the military, political and financial 

reasons of Andrássy politics towards Sandjak, which lied in setting up the Austro-

Hungarian and Turkish troops side by side, with the Turkish rule. Aehrenthal began to 

pursue politics based on the belief that the Austro-Hungarian politics in the Balkans can 

not be achieved through the Sandjak of Novi Pazar, but through the path that led through 

Belgrade and division of Serbia as in the agreement with Bulgaria. He proclaimed and 

realized the annexation of Bosnia and Herzegovina and withdrew the Austro-Hungarian 

troops from Sandjak, with drawing up the plans for the construction of the Sandjak 

railways contrary to the project of the Adriatic railways, which Serbia and Russia 

interceded. By Aehrenthal, discrepancies between the military withdrawal and the 

construction of Sandjak railways were illusory, because economically Vienna was 

bringing closer to Thessaloniki, to which it gravitated with the railways' construction. 

After the withdrawal of the army, in spite of Germany support, Austro-Hungary did not 

agree to the military protection of Sandjak and, like the all territory of the European 

Turkey, it was left without support, which facilitated the military results of the Balkan 

allies in the war with Turkey in 1912. 

The Austro-Hungarian politics met with Sandjak at the outset of World War I in 

1914, its break through to Pljevlja and the army withdrawal with which a considerable 

number of Muslims from Sandjak withdrew to Bosnia and Herzegovina. When they 

began to talk about peace in 1917, the Austro-Hungarian representatives in the occupied 

Serbia and Montenegro, at a conference in Sjenica, ordered and organized the authorities 

in Sandjak, with the aim of Sandjak to declare to become a part of Bosnia and 

Herzegovina, that is the Austro-Hungarian monarchy. A resolution was passed about that 

in Sjenica, an unsuccessful attempt to place forged plebiscitary documents at the 

international conference. After the liberation in 1918 the investigation and court 

proceedings against the participants of the conference Sjenica were initiated. Due to 

political reasons it was suspended. The respective acts represent a valuable historical 

material which illuminates the political situation of that time in Sandjak. 
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DRUŠTVENOPOLITIČKI KONTEKST SAKRALNE 

ARHITEKTURE U SARAJEVU U PERIODU 

AUSTROUGARSKE UPRAVE  
 

 

Apstrakt: Sarajevski sakralni objekti austrougarskog perioda su potvrda da je 

arhitektura uvijek izraz istorijskih i društvenih prilika određenog vremena, htijenja i 

mogućnosti jednog društva. Kao osnov za svaku objektivnu analizu i valorizaciju ka-

raktera i značaja ovog segmenta graditeljstva neophodno je, stoga, imati u vidu druš-

tvenopolitički kontekst njihove izgradnje. Odnos austrougarske vlasti prema pojedi-

nim vjerskim zajednicama, ali i međukonfesionalne odnose, najvidljivije izražavaju 

sakralni objekti koji su markantna prostorna konkretizacija težnji ka naglašavanjem i 

diferenciranjem svake religijske zajednice kroz tematski izbor istorijskih stilova. 

 

Ključne riječi: društvenopolitičke prilike, sakralna arhitektura, austrougarski 

period, Sarajevo. 

 

 

Uvod 

 

Nezadovoljstvo turskom vlašću i duboka kriza agrarnog sistema doveli su 

1875. godine do ustanka koji, ulaskom Srbije, Crne Gore i Rusije u rat protiv Turske, 

prerasta u veliku Istočnu krizu (1875–1878),
1
 koja je okončana Berlinskim kongre-

som (13.6–13.7.1878). Kongres je, između ostalog, trebao da riješi i pitanje statusa 

Bosne i Hercegovine. Predstavnici Austrougarske, odbacujući Sanstefanskim mi-

rovnim ugovorom predviđenu autonomiju, otvoreno su ispoljili svoje dugogodišnje 

pretenzije za zaposjedanje ovih krajeva, s obrazloženjem da autonomija ne bi dovela 

do pacifikacije i da bi neotklonjene vjerske i socijalne razlike opet proizvele nezado-

                                                 
1
 Nakon što 15. januara 1877. Austrougarska s Rusijom sklapa u Budimpešti Tajnu konvenciju, 

Balkansko poluostrvo je podijeljeno u interesne sfere: Austrougarska je dobila Bosnu i Hercegovinu, a 

Rusija Bugarsku. Međutim, kada je Rusija, uz drugi rat Srbije i Crne Gore, 1877. g. porazila Tursku, 

stvorila je Sanstefanskim mirom Veliku Bugarsku, a za Bosnu i Hercegovinu predvidjela autonomno 

uređenje. Time Rusija krši odredbu Konvencije da neće podržavati stvaranje jedne jake slovenske 

države, kao i odredbu kojom su Bosna i Hercegovina prepuštene Austrougarskoj. Nakon što od Turske 

nije uspjela dobiti saglasnost da okupira Bosnu i Hercegovinu, Austrougarska traži rješenje od velikih 

sila. 
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voljstva i ustanke. Pored toga, autonomija bi neminovno vodila priključenju Bosne i 

Hercegovine Srbiji i Crnoj Gori, odnosno stvaranju jake južnoslovenske države, čime 

bi bila poremećena ravnoteža u Evropi. Zaposjedanjem Bosne i Hercegovine od stra-

ne jedne neslovenske države to bi se izbjeglo. S ovim stavovima i argumentima, na 

prijedlog engleskog izaslanika, XIV član Sanstefanskog ugovora korigovan je XXV 

članom Berlinskog kongresa, kojim je Austrougarskoj dato pravo da Bosnu i Herce-

govinu privremeno zaposjedne i njima upravlja, uz formalnu vlast sultana. Opiranje 

Turske bilo je bezuspješno, a jedino što je ona postigla bila je izjava Austrougarske 

da se zaposjedanje smatra privremenim i da će se sačiniti dodatni međusobni spo-

razum. 

Austrougarska ubrzo pristupa okupaciji Bosne i Hercegovine. Međutim, na-

kon nepredviđenog otpora, to je uspjela tek nakon tromjesečnih borbi, s pojačanim 

oružanim snagama i uz velike ljudske gubitke. Naime, odluka Berlinskog kongresa 

izazvala je veliko negodovanje u Bosni i Hercegovini, što je naraslo do oružanog ot-

pora muslimanskog i manjeg broja pravoslavnog stanovništva, kojima je, iako s raz-

ličitim motivima, otpor okupaciji bio zajednički cilj. Muslimani su željeli očuvati 

staro stanje i svoj dotadašnji socijalni položaj, koji je i bio uzrok nezadovoljstvima i 

pobunama nemuslimanskog stanovništva. Srpskopravoslavno stanovništvo se, s dru-

ge strane, nastojalo izboriti za autonomiju, kojom bi se postiglo rješenje agrarnog 

pitanja i time ravnopravniji politički i socijalni položaj u odnosu na muslimansko sta-

novništvo, s krajnjim ciljem oslobođenja od Turske i ujedinjenja Bosne i Hercego-

vine sa Srbijom i Crnom Gorom.  

Iako je za saradnju postojala volja na obje strane, stoljetne suprotnosti i razli-

čiti politički motivi nisu doveli do složne akcije širih razmjera. Ova činjenica, kao i 

izostanak značajnije pomoći sa strane, te nepostojanje vojne organizacije i naoruža-

nja, nasuprot nadmoćnoj austrougarskoj vojsci, za koju vojni uspjeh okupacije nije 

smio doći u pitanje, davali su malo nade za uspjeh. Iako je pri zaposjedanju Sarajeva, 

u borbi koja je trajala oko osam sati, stanovništvo pružilo jak otpor, glavni koman-

dant okupacionih trupa general Josip baron Filipović ušao je u Sarajevo 19. augusta 

1878. godine u 17 časova ''u svečanoj pratnji i uz gruvanje topova i zvuke vojne 

muzike, dok se na Žutoj Tabiji vijorila nova crnožuta zastava. Cio grad je u tom 

trenutku, radi svjedočanstva da je vojnički osvojen i pokoren bio okićen bijelim 

krpama i zadimljen od borbi i požara''.
2
 

Zaposjedanje Bosne i Hercegovine je za Austrougarsku bila prva faza infil-

tracije na Balkansko poluostrvo. Za muslimane je to bio gubitak dotadašnjeg društve-

nog položaja, a za pravoslavne gubitak nade za ujedinjenje sa Srbijom i Crnom Go-

rom. Stoga će i jedni i drugi ostati odlučni protivnici nove uprave i svih mjera koje je 

ona preduzimala.  

 

                                                 
2
 T. Kruševac, Sarajevo pod austrougarskom upravom 1878–1918, Sarajevo 1960, 230. 
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1. Demografske promjene 

  

Posebna pažnja Monarhije bila je posvećena razvoju ''zemaljskog glavnog 

grada'', zahvaljujući čemu se Sarajevo razvijalo dinamičnije i potpunije nego ostala 

mjesta u Bosni i Hercegovini. Kao zasebna administrativna jedinica, s upravnim i 

predstavničkim organima i činovničkim aparatom, Sarajevo je centar za sve oblasti 

društvenog, političkog i privrednog života zemlje. Dinamičan razvoj grada i nove 

mogućnosti koje je pružao, direktno su uticali na porast broja stanovnika i na 

izmjenu vjerske strukture. 

Stanovništvo sе imigracijom u ovom periodu skoro utrostručilo. Prema zva-

ničnim popisima stanovništva,
3
 1879. godine grad je brojao 21.377 stanovnika, a 

1885. godine 26.268. Na popisu 1895. godine ovaj broj je porastao na 38.083, a na 

zadnjem zvaničnom popisu u Sarajevu je živjelo 51.919 stanovnika ili 243% u odno-

su na prvi popis. Do kraja ovog perioda bilo je, prema procjenama, 59.919 stanov-

nika.
4
 Pri tome, prirodnim priraštajem gradsko stanovništvo se povećalo za jednu 

trećinu, dok je dvostruko veći priraštaj bio rezultat imigracije iz unutrašnjosti zemlje, 

Monarhije i drugih zemalja. 

 Treba napomenuti i da je proces kretanja domaćeg stanovništva bio dvosmje-

ran, pošto se jedan dio stanovništva, uglavnom muslimanskog, iseljavao u Tursku.
5
 

Rezultat ovih demografskih kretanja je i to da se udio domaćeg gradskog sta-

novništva izmijenio u korist doseljenika iz drugih zemalja (Tabela 1). Daleko najveći 

broj doseljenika bio je iz Austrougarske (Tabela 2). 

 

Stanovništvo 
1885. 1895. 1910. 

broj % broj % broj % 

Bosne i Hercegovine 23.122 88,0 27.296 71,6 33.573 64,7 

Drugih zemalja 3.146 12,0 10.787 28,4 18.345 35,3 

Svega 26.268 100,0 38.083 100,0 51.919 100,0 

Tabela 1. Porijeklo stanovništva Sarajeva 

 

                                                 
3
 Statistički podaci iz zvaničnih izdanja Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu: Ortschafts und 

Bevölkerung - Statistik von Bosnien und der Hercegovina. Sarajevo, 1880 (Statistika miesta i pučan-

stva Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1880); Ortschafts und Bevölkesung - Statistik von Bosnien und 

der Hercegovina nach dem Volkszählung-Ergebnisse vom 1. Mai 1885 (Statistika miesta i žiteljstva 

Bosne i Hercegovine po popisu naroda od 1. maja 1885), Sarajevo 1886; Hauptresultate 

Vokkszählung in Bosnien und der Hercegovina vom 22. April 1895 (Glavni rezultati popisa žiteljstva 

u Bosni i Hercegovini od 22. aprila 1895), Sarajevo 1896; Rezultati popisa žiteljstva u Bosni i Herce-

govini od 10. oktobra 1910, Sarajevo 1912. 
4
 T. Kruševac, Sarajevo pod austrougarskom upravom ..., 315. 

5
 T. Kruševac, Sarajevo pod austrougarskom upravom ..., 19. 
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Doseljenici u Sarajevo 1885. 1895. 1910. 

Iz Austrougarske 2.940 9.569 16.785 

Iz drugih zemalja 206 1.218 1.560 

Svega 3.146 10.787 18.345 

Tabela 2. Doseljenici u Sarajevo 

Ovo je neminovno dovelo i do promjene konfesionalne strukture stanovni-

štva. Austrougarska je u Sarajevu zatekla četiri vjerske grupe: muslimane, pravo-

slavne, katolike i kompaktnu grupu Jevreja. Najveće promjene nastale su kod musli-

mana i katolika. Od apsolutne većine (69,5%) na prvom zvaničnom popisu iz 1879. 

godine, muslimani na zadnjem popisu 1910. čine samo 35,6% stanovništva. Jedino 

oni nisu imali priliva sa strane, dok im se u isto vrijeme broj smanjivao i iseljava-

njem. Katoličko stanovništvo se od 3,3% u 1879. godini, do zadnjeg popisa 1910. 

godine povećalo na 34,5% ukupnog stanovništva grada, uglavnom kao rezultat dose-

ljavanja velikog broja činovnika iz zemalja Monarhije
6
 (Tabela 3). 

Značajan porast ostvarili su i Jevreji. Njihov broj se između prvog i posljed-

njeg zvaničnog popisa stanovništva utrostručio, uglavnom imigracijom aškenaskih 

Jevreja. Protjerani iz Engleske i Njemačke, najprije se sele u Češku, Poljsku i Rusiju, 

a kada je antisemitizam i tamo ojačao, dolaze u Hrvatsku, Ugarsku i Rumuniju, a 

odatle se, nakon okupacije, naseljavaju u Sarajevo, gdje zatiču sunarodnjake – Je-

vreje sefarde.
7
 Ove dvije jevrejske zajednice, koje su se razvijale u različitim ma-

terijalnim i kulturnim uslovima, vremenom su formirale karakteristične osobenosti, 

pa među njima nije bilo prisnijih veza. To pokazuje i paralelno postojanje zasebnih 

vjerskih opština, hramova, grobalja, škola i društava. Iako malobrojni, aškenaski Je-

vreji već 1879. godine osnivaju svoje vjersko društvo, 1880. osnivaju i opštinu sa 

oko 50 opštinara, otvaraju osnovnu školu sa nastavom na njemačkom jeziku, kao i 

zasebno groblje na Koševu. Stalnim doseljavanjem iz Monarhije broj aškenaskih Je-

vreja se vremenom znatno povećao. Međutim, ovo kretanje sve do 1910. nije moguće 

pratiti iz zvanične statistike, pošto su u ranija tri popisa sadržani podaci za obje je-

vrejske grupe zajedno. Prema popisu stanovništva iz 1910. godine u Sarajevu je bilo 

1.412 aškenaskih i 4.985 sefardskih Jevreja, pa je s ukupno 6.397 to bio grad s 

najviše Jevreja u zemlji. Međutim, za razliku od drugih vjerskih grupa, Jevreji nisu 

odigrali nikakvu ulogu u vjersko-političkim borbama ovog perioda. Njihova nezain-

                                                 
6
 Nakon završetka Prvog svjetskog rata, koji je označio i kraj austrougarske uprave u Bosni i 

Hercegovini, znatan broj ovih stranaca odselio je iz Sarajeva. 
7
 Nakon protjerivanja iz Španije (1492) i Portugala (1496), Jevreji sefardi nalaze susretljivost i široku 

toleranciju sultana Bajazita II i Sulejmana Veličanstvenog. Jedan dio, u traganju za novim prostorima 

i mogućnostima, dolazi iz Soluna i Istanbula u Sarajevo, gdje od 1565. imaju i svoju opštinu. U 

pravnom položaju bili su izjednačeni s ostalim neislamskim stanovništvom. Neopterećeni nacional-

no-političkim težnjama, u prilagođavanju novim uslovima bili su u prednosti nad muslimanima i pra-

voslavnima, koji su se iz političkih razloga opirali svemu što je Austrougarska donijela.  
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teresovanost za pokrete u zemlji, kao i za svjetska strujanja u Jevrejstvu, odgovarala 

je Austrougarskoj, koja ovoj podvojenosti nije pridavala značaj. Tek s početkom 20. 

vijeka, pod uticajem cionizma Theodora Herzla
8
 i porasta antisemitizma, jača i je-

vrejski nacionalizam, pa ove dvije jevrejske zajednice, djelovanjem napredne omla-

dine, nastoje prevazići međusobne razlike.  

 

Vjerske grupe  
Godine zvaničnog popisa stanovništva 

1879. 1885. 1895. 1910. 

Muslimani  
14.848 

69,5 % 

15.787 

60,1% 

17.158 

45,1% 

18.640 

35,6% 

Pravoslavni  
3.747 

17,5% 

4.431 

16,9% 

5.858 

15,4% 

8.450 

16,3% 

Katolici  
698 

3,3% 

3.326 

12,7% 

10.672 

28,0% 

17.922 

34,5% 

Jevreji  
2.077 

9,7% 

2.618 

9,9% 

4.058 

10,6% 

6.397 

12,3% 

Ostali  
7 

- 

106 

0,4% 

337 

0,9% 

690 

1,3% 

SVEGA 
21.377 

100% 

26.268 

100% 

38.083 

100% 

51.919 

100% 

Tabela 3. Vjerska struktura stanovništva Sarajeva 

2. Odnos austrougarske uprave prema vjerskim zajednicama 

 

 S različitim interesima i odnosom prema okupaciji i Monarhiji stvoreno je 

veoma osjetljivo i složeno vjersko pitanje. Svaka je vjerska zajednica imala svoje vi-

đenje okupacije i na njemu temeljila svoje težnje, ljubomorno prateći da u odnosu na 

druge ne bi bila zapostavljena ili uskraćena. Muslimani su teško zaboravljali svoj po-

vlašteni položaj, kada je islam kao državna vjera bio mjerilo javnog života. Pravo-

slavni su svoja prava temeljili na brojnosti i zaštiti Srbije i Rusije. Katolici su se osla-

njali na činjenicu da su monarh, dvor i nova uprava pripadali njihovoj vjerskoj 

zajednici. Jedino su Jevreji, kao uvijek i svugdje, pokazali svoju lojalnost novoj vla-

sti.  

Rukovodeći se svojim interesima, Austrougarska je podržavala zatečene me-

đukonfesionalne odnose kako bi onemogućila grupisanje domaćeg stanovništva za 

zajedničke akcije, koje bi mogle ugroziti njene političke pozicije i planove. O tome 

svjedoče i instrukcije koje je, u ime careve Kancelarije, general Beck izdao generalu 

                                                 
8
 Na osnivačkom kongresu, održanom 1897. u Baselu, Theodor Herzl je izabran za prvog predsjednika 

Svjetske cionističke organizacije (WZO), čiji je cilj bio ujedinjenje Jevreja i stvaranje jevrejske države 

u Svetoj zemlji. 

http://bs.wikipedia.org/wiki/1897
http://bs.wikipedia.org/wiki/Basel
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Filipoviću uoči okupacije: ''Preporučuje Vam se najtoplije naročita obazrivost u vjer-

skim pitanjima, pri čemu ima da kod stanovništva poklonite svoju pažnju brižljivom 

njegovanju katoličkog elementa, koji se pokazao pouzdan i nastojanjima Monarhije 

prijateljski raspoložen i ... naročito spriječite približavanje ili savez muslimanskog s 

pravoslavnim stanovništvom, koje treba da se najoštrije nadzire s obzirom na even-

tualne, okupaciji neprijateljske aspiracije''.
9
 

U tom smislu Austrougarska, osobito djelovanjem zajedničkog ministra fi-

nansija Benjamina Kállaya,
10

 nasuprot nacionalnoj nastoji razviti regionalnu svijest 

stanovništva. Idejom ''bosanske nacije'' trebalo je ostvariti protivtežu srpskoj i hrvat-

skoj nacionalnoj misli. Kállay je očekivao da će ovu ideju prihvatiti muslimani, koje 

su svojatali i Srbi i Hrvati, nastojeći s njima dobiti apsolutnu većinu. Međutim, ova 

nacionalna politika, forsirana osobito u prvoj polovini 90-ih godina, dovela je do 

revolta i snažnog bujanja nacionalizama, koji se uobličavaju u organizovane političke 

pokrete. Zbog toga je ideja ''bosanstva'' napuštena, a s tim i termin ''bosanski'' jezik, 

koji je ukinut 1907. godine, od kada se zvanično nazivao srpsko-hrvatski jezik. 

  

Reorganizacija vjerskih zajednica  

 

Polazeći od toga da joj po Berlinskom ugovoru pripada i crkvena i politička 

vlast, Austrougarska pristupa preuređenju vjerskih zajednica. Načini su prilagođa-

vani specifičnostima, a osnovno je bilo osigurati presudan uticaj na izbor više 

crkvene hijerarhije, koja će biti zavisna i time lojalna upravi. Pripremana pažljivo, 

reorganizacija je, uprkos pokretima i otporima, bila najvećim dijelom realizovana. 

Naročitu važnost imalo je pitanje uređenja pravoslavne i muslimanske vjerske 

zajednice, čiji su se vjerski poglavari i najviša hijerarhija nalazili u sferi suvereniteta 

turskog vladara, što je trebalo svesti na formalne veze. Već je u instrukcijama gene-

ralu Filipoviću naglašeno da muslimansko i pravoslavno stanovništvo treba odvojiti 

od supremacije vrhovnih crkvenih vlasti u Carigradu i povezati ih jače s Monarhi-

jom, tako što će se pravoslavni staviti pod duhovnu vlast Karlovačke patrijaršije, a za 

muslimane formirati posebnu vjersku organizaciju u zemlji.
11

  

 Pravoslavni. Nakon pada srednjovjekovne Bosanske države pod Turke 1463. 

godine, srpskopravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini došla je pod nadležnost 

Ohridske arhiepiskopije. Od 1757. godine u vjerskom pogledu je potčinjena Pećkoj 

patrijaršiji, čijim ukidanjem 1766. godine dolazi pod jurisdikciju Carigradske (Vase-

ljenske ili Ekumenske) patrijaršije. Od tada su mitropoliti, uglavnom Grci i Bugari, 

birani od Svetog sinoda, a od carigradskog patrijarha postavljani, dok su pravo in-

                                                 
9
 H. Kapidžić, Hercegovački ustanak 1882, Sarajevo 1958, 13.  

10
 Benjamin Kállay (Budimpešta, 1839 – Beč, 1903), austrougarski državnik, bio je carski ministar 

finansija i glavni tajnik za Bosnu i Hercegovinu više od dvije decenije (1882–1903). Bio je to period 

intenzivnog privrednog i kulturnog razvoja Bosne i Hercegovine. 
11

 H. Kapidžić, Hercegovački ustanak..., 15. 
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vestiture dobijali sultanovim beratom. Osnovni vid prihoda mitropolita (tzv. ''vladi-

karina'') bila su ubiranja od naroda i nižeg sveštvenstva. Mitropolite, tzv. ''fanariote'', 

narod zbog njihove sebičnosti, a i same činjenice da su stranci, nije volio. Kako tur-

ska država nije materijalno pomagala srpskopravoslavnu crkvu, težište crkvene upra-

ve bilo je u crkveno-školskim opštinama, u kojima su, uz izvjesnu vjersko-prosvjetnu 

autonomiju, rješavana ne samo vjerska, nego i pitanja od značaja za cijelu nacio-

nalno-religijsku zajednicu. 

Situacija da je najviša hijerarhija srpskopravoslavne crkve u sferi suverenite-

ta druge države – Turske i drugog vladara – sultana, za Austrougarsku je bila neodr-

živa, pa se žurno pristupilo rješavanju pitanja njene reorganizacije. U početku su raz-

matrane tri mogućnosti: 1. priključenje Karlovačkoj patrijaršiji, koja je već bila u sfe-

ri suvereniteta Monarhije; 2. zadržavanje formalnih veza srpskopravoslavne crkve s 

Carigradom i 3. autokefalnost. 

Za austrougarske interese prva mogućnost je bila najpovoljnija, ali je to, i 

pored agitacije Karlovačke patrijaršije za proširenje svoje jurisdikcije nad srpskopra-

voslavnom crkvom u Bosni i Hercegovini, zbog osjetljivog političkog i pravnog 

položaja zemlje, nosilo puno rizika. Druga mogućnost je odgovarala više srpskopra-

voslavnom stanovništvu, jer bi očuvanje veza s Carigradskom patrijaršijom bila 

prepreka aneksiji Bosne i Hercegovine, čemu je priključenje Karlovčkoj patrijaršiji 

neminovno vodilo. Autokefalnost ni za jednu stranu nije bilo dobro rješenje, a ni 

Karlovačka patrijaršija, s obzirom da je na bosanskohercegovačku srpskopravoslav-

nu crkvu polagala eminentno pravo, nije na to pristajala. 

Nakon diplomatskih intervencija u Carigradu ovo pitanje je riješeno Konven-

cijom o privremenom regulisanju odnosa pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini, 

koju je 28. marta 1880. Austrougarska zaključila s Carigradskom patrijaršijom. Bio 

je to veliki politički uspjeh za Monarhiju, jer su Konvencijom okrnjena sultanova su-

verena prava nad Bosnom i Hercegovinom, zagarantovana Aprilskom konvencijom 

iz 1879. godine. Austrougarskom caru je pripalo pravo postavljanja i smjenjivanja 

episkopa, uz formalnu saglasnost carigradskog parijarha, čime je srpskopravoslavna 

crkva u Bosni i Hercegovini ušla u sferu suvereniteta Austrougarske. Kako je Kon-

vencijom patrijarha plaćala Zemaljska vlada, a ne više mitropoliti, ona je nastupala 

kao predstavnik i zastupnik srpskopravoslavne crkve Bosne i Hercegovine u Cari-

gradskoj patrijaršiji. Naredni korak u reorganizaciji bilo je osnivanje mitropolitske 

Konzistorije 1883. godine, uz mitropolita najviše crkvene vlasti, čije je članove ta-

kođe postavljala i plaćala Zemaljska vlada. Time je najviša crkvena hijerarhija, uz 

strogi nadzor vlasti, stavljena pod puni uticaj i kontrolu, a djelatnost crkveno-škol-

skih opština svedena na vjerske okvire, kako bi se onemogućilo njihovo djelovanje 

kao centara političke opozicije okupacionoj upravi. 

Međutim, provedene mjere su dovele do pokreta za vjersko-prosvjetnu auto-

nomiju crkveno-školskih opština u Bosni i Hercegovini, na šta je Monarhija odgovo-

rila nizom represivnih mjera, među kojima je bilo i raspuštanje opština u Sarajevu, 

Mostaru i Livnu. Osnovni oblik ovog političkog djelovanja bilo je slanje memoran-
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duma Zemaljskoj vladi. U Prvom memorandumu, upućenom 1896. godine, vlada je, 

između ostalog, optužena da ne subvencioniše proporcionalno izgradnju i popravke 

pravoslavnih crkava, čija se gradnja ''otežava i potiskuje iz uglednijih mjesta varoši u 

neugledne krajeve i van mjesta''.
12

 Ovaj, kao i sve ostale navode Memoranduma, 

vlada je u potpunosti negirala. Kao odgovor na žalbu da se u raspodjeli sredstava za 

gradnju sakralnih objekata favorizuje katolička religija, izneseni su podaci da je u 

periodu 1878–1896. na ime gradnje Zemaljska vlada katolicima dodijelila 232.191 

forinti, pravoslavnim 235.305 forinti, a muslimanima 135.628 forinti. S obzirom na 

to da je procentualni odnos bio približno 20% katolika, 40% pravoslavnih i 40% 

muslimana, iz ovih podataka se vidi da se vlada nije držala principa da veličina sub-

vencije bude srazmjerna broju vjernika svake konfesije u zemlji. Tako su katolici 

dobili dvostruko veću pomoć za izgradnju sakralnih objekata nego što bi im po tom 

principu pripadalo, dok su muslimani bili zakinuti.
13

 

Slične optužbe iznesne su i u Trećem carskom memorandumu 1900. godine, u 

kojem se ukazuje na protežiranje Katoličke crkve, koja se ''u svakom pogledu znatno 

potpomaže, čime je znatno materijalno ojačala''.
14

 Kao dokaz navodi se veliki broj 

raznih katoličkih redova koji su Bosnu i Hercegovinu došli nakon okupacije. Za 

teško stanje Pravoslavne crkve optužena je u svemu Vladi potčinjena crkvena hije-

rarhija, što je vlada osporila, navodeći da je uzrok zaostajanja Pravoslavne crkve u 

finansiranju autonomnog pokreta zbog ''neobuzdanih nacionalnih rovarenja''. 

Dugotrajna i iscrpljujuća autonomna borba, vođena u zakonskim okvirima 

slanjem memoranduma i deputacija, bez stvarne podrške izvan zemlje, okončana je 

31. jula 1905. godine donošenjem Uredbe o upravi crkvenih i školskih poslova srp-

skopravoslavnih eparhija u Bosni i Hercegovini. Postignuti rezultati bili su veoma 

ograničeni. Ostala je neizmijenjena Konvencija iz 1880. godine, a izvjestan uspjeh 

ostvaren je samo u nekim, za austrougarske interese manje važnim pitanjima. Ured-

bom se Zemljska vlada obavezala da će iz kumulativne svote za Pravoslavnu crkvu u 

Bosni i Hercegovini izdvajati dio srazmjeran broju stanovnika. Međutim, ova Uredba 

je 1914. godine ukinuta, uz obrazloženje da je uzrok razvoju nacionalne svijesti  

Srba. 

Muslimani. U Turskoj carevini, čije je državno uređenje nosilo teokratsko 

obilježje, vrhovni vjerski starješina, šejhu-l-islam, je autoritativnim ovlaštenjem – 

menšurom postavljao vjerske službenike i šerijatske sudije. Evidencija i kontrola va-

kufske imovine i direkcije svih provincija bile su pod kontrolom Vakufskog mini-

starstva u Carigradu. Kako turski propisi koji su regulisali pitanja vakufa nisu našli 

praktičnu primjenu, upravitelji vakufa (mutevelije), površno nadzirani od Vakufskog 

ministarstva, često su činili zloupotrebe, zbog čega su vakufi došli u loše materijalno 

stanje.  

                                                 
12

 Bosansko-hercegovački zbornik I, Novi Sad 1902, 9. 
13

 B. Madžar, Pokret Srba Bosne i Hercegovine za vjersko-prosvjetnu samoupravu, Sarajevo 1982, 55. 
14

 Bosansko-hercegovački zbornik I ... , 9. 
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Srasli s turskom državnom idejom, bosanskohercegovački muslimani su vije-

kovima izgrađivali svoje ustanove i shvatanja, vaspitanje i tradiciju u duhu orijental-

nog načina života. Nakon okupacije, ''kao odsječeno drvo od velikog stabla, bosanski 

su muslimani preko noći ostali bez uporišta na koje su se četiri vijeka naslanjali''.
15

 U 

sudaru s novim shvatanjima koja su potisnula navike i privilegije, muslimansko je 

stanovništvo prema Austrougarskoj od početka osjećalo nepovjerenje i netrpeljivost. 

Ovo nezadovoljstvo postalo je još jače nakon mjera provedenih u pravcu uređenja 

vjerskih i vakufskih pitanja.  

Austrougarska od samog početka nastoji prekinuti veze bosanskohercego-

vačkih muslimana s najvišim duhovnim dostojanstvenicima u Carigradu, a vjersku 

organizaciju reorganizovati po hijerarhijskom principu hrišćanskih crkava. U duhu 

naprijed pomenutih instrukcija, general Filipović je, odmah po okupaciji, preuzeo od-

govarajuće korake. Fra Grga Martić u svojim ''Zapamćenjima'' navodi Filipovićevu 

želju da muslimani, putem jedne adrese upućene caru, iskažu lojalnost novoj upravi, 

kao i želju da se odvoje od carigradskog šejhu-l-islama, a da iz svojih redova izaberu 

svog vjerskog poglavara.
16

 Akciju odvajanja trebalo je tako predstaviti kao želju do-

maćeg muslimanskog stanovništva. Međutim, 58 potpisnika ove adrese, na kojoj će 

Austrougarska zasnivati svoj stav, nisu izražavali mišljenje ni muslimanskog naroda 

ni feudalaca. Bio je to ''politički pazar ljudi koji su od novog režima očekivali polo-

žaje i priznanja''.
17

 Kidanju veza s Carigradom i šejhu-l-islamom protivila se velika 

većina muslimana, ali i Turska, koja se teško odricala svojih prava zaštitnice vjerskih 

interesa bosanskohercegovačkih muslimana. 

Austrougarska je, stoga, privremeno odustala od ovih svojih namjera i, na za-

htjev Turske, Carigradskom (Aprilskom) konvencijom od 21. aprila 1879. godine, 

priznajući privremenost okupacije, garantovala svim građanima slobodu vjeroispo-

vijedanja, a muslimanima pravo da održavaju veze sa svojim vjerskim poglavarima u 

Carigradu. 

Nove korake za rješenje dala je Porta 1882. godine imenovanjem sarajevskog 

muftije (najvišeg vjerskog dostojanstvenika na određenom administrativnom područ-

ju) za bosanskog muftiju, čime je priznala potrebu stvaranja posebnog vjerskog 

starješinstva za Bosnu i Hercegovinu. Ovim je ostvarena Kállayeva zamisao o ustroj-

stvu islamske vjerske zajednice. Na čelu hijerarhije je bosanski muftija, sada nazvan 

reisu-l-ulema, vrhovni vjerski starješina, i iste godine obrazovano vijeće ulema  (Ule-

ma medžlis), organ najviše uprave islamske vjerske zajednice, analogno konzistori-

jama u hrišćanskim crkvama. Odlukom od 17. oktobra 1882. godine, pravo imeno-

vanja reisu-l-uleme i članova Ulema medžlisa pripalo je caru, a plaćani su iz držav-

nih (''zemaljskih'') sredstava.  

                                                 
15

 O. Nuri-Hadžić, Borba muslimana za vjersku i vakufsko-mearifsku autonomiji. U: ''Bosna i Herce-

govina pod austrougarskom upravom'', Srpski narod u XIX veku, knj. 15, Beograd 1938, 57–58. 
16

 Fra. G. Martić, Zapamćenja, Zagreb 1906, 109. 
17

 O. Nuri Hadžić, Borba muslimana ..., 109. 
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Pod nadležnost i kontrolu Vlade stavljena je i vakufska uprava. Carskom od-

lukom od 17. marta 1881. uspostavljena je Zemaljska vakufska komisija, na čelu s 

predsjednikom kojeg imenuje car. Članovi Komisije bila su četiri ugledna muslima-

na, koje imenuje Zajedničko ministarstvo finansija, te dva Vladina činovnika. Pored 

toga, postavljen je i Vladin komesar za vakufske poslove. Uticaj muslimanskog 

naroda na izbor vakufskih organa bio je isključen, pa je i to bio jedan od razloga 

nezadovoljstva, iako je, reorganizacijom vakufska imovina znatno unaprijeđena. 

Naredbom Zemaljske vlade o ustrojstvu vakufa od 10. jula 1894. godine dograđen je 

sistem uprave započet 1881. godine. Zemaljska vakufska komisija bila je savjetodav-

ni i nadzorni organ, dok je novoosnovana Zemaljska vakufska direkcija bila izvršna 

vlast. Mutevelije su bili potčinjeni predsjedniku Zemaljske vakufske komisije, od-

govornom Zemaljskoj vladi, koja je imala disciplinsku vlast nad svim vakufskim 

organima.  

Ove provedene mjere podstakle su opozicioni duh i latentno nezadovoljstvo 

preraslo je u autonomni pokret, koji iznenada izbija u proljeće 1899. godine povo-

dom jednog slučaja katoličkog prozelitizma. U Prvom memorandumu 1900. godine 

iznesene su žalbe zbog ugrožavanja vjerske egzistencije: ''Posle 20 godina okupacone 

uprave islamski je narod video oko sebe porušene džamije, razrovana i razgrabljena 

islamska groblja, uništene zadužbine pobožnih muslimana. Džamije pretvorene u ka-

toličke crkve, na islamskim grobljima podignute katoličke samostane, šetališta i mar-

vinsko sajmište, a islamskim nadgrobnim kamenima kaldrmisane drumove''.
18

 Za na-

zadovanje islamske zajednice optuženi su Ulema medžlis i Vakufska komisija, čije 

članove imenuje ''inovjerna vlada... a islamskom vjerom ne može i ne smije uprav-

ljati inovjerac''.
19

 Iseljavanje muslimana objašnjava se pojavom ''agresivnog katolič-

kog prozelitizma... i povredama svetinja islamskog naroda Bosne i Hercegovine''.
20

 

U toku desetogodišnje autonomne borbe, koja je okončana 1. maja 1909. do-

nošenjem Statuta za autonomnu upravu vjerskih i vakufsko-mearifskih poslova u 

Bosni i Hercegovini, postignuti su samo djelimični rezultati. Muslimanska opozicija 

nije mogla osporiti činjenicu da je organizacija vakufa dala pozitivne rezultate. Cen-

tralni zahtjev da reisu-l-ulemu i članove Ulema medžlisa može imenovati samo 

šejhu-l-islam, ograničen je na traženje da samo šejhu-l-islam ima ovlaštenje da reisu-

l-ulemi dodijeli menšuru. Kompromis je nađen u osnivanju muslimanske izborne ku-

rije, sastavljene od hodža. Ona za mjesto reisu-l-uleme predlaže caru tri kandidata, 

od kojih on imenuje jednog, kojem potom šejhu-l-islam, na osnovu molbe duhovne 

kurije, izdaje menšuru.  

Pokret nije imao za stvarni cilj samo borbu za vjersku i vakufsko-mearifsku au-

tonomiju. Prenaglašavanjem pojedinih slučajeva konverzije do optužbe za ugroža-

vanje, trebalo je zadržati duhovne veze s Carigradom, s krajnjim ciljem stvaranja 

                                                 
18

 Memorandum predan 19.12.1900, Novi Sad 1901, 7.  
19

 Isto 
20

 Isto 
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političke autonomije Bosne i Hercegovine pod suverenitetom sultana. U ovo ministar 

Kállay nije ni sumnjao, pa je nastojao onemogućiti da vjersko-vakufski organ dobije 

obilježje predstavnika muslimanskog naroda. Ipak, autonomni pokret muslimana je 

iznenadio Monarhiju, a posebno ministra Kállaya, s obzirom na mjere koje je predu-

zimao u cilju pridobijanja muslimanskog stanovništva. Nerješavanjem agrarnog pi-

tanja trebalo je ne samo spriječiti politički savez pravoslavnih i muslimana, već i 

zadobiti simpatije feudalaca, za šta su naročiti interes pokazivali mađarski plemićki 

krugovi, kojima je i Kállay pripadao. Mađari su se nadali da će, kada dođe do diobe 

evropske Turske, u pitanju Bosne i Hercegovine simpatije muslimana biti na njihovoj 

strani. Zato je pojava masovnog iseljavanja muslimanskog stanovništva kvarila pla-

nove. Osim neriješenim agrarnim pitanjem, muslimane se za režim željelo pridobiti i 

isticanjem turskog jezika i pisma, svečanim ispraćajem i slanjem pratnje hodočas-

nicima u Meku, a u arhitekturi gradnjama u ''orijentalnom slogu''. Svim ovim mjera-

ma, koje su muslimanima bez sumnje godile, Austrougarska ipak nije mogla zado-

biti njihove simpatije, jer je sve do aneksije 6. oktobra 1908. godine neodređen dr-

žavnopravni položaj Bosne i Hercegovine održavao nadu za povratak starog stanja i 

suvereniteta sultana. 

Između muslimanskog i pravoslavnog pokreta, koji su jedno vrijeme tekli para-

lelno, s krajnjim ciljem političke autonomije Bosne i Hercegovine, postojao je poku-

šaj saradnje. Mada je od toga Austrougarska strahovala,
21

 neriješeno agrarno pitanje 

bilo je, očekivano, nepremostiva prepreka sadržajnijoj saradnji, tako da su zajedničke 

akcije imale više taktički značaj. Evropskoj javnosti je trebalo dokazati da Austrou-

garska, u smislu povjerenog joj mandata, nije sposobna da pacificira zaposjednute 

zemlje, kako bi se intervencijom velikih sila ostvario pritisak na Beč. Iako do inter-

vencije nije došlo, ovi su pokreti, ipak, doprinijeli slabljenju međunarodnog ugleda 

Monarhije.  

Nezadovoljstvo zbog neproporcionalnog subvencioniranja vjerskih zajednica, u 

ustavnom periodu je dobilo svoj politički izraz u Rezoluciji Bosanskohercego-

vačkog sabora u njegovom prvom zasjedanju 28. jula 1910. godine. Zahtjev musli-

mana i pravoslavnih za subvencioniranjem prema brojnosti svake konfesije, tzv. kon-

fesionalna tangenta, prihvaćen je od Sabora i Zemaljske vlade. Prijedlogom budžeta 

za 1911. godinu planirana je subvencija pravoslavnoj konfesiji u iznosu od 311.395 

kruna, islamskoj 239.583 kruna, katoličkoj 159.390 kruna, za grkokatolike 15.000 

kruna, evangeliste 8.240 kruna, a za Jevreje samo 4.378 kruna.
22

 Jevreji su negodo-

                                                 
21

 ''Svako zbližavanje između naroda u Bosni i Hercegovini kao i povezivanje na nacionalnoj osnovi 

sa narodima van granica zemlje tretirano je kao izraz političke opozicije uperene protiv interesa 

Austro-Ugarske. U borbu protiv takve saradnje i zbližavanja ... režim je angažovao sav svoj aparat. '' 

(Božo Madžar, Pokret Srba Bosne i Hercegovine..., 369) 
22

 Stenografski izvještaji o sjednicama bosansko-hercegovačkog sabora, god. 1910, I zasj. Sv. I, 

Sarajevo 1910, 460–464; 673–675; 
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vali, pa je Sabor podržao zahtjev jevrejskog zastupnika dr Vite Alkalaja
23

 i izvršene 

su korekcije u državnom budžetu, kojima su Jevrejima, evangelicima i grkokatoli-

cima predviđene jednake dotacije od po 10.000 kruna.
24

 Međutim, već krajem 1913. 

godine ovaj princip je u novim političkim okolnostima napušten. 

Katolici. Uporedo s ovim, prišlo se i reorganizaciji Katoličke crkve u Bosni i 

Hercegovini, čija je istorija do 1881. godine vezana za franjevce, koji s misijskim 

zadacima ovdje dolaze krajem 13. vijeka. Za svo vrijeme turske vladavine, okupljeni 

u svojoj provinciji Bosni Srebrenoj, vode glavnu brigu za katolički narod u Bosni i 

Hercegovini. Djeluju ne samo kao vjerski radnici, već i kao učitelji, ljekari, savjetnici 

i jedini politički predstavnici katolika pred turskom vlašću. Dekretom pape Eugena 

IV dobili su 1446. godine isključivo pravo na duhovnu pastvu, a Ahdnamom sultana 

Mehmeda II el Fatiha, odmah nakon zauzeća zemlje 1463. godine, slobodu propo-

vijedanja i djelovanja u narodu.25 Od tada do 1881. biskupi su u Bosni i Hercegovini 

bili franjevci, s izuzetkom perioda 1701–1735. godine, kada je biskup, koji stoluje u 

Đakovu, imenovan redovnim putem. Godine 1735. je za Bosnu i Hercegovinu 

osnovan poseban Apostolski vikarijat, pa biskup – apostolski vikar stoluje u samosta-

nima Fojnica, Kreševo i Kraljeva Sutjeska. Ovi samostani, među kojima je u admi-

nistrativno-pastoralnom pogledu bilo podijeljeno katoličko stanovništvo Bosne i Her-

cegovine, imali su patronatsko pravo nad župama i pravo vlasništva nad njihovim 

zemljištem i kućama, kao i pravo da Sv. stolici predlažu tri kandidata iz svoje sredine 

na upražnjeno mjesto biskupa.  

U namjeri da sprovede promjene u vrhovnoj crkvenoj hijerarhiji, Austrougar-

ska je povela pregovore sa Sv. stolicom, čiji je rezultat bio Ugovor o zavođenju re-

dovne crkvene hijerarhije, sklopljen 8. juna 1881. godine. Na osnovu ovog ugovora, 

papa Leon XIII već 5. jula 1881. izdaje Apostolsko pismo – Bullu ''Ex hac augusta 

Principis Apostolorum Cathedra'', kojim se, prema propisima Crkvenog prava, usta-

novljuje biskupska hijerarhija u Bosni i Hercegovini. Ovim je izvršeno odvajanje 

Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini od Srijemske biskupije u Đakovu i osnovana 

Vrhbosanska metropolija sa sjedištem u Sarajevu, s dvije sufraganske biskupije – 

Banjalučkom i Mostarskom, a od 1890. i Trebinjskom.
26

 U Sarajevu se osniva stolni 

                                                 
23

 Stenografski izvještaji o sjednicama bosansko-hercegovačkog sabora, god. 1910/11, I zasj. sv. III, 

Sarajevo 1911, 1150–1156. 
24

 Grkokatolicima je naknadno dodijeljeno još 5.000 kruna. Prema popisu iz 1910. grkokatolika je bilo 

8.136, a evangelika 6.342. 
25

 Povelju je izdao prilikom zauzeća Bosne fra Anđelu Zvizdoviću 28. maja 1463. na Milodražu kraj 

Kiseljaka. 
26

 ''Austrija se ispričavala i izmotavala da ne može prihvatiti tri isključivo Bosanske biskupije zbog 

nedovoljnih financija, a stvarni razlozi bili su politički, to jest obziri prema pravoslavnima, koji su bili 

najbrojniji u BiH, a imali su tamo samo tri vladike, i dosljedno tome katolici nisu nikako smjeli imati 

više od tri biskupa u cijeloj BiH'', Dr Đuro Kokša, Uspostava redovite hijerarhije u BiH 1881, U: 

Katolička crkva u Bosni i Hercegovini u XIX i XX stoljeću, Povijesno-teološki simpozij prigodom 

stogodišnjice ponovne uspostave redovite hijerahije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1. i 2. srpnja 

1982, Vrhbosanska Visoka teološka škola, Sarajevo 1986, 53. 



JELENA BOŽIĆ, Društvenopolitički kontekst sakralne arhitekture u Satajevu u periodu... 

141 

 

Kaptol sa četiri kanonika, kao i centralno sjemenište za obrazovanje svjetovnog kle-

ra. Nadbiskup, biskupi i sjemenište plaćani su državnim sredstvima.
27

 Papinom odlu-

kom, koja nije sadržana u Bulli, caru je pripalo pravo da, kao i u drugim područjima 

Monarhije, imenuje biskupe i kanonike, osim nadbiskupa, kojeg na carev prijedlog 

imenuje papa. Ukidanjem apostolskih vikarijata i zavođenjem redovne biskupske hi-

jerarhije, franjevci su izgubili svoje ranije pozicije, kao i privilegiju glavnih sago-

vornika vlasti u ime katoličkog naroda u zemlji. 

 Za prvog vrhbosanskog nadbiskupa imenovan je 16. augusta 1881. dr Josip 

Stadler, profesor Teološkog fakulteta u Zagrebu. Nadbiskup Stadler je u Sarajevo 

došao 14. januara 1882. godine i na tom mjestu ostao do smrti 1918. godine. Od po-

četka favorizuje isusovce zbog njihovog visokog obrazovanja i, po njemu, znatne in-

telektualne superiornosti nad franjevcima, kojima je zamjerao za nekada prisilnu, a 

onda naslijeđenu pasivnost. Uz priznanje zasluga za očuvanje katoličke vjere u ovim 

krajevima, zamjerao im je da ne dozvoljavaju da im se neko drugi miješa u duhovnu 

pastvu, jer ekskluzivizam kao fenomen nije svojstven Katoličkoj crkvi. Na ovaj su-

kob Austrougarska je gledala kao na sukob ideje mjesta za sve i zadržavanja privi-

legija. 

Nova vlast je od katoličke crkvene hijerarhije očekivala podaničku odanost, 

ali i političku saradnju, čemu franjevci sa svojom hrvatskom nacionalnom orijentaci-

jom nisu odgovarali. Stoga je, po mišljenju franjevaca, jedino iz ovih političkih 

razloga vlada i odlučila da ih zamijeni svjetovnim klerom i tako smanji uticaj na 

narod, pravdajući to njihovom malobrojnosšću, slabom disciplinom i nedovoljnom 

obrazovanošću.
28

 Nakon uspostave redovne crkvene hijerarhije, franjevci su se povu-

kli, ne pokazujući javno svoje nezadovoljstvo.  

Jevreji. U tursko doba je nadrabin – vrhovni predstojnik jevrejske konfesije u 

Bosni i Hercegovini (zvani i ''hahambaši''), potvrđivan u svom zvanju carskim bera-

tom. Jevreji su imali svoje vlastito sudstvo i u civilnopravnim pitanjima odlučivao je 

rabin po jevrejskim zakonima. Poput ostalih, i jevrejska vjerska organizacija je stav-

ljena pod kontrolu Zemaljske vlade, koja je davala potvrdu za izbor rabina, plaćanog 

iz državnih sredstava.  

Evangelici. U Bosni i Hercegovini je nakon 1878. godine prisutna i evange-

lička religijska zajednica. Iako je broj njenih pripadnika u odnosu na druge konfesije 

u početku bio neznatan,
29

 rano su prisutna nastojanja za osnivanje evangeličke crk-

vene opštine. Odobrenjem Zemaljske vlade od 1. juna 1893. imaju u Sarajevu vjero-

                                                 
27

 Dr Đuro Kokša, Uspostava redovite hijerarhije u BiH 1881..., 51. 
28

 Dr fra B. Gavranović, Uspostava redovite hijerarhije u Bosni i Hercegovini 1881, Beograd 1935. 
29

 H. Kreševljaković, Sarajevo za vrijeme austrougarske uprave 1878–1918, Sarajevo 1969, 43.  

''Broj protestanata koji ovdje žive iznosi od prilike 54 duše''. ''Sarajevski list'', br.112/1885, Mali 

vjesnik, 2.10. Prema zvaničnom popisu, u Sarajevu je 1895. bilo 285 evangelika, a 1910. ih je bilo 547 

i to 453 augsburške i 94 helvetskog vjeroispovijedanja. 
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ispovijednu opštinu augsburškog i helvetskog vjeroispovijedanja,
30

 a izbor paroha i 

vikara morala je potvrditi Zemaljska vlada.
31

 

 

3. Sakralni objekti  

 

Izgradnja sakralnih objekata u Sarajevu prostorni je i materijalni izraz opisa-

nih društvenih i političko-vjerskih prilika u Bosni i Hercegovini.  

Očekivano, najaktivnija u izgradnji bila je Katolička crkva. U vrijeme ulaska 

Austrougarske sarajevski katolici su imali samo malu franjevačku crkvu sv. Ante Pa-

dovanskog na Bistriku iz 1856. godine. U velikom požaru koji je 1879. godine za-

hvatio Sarajevo, ova je crkva izgorjela, pa je 1881. sagrađena mala crkva od drveta i 

ćerpiča kao privremeno rješenje.
32

 Austrougarska je, kao katolička zemlja, prirodno 

zauzela blagonaklon stav prema izgradnji katoličkih crkava, ali je to bila i realna 

društvena potreba – broj doseljenika iz Monarhije se s vremenom značajno povećao, 

a time i broj katoličkog stanovništva Sarajeva. Pored toga, nakon uvođenja redovne 

crkvene hijerarhije izgradnja crkava bila je i očekivana. Međutim, više nego blago-

naklonošću vlade, nastojanjima nadbiskupa Stadlera, vrlo agilnog u prikupljanju 

priloga u zemlji i inostranstvu, u Sarajevu je izgrađeno osam katoličkih crkava, Rezi-

dencija nadbiskupa i Kaptolski dom, Nadbiskupsko sjemenište i dva samostana. Pro-

jektant svih, osim Crkve Sv. Vinka i Sv. Josipa na Palama, bio je arh. Josip pl. Van-

caš (1859–1932), ovlašteni civilni arhitekt i građevinski savjetnik Vrhbosanske nad-

biskupije.  

Do okupacije su u Sarajevu bile dvije srpskopravoslavne crkve iz turskog pe-

rioda: stara crkva Sv. Arhanđela na Baščaršiji (16. v.)
33

 i Saborna crkva Presvete Bo-

gorodice (graditelj Andreja Damjanov, 1872) u centru grada. U austrougarskom peri-

odu, osim dogradnje zvonika uz Staru crkvu, u užem području grada nisu građene 

srpsko-pravoslavne crkve, već ih je šest izgrađeno u okolini (Ilijaš, Nišići, Reljevo, 

Trnovo, Blažuj, Pale). Pretežno su građene prilozima naroda i istaknutih pojedinaca 

                                                 
30

 ''Sarajevski list'', br. 128, 29.10.1893. Bila je to treća evengelička opština u Bosni i Hercegovini, 

nakon što je 1887. godine osnovana opština u Banjoj Luci, a 1889. u Franz Josefsfeldu kod Bijeljine. 

Prvi predsjednik je bio Filip Ballif, građevinski savjetnik Zemaljske vlade. ''Za sada nema ni crkve ni 

duhovnika. Prvo bogosluženje u dvorani nekadašnje Ašenbrenerove pivare služio je protestantski du-

hovnik Schäffer iz Franz Josefsfelda kod Bijeljine.'' (''Sarajevski list'', br. 128, 29.10.1893). U oktobru 

1894. osveštano je protestantsko groblje ''odmah uz c. i kr. vojno groblje u Koševu'' (''Sarajevski list'', 

br. 121, 17.10.1894)  
31

 Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1906, 132. 
32

 ''Koliko doznajemo biće crkva za kratko vrijeme podignuta. U nju će moći stati do 300 duša.'' 

(''Sarajevski list'', br. 69, 19.8.1881). Već polovinom septembra završavan krov (''Sarajevski list'' br. 

81, 16.9.1881), pri čemu se desila nesreća, kada je sa skele palo nekoliko majstora, od kojih je jedan, 

izvjesni Giovani Valenti, star 32 godine, rodom iz Portisa u Italiji poginuo (''Sarajevski list'', br. 86, 

28.9.1881). Crkva, zapravo kapela, posvećena je 3.1.1882 (''Sarajevski list'', br. 2, 4.1.1882) 
33

 Ovo je jedan od najstarijih objekata u gradu. Bila je manjih dimenzija do popravki iz 1730. godine, 

kada je povećana u dimenzijama koje je zatekla Austrougarska.  



JELENA BOŽIĆ, Društvenopolitički kontekst sakralne arhitekture u Satajevu u periodu... 

143 

 

iz crkvenog i političkog života (Blažuj i Reljevo
34

), dok je Zemaljska vlada sufinan-

sirala izgradnju crkava u Blažuju i Ilijašu.  

Pored dva sefardska hrama iz turskog perioda, zbog razlika u bogosluženju, 

doseljeni aškenaski Jevreji su se našli pred potrebom izgradnje vlastitog hrama. Ulo-

ga hrama u životu Jevreja je višeznačna, jer to nije samo prostor za okupljanje na 

molitvu i propovjed, već istinski centar socijalnog života, prosvjete i kulture. Gradnja 

hrama je stoga za Jevreje uvijek predstavljala životnu potrebu, nacionalnu i vjersku 

dužnost, za šta su nerijetko pokazivali i svu požrtvovanost. Tako je, zbog materiјal-

nih poteškoća, tek nakon dvije decenije vršenja obreda u neadekvatnoj maloj zgra-

di,
35

 sredstvima zajma aškenaske opštine
36

 u centru grada 1902. godine izgrađen mo-

numentalni aškenaski hram (arhitekt Karlo Pařik). 

Austrougarska je u Sarajevu zatekla apsolutnu brojčanu dominaciju islam-

skih sakralnih objekata. Na osnovu bilješki stranih putnika i putopisaca, 1878. godine 

ih je bilo 107, i to 61 mesdžid i 46 džamija, od kojih 8 monumentalnih, potkupolnih, 

iz 16. vijeka.
37

 Neposredno nakon okupacije za potrebe vojske rekvirirani su brojni 

objekti u gradu, a među njima i 24 džamije i mesdžida,
38

 što je u narednim godinama 

dovelo do njihovog propadanja. U periodu 1878–1918. posve je nestalo čak jedanaest 

džamija. Četiri su izgorjele u velikom požaru 1879. godine, a sedam zbog dotrajalosti 

porušeno. Nove džamije nisu građene, a one najznačajnije su restaurirane, dijelom iz 

vakufskih sredstava, a dijelom finansiranjem od strane Zemaljske vlade. Najznačaj-

nija građevina Islamske vjerske zajednice iz ovog perioda je palata Ulema medžlisa, 

sagrađena u kompleksu Careve džamije, te obnova kompleksa Gazi Husrevbegove 

džamije (1885),
39

 koja je 1898. godine prva u svijetu dobila električnu rasvjetu.
40

 

 

                                                 
34

 Baron Nikolić je ''crkvu sv. Nikole podigao svojim podvigom i novcem koji prelazi svotu od 6.000 

for.'' (''Sarajevski list'', br. 59, 23.5.1886) 
35

 Grof, ing Oskar, Spomenica prigodom 50 godina opstanka jevrejske vjerpoispovjedne općine 

aškenaskog obreda u Sarajevu, Sarajevo 1930, 10. 
36

 Vladin povjerenik za zemaljski glavni grad Sarajevo. Dopis Zemaljskoj vladi od 19.2.1901, 

Istorijski arhiv Sarajeva 
37

 M. S. Traljić, Džamije i mesdžidi kojih je u Sarajevu nastalo, ''Muslimanska svijest'', br. 17/1936, 2.  
38

 Od ovoga je izuzeta jedino Gazi Husrevbegova džamija i objekti ovog vakufa. (M. Hadžijahić, 

Sarajevske džamije – austrijska skladišta, ''Islamska svijest'', br. 83, 27.4.1934, 2)  
39

 U velikom požaru, koji je 1879. godine uništio veliki dio Baščaršije, stradala je dekoracija u unu-

trašnjosti i trijemu, izvedena 1755. godine prilikom jedne u nizu popravki. Sačinjen je arhitektonski 

snimak ove najmonumentalnije džamije u Bosni i Hercegovini, koja je bila predmet posebnog intere-

sovanja i proučavanja Edmunda Stixa, sakupljenih u knjizi ''Das Bauwesen in Bosnien und der Her-

cegovina vom Beginn der Occupation durch die österr.-ung. Monarchie bis in das Jahr 1887'' (1887) i 

dr Ćire Truhelke u monografiji ''Gazi Husrefbeg, njegov život i njegovo doba'' (1912). Nakon pet 

mjeseci obnovljena je zidna dekoracija, koju je po nacrtima slikara Pesneggera i inž. Niemeczeka, 

izveo slikar S. Lerch iz Slavonskog Broda za svotu od 6.400 for, dok je cjelokupna obnova stajala 

12.000 for. (''Sarajevski list'', br. 145, 23.12.1885) 
40

 ''Glasnik Vrhovnog islamskog starješinstva'', Sarajevo 1951, 41. 
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Karakteristike sarajevskih sakralnih objekata 

 

Kako religija sa svojom bitnom društvenointegrativnom funkcijom unutar 

jednog korpusa, u društvima multireligijskih sadržaja, kada vanjski uticaji cijepaju 

društvo, može imati i dezintegrativnu ulogu,
41

 opšta karakteristika sakralne arhitektu-

re je dodatno naglašavanje istorijskih osobenosti svake konfesije. Tako je kod kato-

ličkih sakralnih objekata uočljiv oslonac na istorijske stilske obrasce srednje Evrope, 

s prevladavanjem gotike. Kod muslimana je to tursko-orijentalna arhitektura trans-

ponovana u ''bosanski slog'' (palata Ulema medžlisa), dok je kod Jevreja prisutno 

pozivanje na maursku arhitekturu (aškenaski hram). Pravoslavni crkveni objekti, kao 

metod diferenciranja, svoje stilske obrasce nalaze u vizantijskoj i srpskoj srednjovje-

kovnoj arhitekturi raških i moravskih spomenika. 

Sakralnu arhitekturu, osim srpskopravoslavne, u ovom su periodu afirmisale 

snažne stvaralačke ličnosti, pa je ovaj segment i među najboljim osvarenjima svojih 

projektanata. Tako su djelo Josipa Vancaša, najznačajnijeg arhitekte ovog perioda u 

Bosni i Hercegovini: katedralna Crkva Srca Isusova (1884–1889), Crkva uznesenja 

Marijina (1890–1892), Vrhbosanska katolička bogoslovija sa Sjemenišnom crkvom 

Sv. Ćirila i Metoda (1892–1896), Crkva Presvetog Trojstva (1904–1906), Crkva Kra-

ljice sv. Krunice (1910–1911) i franjevačka Crkva Sv. Ante Padovanskog (1912–

1914). Arhitekt Karlo Pařik, odmah iza Vancaša po značaju i ostvarenom ukupnom 

opusu, projektovao je Evangeličku crkvu (1899), Aškenaski hram (1901–1902) i Pa-

latu Ulema medžlisa (1910–1912). Kako nije bilo obrazovanih srpskih graditelja, 

građenje pravoslavnih hramova prepuštano je narodnim neimarima, što im je, uz 

skromne materijalne mogućnosti Crkve i naroda, uglavnom dalo obilježja lokalne 

graditeljske tradicije: Crkva Sv. Ilije u Ilijašu (1879–1881), Crkva sv. apostola Petra i 

Pavla u Nišićima (1885), obje djelo neimara Riste Vulešića, te Crkva sv. velikomu-

čenika Georgija u Trnovu (1886). Izuzetak su Crkva Sv. Save u Blažuju (Alois 

Bütscha, 1896–1897) i crkva u Reljevu (Josef Czerny, 1884–1886), čiji su autori bili 

činovnici Građevinskog odjeljenja Zemaljske vlade. Crkva uspenija Presvete Bogo-

rodice na Palama (1908–1909) djelo je slikara Lazara Drljače, koji je 1906. godine 

završio Građevinsko odjeljenje sarajevske Tehničke srednje škole. Po arhitektonskoj 

koncepiji, prisutna su dva tipa: centralne crkve (Blažuj i Pale) i jednobrodne bazilike 

(Ilijaš, Nišići, Reljevo i Trnovo).  

Kod sarajevskih sakralnih objekata su evidentne razlike ne samo u stilskom 

izrazu i arhitektonskom dometu, već i u karakteru i značaju u urbanizmu grada. 

Mnogi su značajni kao svjedoci planskog urbanog razvoja, u kojem su imali sasvim 

određenu i važnu ulogu urbanih orijentira i akcenata. Nakon donošenja Građevinskog 

reda 1880. godine, kada se gradska teritorija prestrukturira prema savremenim shva-

tanjima u urbanizmu i otvaraju trgovi, novi prostorni element koji nije svojstven 

                                                 
41

 J. Milton Yinger, Die Religion als Integrationsfaktor, u: F. Fürstzenberg, Religionssoziologie, 

Neuwid am Rhein 1964, 101–102. 
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tursko-orijentalnom gradu, jedan od prvih bio je Katedralni trg (danas Trg fra Grge 

Martića), koji sa tadašnjom Rudolfovom ulicom (danas Štrosmajerova) čini najcjelo-

vitije i najuspjelije urbanističko ostvarenje ovog perioda. Katolička Crkva uznesenja 

Marijina na Stupu jedan je od prvih objekata sagrađenih u trećoj etapi širenja grada 

na zapad,
42

 što je, sa srpskopravoslavnom Crkvom Sv. Save u Blažuju, nastavljeno 

dalje u ravnicu Sarajevskog polja. 

 

Zaključak 

 

Na izgradnju sakralnih objekata značajno su uticale istorijske okolnosti koje 

su odredile njihov umjetnički domet i karakter. Razlike u interesima Monarhije i po-

jedinih konfesionalnih grupa, demografske promjene u Sarajevu i provedena reorga-

nizacija vjerskih zajednica, proizveli su vrlo složene društvenopolitičke odnose i 

vjerske prilike, kao neposredne podloge izgradnji sakralnih objekata. To je evidentno 

u njihovom broju i nivou arhitektonskog dometa, kao i u širokoj skali primijenjenih 

arhitektonskih stilova. Karakterističan za istoricizam u arhitekturi toga doba uopšte, 

je tematski izbor istorijskog stilskog obrasca kao dodatni faktor naglašavanja konfe-

sionalnih identiteta. Tako među sakralnim objektima nalazimo sve varijante srednjo-

evropskih stilskih interpretacija bliskih Katoličkoj crkvi, dok je kod pravoslavnih 

objekata prisutna zagledanost u vizantijsku i srednjovjekovnu srpskopravoslavnu 

arhitekturu. U tom smislu pseudoorijentalni stil, kao interpretacija maurske i magreb-

ske arhitekture, predstavlja stilsko opredjeljenje za identifikaciju Jevrejske i Islamske 

vjerske zajednice. Njegovom evolucijom pod uticajem evropske secesije na početku 

20. vijeka, nastaju objekti u ''bosanskom slogu'', kao specifična regionalna arhitektu-

ra, jednovremeno i tradicionalna i savremena.  

Ovakva složenost raznih vidova arhitektonskog izraza sakralnih objekata daje 

im antologijski karakter, zbog čega su aktivan faktor kulturnog i umjetničkog izraza 

austrougarskog perioda u Sarajevu, ali i jedan od glavnih nosilaca prostorne i likovne 

memorije i ekspresije grada. 
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Jelena Bozic 

 

Socio-Political Context of the Sacral Architecture in Sarajevo  

during the Austro-Hungarian Period 

 

Summary 

 

Understanding the various forms of religious architecture in Sarajevo during 

Austro-Hungarian period requires knowledge of its historical context.  

The first step in imposing civilian rule on Bosnia was to control the religious 

hierarchies that had played such a prominent role in the Ottoman government. 

Austria negotiated the right to appoint the Bosnian heads of the Orthodox, Catholic 

and Muslim churches, established its authority to appoint and dismiss religious 

leaders, and then placed them on the state payroll. In 1880 the ecumenical patriarch 

in Istanbul gave the Habsburg emperor, Franz Joseph, the right to select the Serbian 

Orthodox bishops in Bosnia, as well as the right to dismiss them for failing to fulfill 

either their state or religious duties. Moreover, the Serbian Orthodox finances came 

under the state control. In 1881 the Pope agreed to allow the emperor to nominate 

(not appoint) the Roman Catholic bishops in Bosnia and to require a loyalty oath 

from priests working in the region. In return, the Franciscans lost their status 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VII, број 7, 2015 

148 

 

(enjoyed since 1342) as the only Roman Catholic order allowed in Bosnia. This loss 

of exclusivity enabled the Catholic Church to establish a secular clergy in Bosnia and 

increase the Catholic influence. 

The position of Islamic leaders was complicated because the Ottoman sultan 

was also the caliph, the Islam's highest religious authority. Since Bosnia and 

Herzegovina technically remained a part of the Ottoman state (the Treaty of Berlin in 

1878 granted Vienna the authority to occupy and administer Bosnia and 

Herzegovina, while it remained legally in a possession of Istanbul), the Habsburg 

government could not appoint the Bosnian mufti (the highest Muslim cleric in 

Bosnia) without violating the international law. Instead, Vienna created the state 

salaried office of Grand Mufti to lead a new, independent Bosnian Islamic religious 

hierarchy, which included a four-man advisory committee (Majlis) to interpret and 

preside over sharia law (the Islamic equivalent of the Catholic canon law). 

Adopting the pattern of city-builders in other regions of the monarchy, 

architects adopted historicist models in designing new buildings in Bosnia and 

Herzegovina. Architects deliberately designed monumental religious structures in the 

capital city of Sarajevo to enhance the stature of government-appointed religious 

officials, furthering the regime’s strategy of deflecting popular interest away from 

secular nationalist movements and toward personal piety and obedience. 

In this era the religious architecture and art turned to the past, to the previous 

styles using them in a new approach - typological eclecticism, when the architect 

turns to one or another model in the past. 
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PRILOG PROUČAVANJU GRADITELJSKOG NASLJEĐA 

BIJELJINE S POSEBNIM OSVRTOM NA 

AUSTROUGARSKI PERIOD  
 

 

Apstrakt: U radu se razmatraju faktori promjena i kontinuiteta u izgradnji ur-

banog tkiva, kao i ekonomskog, društvenog i kulturnog života u Bijeljini za vrijeme 

austrougarske uprave u kontekstu drugih kulturnoistorijskih perioda.  

 

Ključne riječi: Bijeljina, austrougarski period, graditeljsko nasljeđe. 

 

 

Uvod 

 

Predmet ovog rada je kulturna prošlost Bijeljine interpretirana kroz graditelj-

sko nasljeđe austrougarskog perioda, ali je pri tome neophodno imati u vidu širi vre-

menski okvir unutar kojeg se ovaj značajan segment jasnije profiliše i bolje sagle-

dava. Zbog toga se ovdje daje kratak prikaz perioda do okupacije 1878. godine, kao i 

perioda između dva svjetska rata. Austrougarskoi period, u kojem je Bijeljina, poput 

ostalih bosanskohercegovačkih gradova doživjela vidan napredak u različitim obla-

stima, ostavio je u slici grada najprimjetnije objekte. 
 

Područje grada do 1878. godine 

 

Zbog povoljnih geografskih i klimatskih karakteristika Bijeljina sa okolinom 

je naseljena veoma rano. Povremenim i nedovoljnim arheološkim istraživanjima, a u 

značajnoj mjeri i slučajnim arheološkim nalazima, otkriveno je više praistorijskih 

nalazišta. Najznačajniji lokaliteti neolitskih naselja su: Babića Brdo (Glavičice), Bat-

ković (Batković), Čolakovača (Golo Brdo), Gradac (Batković), Mali Gradac (Ostoji-

ćevo), Veliki Gradac (Ostojićevo), Kućerine (Dvorovi).
1
 

U doba rimske uprave ovo područje je administrativno pripadalo provinciji 

Panonija. Ostaci rimskih naselja otkriveni su na više lokaliteta: Begluci (Patkovača), 

Begovača i Čair (Dvorovi), Crkvište (Batković), Novo Selo (Bijeljina). Ostaci većeg 

                                                 
1
 Podaci iz Arheološkog leksikona Bosne i Hercegovine, Tom 1 i 2, Sarajevo 1988. 
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rimskog naselja su na lokalitetu Glavičarka, na području sela Velika Obarska, gdje je 

postojala i rimska ciglana, zatim ostaci rimskih vila na lokalitetima Rastik (Triješ-

nica) i Prekaja (Brodac), kao i značajni istraženi rimski lokaliteti Veliki Gradac 

(Ostojićevo) i Selo (Kojčinovac). Rimski magistralni put Narona–Sirmium išao je li-

jevom stranom Drine kroz ove krajeve (Srebrenik–Teočak–Bijeljina–Rača–Sir-

mium).
2
 Tada je i rijeka Sava bila veliki plovni put, o čemu svjedoče ostaci kod 

Šepka i u selu Ćipirovine. Oba ova putna pravca korištena su i u srednjem vijeku.
3
 

Arheolog Irma Čremošnik je otkrila prvo veliko trajno ranoslovensko naselje 

na lokalitetu Jazbine (Batković), sa većim brojem objekata tipa poluzemunice, koji 

su služili i kao nastambe i kao radionice za preradu željezne rude. Otkrivena je re-

dukciona peć, ognjište i koritaste jame u kojima je vršena rafinacija željezne rude. 

Nastambe datiraju od sredine 7. do sredine 9. vijeka, dok radionice potiču iz 8. vije-

ka. Nalazi pokazuju da su se stanovnici naselja bavili zemljoradnjom, stočarstvom, 

taljenjem i obradom željeza, kao i trgovinom. Probnim istraživanjem je, uz potok Bi-

strik na lokalitetu Oraščić (Batković), otkrila staroslovenske srednjovjekovne kuće 

tipa poluzemunice, a na lokalitetu Čelopek ostatke metalurških radionica iz 9. vije-

ka.
4
 

Kroz cio srednji vijek ovaj kraj je imao burnu političku istoriju. Bijeljina i 

okolina pripadali su naizmjenično srednjovjekovnoj Srbiji i Ugarskoj, a 1322. godine 

ulaze u sastav srednjovjekovne Bosanske države. Pod ugarskom vlašću su ponovo od 

1412. godine do turskog osvajanja. Od pada centralne Bosne pod Turke (1463) do 

konačnog osvajanja Bijeljine, upadale su turske čete (''akinđije'') i pustošile ovaj pro-

stor, pa je i to jedan od razloga nepostojanja srednjovjekovnih materijalnih ostataka. 

Do sada nije tačno utvrđeno kada je ovaj kraj definitivno pao pod tursku vlast. Pošto 

oblast nije obuhvaćena turskim popisima iz 1515. i 1516. godine, istoričar Adem 

Handžić zaključuje da je Bijeljina najvjerovatnije osvojena 1521. godine.
5
 Prvi 

popisi stanovništva nakon turskog osvajanja upućuju na pretpostavku o privre-

menom nestanku srednjovjekovnog stanovništva u vrijeme invazije Turaka. Po popi-

su Zvorničkog sandžaka iz 1533. godine pominju se četiri sela sa ukupno 55 kuća: 

Mirkovci (Dašnica), Grm (Galac), Čukojevići (Modran) i centralno naselje Četvrt-

kovište sa 13 kuća.
6
 

U 16. vijeku se u turskim defterima Bijeljina javlja pod imenom Četvrtko-

vište, a taj se naziv podudara sa trgom koji se formirao na raskršću puta koji je vodio 

iz Podrinja ka Iloku i Mitrovici, a kod Bijeljine se sastajao s putom od rijeke Bosne, 

koji je išao dolinom Spreče preko Srebrenika. Turci su svoju nahiju nazivali Bije-

                                                 
2
 Gunjača, S., Novi naučni rezultati u hrvatskoj arheologiji, Zagreb 1958, 78. 

3
 Vego, M., Naselja Bosanske srednjovjekovne države, Sarajevo 1957, 11. 

4
 Čremošnik, I., Ranoslavensko naselje Jazbine u Batkoviću kod Bijeljine, Godišnjak Centra za 

balkanološka ispitivanja, XV (knj.13), 227–308.  
5
 Handžić, A., Postanak i razvitak Bijeljine u XVI vijeku, Prilozi za orijentalnu filologiju XII–XIII, 

1962–63, Sarajevo 1965, 45–47. 
6
 Kovačević – Kojić D., Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države, Sarajevo 1978, 85.  



JELENA BOŽIĆ, Prilog proučavanju graditeljskog nasljeđa Bijeljine s posebnim osvrtom.... 

151 

 

ljinom, a njeno sjedište Četvrtkovištem.
7
 Turska administracija je obično preuzimala 

srednjovjekovne administrativne granice, pa istoričar Hazim Šabanović pretpostavlja 

da je u srednjem vijeku ova oblast bila posebna župa. 
8
 

Prema popisu iz 1548. godine, stabilizacijom prilika i vraćanjem izbjeglog 

stanovništva, broj naselja je povećan na 17, sa ukupno 722 kuće: Četvrtkovište sa 89 

kuća, Batković ili Mirkovac, Tvrdkovac, Čukojevići, Grm, Selište, Ruhotina, Popovi 

ili Zvonaš Selište, Kuzovrat, Tomaševac, Dunjevac, Obarska, Triješnica, Mareštica, 

Krčevac ili Gojsal Selište, Brodac, Obrova ili Obrovac i Crnjelovo.
9
 U narednom po-

pisu (1600–1604) evidentirano je istih sedamnaest naselja, a broj kuća povećan je na 

839,
10

 što je posljedica nastavka procesa vraćanja izbjeglog stanovništva i dose-

ljavanja Vlaha iz južnih dinarskih oblasti. 

Status sela Četvrtkovište je imalo do 1580. godine, kada je carskom nared-

bom proglašeno kasabom, pošto su uspostavljeni stalni pazarni dan i godišnji sajam 

kao elementi gradske privrede. Godine 1634. Bijeljina se u tzv. Tuzlanskom sidžilu 

pominje kao sjedište kadiluka.
11

 Francuz Quiclet, koji je Bijeljinu posjetio 1634. go-

dine, zabilježio je da je to veliko selo sa karavanom,
12

 a putopisac Evlija Čelebi, koji 

je ovuda prošao 1664. godine, zapisao je da Bijeljina ima 500 kuća.
13

  

Krajem 17. i početkom 18. vijeka ovaj kraj je poprište ratnih razaranja. U ratu 

Austrije i Turske, krajem septembra 1716. godine austrijska vojska je zauzela Bijelji-

nu, koja nije imala utvrde, osim zemljanog utvrđenja (šarampov) sa palisadama oko 

Džamije sultana Sulejmana II i susjednog Kamenog hamama. Djelovanjem topova 

uništen je šarampov, grad razoren, a onda i spaljen u požaru.
14

 U naredne 23 godine 

Bijeljina je pod austrijskom vlašću. Požarevačkim mirom 1718. godine je okončan 

rat između Austrije i Turske i pristupilo se razgraničavanju. Obje strane su se pozi-

vale na III i IV član mirovnog ugovora, koji se odnosi na dio teritorije Bosanskog 

ejaleta, koji je trebalo da se ustupi Beču. Po pitanju Bijeljine bilo je dosta nepreciz-

nosti i obje su strane tražile da ovaj kraj bude u njihovom posjedu. Austrija je kao 

zemlja pobjednica diktirala granice, pa je Turska izgubila znatne dijelove Bosanskog 

pašaluka, odnosno pojas od ušća Drine u Savu, širok od 6 do 10 km, koji je obuhva-

tao Bijeljinu, Brčko i svu teritoriju Zvorničkog sandžaka na desnoj obali Drine, 

odnosno kadiluke Šabac, Loznicu i Krupanj. Granica na području Bijeljine išla je od 

Orlovog polja, ostavljajući Golo Brdo, Patkovaču, Ćipirovine i Ljeskovac Austriji, a 

Glogovac i Janju Turskoj.
15

 

                                                 
7
 Kovačević – Kojić D., Gradska naselja..., 46.  

8
 Šabanović, H., Bosanski pašaluk, Sarajevo 1959. 

9
 Handžić A., Postanak i razvitak Bijeljine..., 47. 

10
 Isto, 56. 

11
 Isto, 53. 

12
 Glasnik Zemaljskog muzeja, XX, Sarajevo 1908, 23–76.  

13
 Čelebija E., Putopis II, Sarajevo 1954, 60. 

14
 Pelidija E., Bosanski ejalet od Karlovačkog do Požarevačkog mira 1699–1718, Sarajevo 1989, 145.  

15
 Šabanović H., Bosanski pašaluk..., 92–93.  
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Oko 1735. godine pominju se varoš Belina sa 70 kuća i crkvom od pletera, 

zatim varoš Brodac sa 72 kuće i crkvom od hrastovih dasaka, selo Batković sa 13 ku-

ća, a po prvi put se pominje selo Dvorovi sa 21 kućom.
16

 

Nakon novog austrijsko-turskog rata i poraza Austrije kod Grocke, Turci su 

Beogradskim mirom 1739. godine dobili sve zemlje južno od Dunava i Save, pa se 

Bijeljina sa okolinom ponovo našla u sastavu Otomanskog carstva. Prema podacima 

iz 1873. godine u Bijeljini je bilo 200 kuća. Brodac se opet pominje kao selo, sada sa 

10 kuća, koliko su imali i Popovi, i Amajlije 12 kuća. Ostala sela se ne pominju.
17

 U 

centralnom dijelu Bijeljine je sagrađen novi šarampov. Zemljani bedemi pri dnu bili 

su široki 20 m, visoki oko 10 m, sa palisadama od hrastovih trupaca na vrhu, a oko 

utvrđenja 20 m širok i 10 m dubok jarak, u koji je navedena voda iz rječica Janja i 

Dašnica. Kule na četiri ulaza bile su zaštićene pokretnim mostovima na čekrk. Unu-

tar utvrđenja bila je čitava Stara čaršija, sa kućama bijeljinskih feudalaca, zgradom 

sreskog načelstva, vojnog zapovjedništva i podzemnim vojnim arsenalima, kao i 

Džamija sultana Sulejmana II (Atik džamija), obnovljena nakon uspostavljanja mi-

ra.
18

  

Prusko-turski rat (1788–1791) u koji se umiješala i Austrija, uticao je i na Bi-

jeljinu, gdje se naseljavaju izbjeglice iz Bukreša i Galca u Rumuniji (današnji dije-

lovi grada Bukreš i Galac).  

Za područje Bijeljine od velikog značaja bili su i ustanci u Srbiji. Poslije izbi-

janja Prvog srpskog ustanka na istočnoj strani grada sagrađeno je nekoliko zemlja-

nih utvrđenja, a za potrebe ojačanog vojnog garnizona i dvije kasarne (na mjestu da-

našnjih). Novi nemiri nastupili su s otporom carevim reformama 1831. godine, koji-

ma se formalno izjednačavalo hrišćansko i islamsko stanovništvo. Buna Husein-

kapetana Gradaščevića, ugušena 1832. godine, imala je pristalica i u ovom kraju. Po-

savska buna 1834. godine, zatim potresi koji su se desili u periodu 1850–1852. godi-

ne, kada je Omer-paša Latas s velikom vojskom lomio otpor reformama, te Hercego-

vački ustanak 1875. i srpsko-turski rat 1876–1877. godine, imali su višestruk uticaj 

na grad i njegovo stanovništvo. 

Pogranični položaj Bijeljine, ratovi i bune kroz vijekove, a s njma rušenja i 

pustošenja, značajno su uticali na obim sačuvanog graditeljskog nasljeđa. Tome se 

pridružuju i veliki požari. Prvi je izbio u septembru 1716. u ratu Austrije i Turske, a 

katastrofalni požar desio se u ljeto 1867. godine, kada je uništeno preko stotinu obje-

kata. Požar je počeo u pekari u Staroj čaršiji, koja se nalazila na prostoru današnjeg 

Trga kralja Petra. Kako su objekti bili u bondruku, s ispunom od ćerpiča i krovom od 

                                                 
16

 Kajmaković R., Semberija. Etnološka monografija, Glasnik Zemaljskog muzeja, Etnologija, Nova 

serija, sveska XXIX, Sarajevo 1974, 32.  
17

 Isto 
18

 Ovo utvrđenje je u vojne svrhe zadnji put korišteno u srpsko-turskom ratu 1876. godine, a uklonje-

no je sasvim 1878 (Mustafa H. Grabčanović, Iz prošlosti Bijeljine, ''Semberske novine'', Bijeljina 

15.5.1984, 11).  
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šindre, a mnogi i sasvim od drveta, po suvom i vrelom ljetnom vremenu požar se 

brzo širio, uništivši cio centar grada: sresko načelstvo s arhivom, oko 70 trgovačkih i 

zanatskih radnji, sedam magaza, šest pekara, pet kafana i 13 samačkih stanova.
19

  

 

Period austrougarske uprave 

 

Nakon slamanja neočekivanog otpora stanovništva, Austrougarska je uspjela 

Bosnu i Hercegovinu vojnički zaposjesti 4. oktobra 1878. godine.
20

 Poslije pada Brč-

kog i odstupanja glavnine turske vojske iz Bijeljine prema Zvorniku, ne nailazeći ni 

na kakav otpor austrougarska vojska je mirno ušla u grad 20. septembra 1878. godi-

ne.
21

 Službena administracija počinje koristiti naziv Bjelina, ijekavizirani raniji naziv 

Belina
22

. 

S obzirom na formalnu vlast sultana i poseban status Bosne i Hercegovine 

unutar Austrougarske, zadržana je turska administrativno-teritorijalna podjela zem-

lje.
23

 Provizornim statutom od 22. avgusta 1878. godine bilo je određeno da gradske 

zastupnike i gradonačelnika imenuje vlast. Na istom principu bila je i Naredba Ze-

maljske vlade od 16. aprila 1879. godine, po kojoj su okružni uredi dobili ovlaštenja 

da osnivaju gradske opštine. Carevim rješenjem od 29. jula 1882. odobrena je Nared-

ba o djelokrugu kotarskih ureda i okružnih oblasti, čime je okončano ovo trogodišnje 

prelazno stanje. Zemlja je podijeljena na šest okruga, 54 kotara i 23 kotarske isposta-

ve, iako se ovaj broj povremeno mijenjao.
24

 Kotar Bijeljina bio je u sastavu okruga 

Donja Tuzla. Prema načelu jedinstvene uprave, kotarski ured je upravna jedinica i 

prvostepena upravna izvršna oblast, s kotarskim predstojnikom na čelu. Saglasno 

ovom rješenju, kotarski sudovi su bili prvostepeni. Šest okružnih sudova vršilo 

apelacionu vlast, a djelovali su i kao trgovački sudovi.
25

  

Gradska zastupstva bila su obavezna da u svemu izvršavaju naloge viših poli-

tičkih vlasti i njihove odluke proglašavane su punovažnim tek nakon što bi ih odo-

brila nadležna državna vlast. Zastupnici su mogli biti samo vladi pouzdani ljudi, koji 

su disciplinski kažnjavani i smjenjivani ukoliko ne bi pokazali očekivanu lojalnost. 

Vlast je mogla u svako doba raspustiti i kompletno zastupstvo.
26

  

                                                 
19

 Mustafa H. Grabčanović, Iz prošlosti Bijeljine, ''Semberske novine'', Bijeljina 29.12.1984, str. 1. 
20

 Bosna i Hercegovina na Milenijskoj izložbi u Budimpešti 1896. Izdanje Izložbenog ureda bos. herc. 

Zemaljske vlade, XII 
21

 Šestočlana delegacija Bijeljine, na čelu s gradskim načelnikom Avdibegom Salihbegovićem, uputila 

se u susret austrougarskoj vojsci 20 sept. 1878.  

[ http://www.benevolencija.eu.org/content/view/142/72/ (4.11.2014) ] 
22

 Današnje ime Bijeljina u službenoj je upotrebi od 1918. godine. 
23

 Sandžaci su postali okruzi, kaze kotari, a nahije kotarske ispostave. 
24

 Tako je npr. prema zvaničnim podacima, 1896. godine bilo šest okružnih oblasti, 52 kotara i 29 

kotarskih ispostava. (Bosna i Hercegovina na Milenijskoj izložbi u Budimpešti 1896, XVII–XIX) 
25

 Od 7. jula 1879. počeo je djelovati Vrhovni zemaljski sud u Sarajevu. 
26

 T. Kraljačić, Kalajev režim u Bosni i Hercegovini (1882–1903), Sarajevo 1987, 447–450. 
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Carskom naredbom od 12. januara 1897. godine odobren je Normalni štatut 

sa izbornim redom za sve gradske općine u Bosni i Hercegovini izuzevši gradove Sa-

rajevo i Mostar, prema kojem dvije trećine zastupnika, uključujući načelnike i podna-

čelnike, bira stanovništvo, a jednu trećinu imenuje Zemaljska vlada na prijedlog 

okružne oblasti. Gradska zastupstva, sastavljena prema proporcionalnoj zastuplje-

nosti konfesija, bila su ograničena i strogo kontrolisana. Zaključke je potvrđivala 

okružna oblast ili Zemaljska vlada, koja je imala pravo da potvrđuje i izabrane zas-

tupnike. Provodeći vladinu politiku, gradska zastupstva, pa tako i ono u Bijeljini, da-

la su značajan doprinos rješavanju saobraćajne i komunalne infrastrukture, izgradnji 

kulturno-prosvjetnih i zdravstveno-sanitarnih i drugih objekata u pravcu moderni-

zacije naselja. 

Odmah se prišlo rješavanju komunalnih problema, kojih nije bilo malo. Odlu-

kom Gradske opštine, 1880. godine u centru Bijeljine otvorena je Zelena pijaca, na 

prostoru križanja današnjih ulica G. Principa i N. Tesle, koja je tu bila sve do iz-

gradnje današnje Zelene pijace (1948). Na prostoru stočne pijace, koja je izmještena 

na Brčansku cestu, izgrađen je 1892. godine Gradski park, po projektu Johanna 

Kaisera iz Beča. Park je trapezoidnog oblika, površine oko 4 ha, glavnim šetnicama 

podijeljen na četiri kvadranta, s kestenovim alejama i cvjetnom rondelom u središtu, 

uz koji je izgrađen drveni paviljon kafane. Ubrzo je izgrađena i tzv. ''cvjećara'' – 

zimska bašta za uzgoj cvijeća, koje se u proljeće sadilo u parku.
27

 Istovremeno je u 

samom središtu grada formiran i Mali park, zasađen kestenom, koji je u južnom 

dijelu imao drveni paviljon sa kafanom (''Kafe Luft''), a u sjevernom malu čitaonicu 

(kiraethanu) u pseudomavarskom stilu iz 1893. godine, koja je bila približno ispred 

današnjeg Centra za kulturu (ugao ulica V. Karadžića i J. Dučića).
28

  

Uvedena je i rasvjeta glavnih gradskih ulica fenjerima, dok električnu rasvjetu 

Bijeljina dobija 1912. godine. Godine 1907. regulisan je tok Janjice, njenim preus-

mjeravanjem kod Fincovog salaša u kanal Dašnicu, čija je izgradnja započela iste 

godine. Tok Janjice poslužio je za izgradnju glavnog kolektora za kišnu kanalizaciju, 

koja je izvedena 1908–1912. godine, u dužini od četiri kilometra. Bijeljina je dobila 

savremeni poštanski, a 19. januara 1910. godine i telefonski saobraćaj.
29

 Telegrafski 

saobraćaj je uspostavljen još pred kraj turskog perioda.
30

 Grad je imao i jednu manju 

štampariju.
31

 

                                                 
27

 Nakon Prvog svjetskog rata drveni paviljon zamijenjen je zidanim objektom, ali je i on, kao i 

''cvjećara'', uklonjen nakon Drugog svjetskog rata. 
28

 Drvena kafana je 1923. godine zamijenjena zidanom, koja je, kao i čitaonica, srušena pri izgradnji 

Doma omladine, koji se donedavno nalazio na mjestu sadašnjeg Centra za kulturu. 
29

 ''Sarajevski list'', 31, 24.1.1910. Telefonska mreža je do 1914. godine bila uvedena u 32 grada u 

zemlji. (Ljiljak, M., Pošta, telegraf i telefon u Bosni i Hercegovini, II, Sarajevo 1981, 187–192) 
30

 ''Onog dana kada je 1868. godine uspostavljena telegrafska veza Tuzla–Bijeljina, a od Tuzle za Sa-

rajevo već je postojala, iz Bijeljine je taj isti dan više od 30 depeša tim telegramom stiglo u Sarajevo, 

jer je Bijeljina za trgovinu važno mjesto.'' (''Bosna'', br. 100, Sarajevo 1868) 
31

 Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1908, 170–171. 
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Administracija za oblast kotara bila je smještena u zgradi Konak, sagrađenoj 

1876. godine za potrebe turske sreske administracije (ugao ul. Karađorđeve i J. Du-

čića, danas Muzej Semberije).
32

 U njenoj neposrednoj blizini, na mjestu potleušica i 

spleta uličica sa dućanima, prema projektu Građevinskog odjeljenja Zemaljske vlade 

u Sarajevu, počela je 1908. godine izgradnja reprezentativne palate za potrebe admi-

nistracije, koja je završena i 

useljena 1910. godine.
33

 Riječ 

je o najznačajnijem gradskom 

objektu, koji je svojom 

funkcijom, dimenzijama i ur-

banističkom pozicijom glavni 

orijentir, simbol i element vi-

zuelne identifikacije grada. 

Zgrada je u svemu tipičan 

javni objekat tog vremena, či-

ja je jedna od najmarkant-

nijih odrednica monumenta-

lizacija arhitekture kao repre-

zentacije institucije, s uobiča-

jenom primjenom renesansnog stilskog uzorka zbog njegovih evokativnih svojstava. 

Ova palata je kvalitetno djelo istoricističke arhitekture, a postala je i temeljni atribut 

urbanog identiteta. Riječ je o akademski koncipovanom, horizontalno razvijenom 

gabaritu, sa naročito naglašenim korpusom središnjeg rizalita, koji u prizemlju sadrži 

ulazni hol, dok je na spratu rastvoren visokim prozorima glavne sale (Slika 1). Bočno 

su simetrično razvijena dvoetažna krila. U prizemlju desnog dugo je bila Gradska 

kafana, a u lijevom krilu trgovina (''Arpad Weil''), dok su na spratu kancelarijski 

prostori. Bočni traktovi sa ugaonim zasijecanjima rješavaju reprezentativnu fasadu, 

koju akcentira završetak atikom s kružnom lukarnom flankiranom vazama. Isti motiv 

ponavlja se i u osovini plastično oblikovanog centralnog rizalita, s udvojenim toskan-

skim polustupovima na visokim postamentima, s tim što je ovdje lukarna iskorištena 

za smještaj gradskog sata.
34

 Fasada je u cjelini obrađena u plitkoj horizontalnj rustici, 

a dekorativni krov je bio pokriven eternitom.
35

 Glavna, ulazna fasada zapravo je 

glavna kulisa i završna vizura kasnije formiranog trga (danas Trg kralja Petra I).
36

 

                                                 
32

 Za potrebe administracije služila je i u Kraljevini SHS/Jugoslaviji i jedno vrijeme nakon Drugog 

svjetskog rata. Potom je kratko vrijeme tu bila smještena osnovna škola, a 1976. godine izvršena je 

adaptacija enterijera za potrebe Muzejske zbirke ''Semberija'', uz izmjene vanjskog izgleda, neus-

pješna u zoni krova sa ''kapom'', koja je bitno narušila spomenički integritet objekta. 
33

 Grabčanović, H. M., Iz prošlosti Bijeljine, ''Semberske novine'', 1.5.1987, 8. 
34

 Danas su gradski satovi u sve tri lukarne. 
35

 Prilikom adaptacije 1964. godine eternit je zamijenjen pocinčanim limom. 
36

 Konjanički spomenik kralja Petra I je rad kipara Valdeca iz 1937. godine. Rudolf Valdec (1872–

1929) je jedan od najznačajnih akademskih vajara tog doba i nastavnik na Akademiji za umjetnost i 

Slika 1. Opštinska zgrada 
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Austrougarska je kao važan zadatak u cijeloj zemlji shvatila i rad na unapre-

đenju zdravstva. Tako je odmah po okupaciji dr Jakob Kohut, u Bijeljini od 1865. 

ljekar ambulante turskog garnizona, zadužen da izvrši pripreme za otvaranje gradske 

bolnice, što je okončano 1880. godine, kada je mr. ph. Antal Čapo otvorio prvu grad-

sku apoteku.
37

 Dr Kohut je u početku bio jedini ljekar u ovoj bolnici, gdje je radio do 

smrti 1905. godine.
38

  

Pod uticajem više faktora, među kojima su uspostavljanje nove vlasti i novog 

pravnog poretka, razvoj saobraćaja, pojačana privredna aktivnost, industrijalizacija i 

dolazak stranog kapitala, u Bijeljini je, kao i u cijeloj zemlji, došlo do izmjene demo-

grafske strukture i etničke slike stanovništva. Zbog različitih popisnih principa u četi-

ri zvanična popisa,
39

 podatke o broju kuća i stanova, broju stanovnika i njihovoj stru-

kturi, treba uzimati s ovom napomenom. U prvom popisu iz 1879. godine eviden-

tirano je 6.090 stanovnika, pa je poslije Sarajeva (21.377), Mostara (10.848) i Banja 

Luke (9.560), Bijeljina bila četvrti grad u zemlji. Priraštaj je od 1879. do 1910. 

godine bio 3.971 stanovnik, odnosno povećanje za 62%, tako da je na zadnjem 

popisu Bijeljina bila na petom mjestu (sada još i iza Tuzle s 12.353 stanovnika). 

 

Vjerske grupe 

Godine zvaničnog popisa 

stanovništva 

Razlika 

1879–1910. 

1879. 1885. 1895. 1910.  

Muslimani  4.560 5.491 5.772 5.896 1.336 

Pravoslavni  1.380 1.765 1.955 2.226 846 

Katolici  1 238 1.077 1.192 1.191 

                                                                                                                                          
obrt u Zagrebu. U skladu s tadašnjim evropskim kretanjima u umjetnosti, usmjeren je na realističku 

karakterizaciju, ali i na tada aktuelni modernitet sa simboličnom temom. Radio je portrete, javne i 

nadgrobne spomenike. Konjanički spomenik Petru I Karađorđeviću uradio je 1926. godine i za 

opštinski trg u Velikom Bečkereku (Zrenjaninu). Spomenik na bijeljinskom trgu je uklonjen odmah na 

početku Drugog svjetskog rata, a za vrijeme rata tu su bila znamenja tadašnje NDH. Nakon Drugog 

svjetskog rata centralni prostor trga bio je obilježen spomenikom NOB-i. Kako je uklonjeni spomenik 

kralju Petru I trajno izgubljen, 1993. godine je postavljena njegova današnja kopija, rad akademskog 

vajara Zorana Jezdimirovića iz Beograda. 
37

 Grabčanović, H. M., Iz prošlosti Bijeljine, ''Semberske novine'', 27.12.1984. 
38

 Isto, 1.9.1981. 
39

 Statistički podaci iz zvaničnih izdanja Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu: Ortschafts und 

Bevölkerung – Statistik von Bosnien und der Hercegovina. Sarajevo, 1880 (Statistika miesta i 

pučanstva Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1880); Ortschafts-und Bevölkesungs-Statistik von Bosnien 

und der Hercegovina nach dem Volkszählung-Ergebnisse vom 1. Mai 1885 (Statistika miesta i žitelj-

stva Bosne i Hercegovine po popisu naroda od 1. maja 1885), Sarajevo 1886; Hauptresultate 

Volkszählung in Bosnien und der Hercegovina vom 22. April 1895 (Glavni rezultati popisa žiteljstva 

u Bosni i Hercegovini od 22. aprila 1895), Sarajevo 1896; Rezultati popisa žiteljstva u Bosni i Herce-

govini od 10. oktobra 1910, Sarajevo 1912. 
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Jevreji  149 293 306 429
40

 280 

Ostali - 20 210 318 318 

SVEGA 6.090 7.807 9.320 10.061 3.971 

Tabela 1. Vjerska struktura stanovništva 

Doseljenici  
U gradu 

 U srezu 1910. 
1885. 1895. 

Iz Austrougarske 341 1.327 3.619 

Iz drugih zemalja 9 22 134 

Svega 350 1.349 3.753 

Tabela 2. Porijeklo doseljenika 

Broj kuća i 

stanova 
1879. 1885. 1895. 1910. 

Razlika 

1879–1910. 

Broj kuća 1.602 1.689 2.027 2.113 511  

Broj stanova 1.628 1.644 2.055 2.087 459  

Svega 3.230 3.333 4.082 4.200 970 

Tabela 3. Broj kuća i stanova 

Ubrzo nakon okupacije započeo je proces naseljavanja kolonista u najplodnije 

krajeve u Bosni i Hercegovini, najprije u Lijevče polje, a onda u Posavinu i Sembe-

riju. Tako je u proljeće 1886. godine istočno od Bijeljine, na ''cesti prema srpskoj 

međi'', naseljena 61 njemačka porodica s novih 367 stanovnika grada, koji su ovdje 

došli iz Franzfelda kod Pančeva (tada u južnoj Ugarskoj). Porijeklom su bili iz Vest-

falije i Wűrtemberga.
41

 Kolonija je nazvana Franz Josefsfeld, dok je u narodnoj upo-

trebi bio današnji naziv Novo Selo. Godine 1889. ovdje je formirana evengelička op-

ština, školske 1888/89. godine otvorena državna osnovna škola na njemačkom jezi-

ku,
42

 a 1913. je sagrađena masivna neogotička crkva.
43

 Građevina je jednobrodna, a 

na ulaznom pročelju je visoki toranj sa završenim strelastim krovom. Pročelja u po-

ljima između kontrafora rastvaraju visoki gotički prozori, koji se na podužnim fasa-

dama pojavljuju kao bifore, a u najvišoj zoni njima je bio rastvoren i toranj. Uprkos 

zapuštenosti i oronulosti, crkva još uvijek ostavlja veoma snažan utisak (Slika 1). 

                                                 
40

 U Bijeljinskom kotaru ih je bilo 447, od čega 400 sefarda i 47 aškenaza. (Rezultati popisa žiteljstva 

u Bosni i Hercegovini od 10. oktobra 1910, 72–75) 
41

 ''Sarajevski list'', br. 134, 14.11.1886.  
42

 Ovo je prva škola za djecu kolonista za koju je Zemaljska vlada dala saglasnost. (Arhiv BiH, 

Zemaljska vlada, br. 715/BH, 1888) 
43

 Zvonik crkve je oštećen u Drugom svjetskom ratu, nakon čega se crkva koristi kao skladište. Novo 

Selo, koje je Komisija za nacionalne spomenike BiH ove godine proglasila nacionalnim spomenikom, 

nažalost je neiskorišteni resurs čijom bi revitalizacijom Bijeljina mogla dobiti vrijedan ambijent u 

kulturnoj slici grada. 
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Slika 2. Evangelička crkva u Novom Selu. Lijevo je prvobitni, a desno sadašnji izgled. 

Novo Selo je 1890. godine imalo 117 kuća sa 737 stanovnika, a 1892. je već 

brojalo 140 kuća sa 900 stanovnika. U katastrofalnoj poplavi Drine, koja je 1896. 

godine zadesila Bijeljinu, porušeno je 60 kuća sagrađenih od ćerpiča. Uz pomoć Ze-

maljske vlade izgrađene su nove kuće od opeke, a njih nekoliko sačuvano je do da-

nas.
44

 Bila je to po svemu napredna i uzorna kolonija, koja je 1913. uljučena i u tele-

fonsku mrežu.
45

 Kao novo naselje, Franz Josefsfeld ima tipičan planski oblik austro-

ugarskog perioda – longitudinalno usmjerenje širokom ulicom, s kućama s obje stra-

ne, čije su fasade na regulacionoj liniji. Dva su tipa kuća: prve, razvijene u dubinu 

parcele s trijemom prema dvorištu a zabatnom fasadom ka ulici, a drugi tip su kuće s 

dekorativno obrađenom podužnom fasadom prema ulici (Slika 3). 

 

                                                 
44

 Odlukom komande njemačke vojske, svih 400 porodica, sa oko 2.000 članova, preseljeno je 1942. 

godine u poljski grad Lođ (Łódź). 
45

 Ljiljak, M., Pošta, telegraf i telefon …, 187–192. ''Sa njima su stigle prve poljoprivredne mašine, 

novi zanati, industrija, telefon, električna centrala, automobil, a već 1912. iznad Bijeljine letio je 

privatni avion. Oni su izgradili prvu ciglanu, parni mlin, fabriku, banku, školu, hotel, kino, pozorište, 

park, riječnu luku, osnovali prvi orkestar, pjevačko društvo, pozorišnu trupu, sportski klub, dječiji 

vrtić...'', Mila Stanojević, viša kustosica Muzeja Semberije u Bijeljini za Deutche Welle 

[ http://www.dw.de/novo-selo-tu%C5%BEni-simbol-pro%C5%A1losti/a-16477023 (3.11.2014) ] 
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Slika 3. Franz Josefsfeld – Novo Selo danas 

Pored Nijemaca, u Bijeljinu se tih godina naselilo i par stotina Mađara, koji 

su 1885. osnovali Župu Sv. Ištvana, otvorili 

rimokatoličko groblje
46

 i otpočeli pripreme za 

izgradnju crkve.
47

 Projekat arhitekte Josipa 

Vancaša, savjetnika Vrhbosanske nadbisku-

pije, poslat je vladi na odobrenje već 24. 12. 

1885. godine. Međutim, u svom dopisu od 

22.2.1886 (br. 434/I), vlada je zatražila sma-

njenje dimenzija crkve, pa je Vancaš uradio 

novi projekat, koji je i izveden.
48

 Temeljni 

kamen crkve postavljen je 9. avgusta 1886. 

godine,
49

 a crkva svečano blagoslovljena juna 

1887.
50

  

Ova jednobrodna župna crkva pred-

stavlja lijep primjer akademski disciplinova-

ne romanike kao korištenog istorijskog stil-

skog predloška, s organskim komponova-

njem primarne arhitektonske plastike. Drugo-

stepena plastika redukovana je na plitke pila-

stre i superponirane polukružne lukove arhi-

volte u zoni portala (Slika 4), što je rezultat 

                                                 
46

 Arhiv Nadbiskupije vrhbosanske (ANV), Sarajevo, 799/1885.  
47

 ANV, 886/1885. 
48

 ANV, 399/1886. 
49

 ANV, 868/1886. 
50

 ANV, 485/1887. 

Slika 4. Rimokatolička Crkva 

prečistog srca Marijina 
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finansijskih ograničenja investitora. Iz tih razloga je zvonik postavljen bočno i nižim 

korpusom vezan za podužnu južnu fasadu, a ne, uobičajeno, nad narteksom, sagrađen 

dvije godine kasnije,
51

 a u današnjem obliku završen tek u ljeto 1913. godine (prvo-

bitni izgled zvonika može se vidjeti na sl. 11).
52

 

Projekat ove crkve preuzet je i za rimokatoličku crkvu u Gradačcu. S obzirom 

da je to učinjeno bez autorovog znanja i pristanka, došlo je 1886. do spora oko autor-

skih prava, u inače dobrim odnosima arhitekte Vancaša i Ordinarijata vrhbosanskog. 

Vancaš je dao naknadnu saglasnost, uz molbu da se ''u buduće ovakav postupak ne bi 

dozvolio''.
53

 Shodno tome, od Ordinarijata je 1887. godine zamoljen za dozvolu da se 

njegov prvi plan bijeljinske crkve iskoristi za gradnju crkve u Modriči.
54

 

S opštim razvojem i novim načinom privređivanja 

Bijeljina je privukla i aškenaske Jevreje, koji su na početku 

20. vijeka sa Srbima glavni veletrgovci. Ovdje su zatekli 

sunarodnike – Jevreje sefarde, koji su bili nastanjeni u 

tadašnjoj Šabić mahali, dok su aškenazi uglavnom stano-

vali u najužem centru grada, u Wilmagasse (danas Kara-

đorđeva ulica). Angažovanjem tadašnjeg predsjednika op-

štine Levija, 1900. godine
55

 je sagrađen zajednički jevrej-

ski hram,
56

 redukovane arhitekture i sa dekorativno bogati-

je riješenim ulaznim pročeljem, flankiranim pseudomaur-

skim oktogonalnim tornjevima sa lukovičastim kupolama 

(Slika 5). Hram je uništen u Drugom svjetskom ratu.
57

 

Novembra 1881. godine donesen je Vojni zakon za 

Bosnu i Hercegovinu, kojim je proglašena vojna obaveza 

za sve umno i tjelesno sposobne muškarce s navršenih 20 

godina starosti, čime je, suprotno Aprilskoj konvenciji iz 1879. godine, narušen su-

ltanov suverenitet. Ovaj zakon je bio povod za novi oružani ustanak u istočnoj Her-

cegovini, koji je izbio napadom na žandarmerijsku stanicu u Ulogu 10. januara 1882. 

godine. Ustanak je okončan 22. aprila iste godine, kada je Zemaljska vlada izdala 

proklamaciju o opštoj amnestiji za ustanike. Iste godine su uspostavljene oblasne ko-

mande za popunu jedinica u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru i Donjoj Tuzli. Bijeljina 

je pripadala Vojnom okrugu Donja Tuzla. Zbog blizine granice sa Srbijom i time  

njene važne vojnostrateške uloge, u Bijeljini je bio skoncentrisan veći broj aktivnih 

                                                 
51

 ANV, 462/1889 
52

 ANV 600 i 678/1913. Crkva je u popravkama pretrpjela velike izmjene autentičnog enterijera. 
53

 ANV, 739/1886 
54

 ANV, 590/1887 
55

 Katalog izložbe ''Sinagoge u BiH'', Sarajevo 1987, 50. 
56

 Hram se nalazio ispred današnjeg Hotela ''Drina''. 
57

 ''U toku Drugog svjetskog rata Nijemci, a posebno njemačka manjina iz Francjosefsfelda (Novo Se-

lo), izvršili su pogrom nad jevrejskim hramom i onesposobili ga za svaku upotrebu''. (Grabčanović, H. 

M., Bijeljina koja nestaje, ''Semberske novine'', 1.6.1990) 

Slika 5. Jevrejski hram 



JELENA BOŽIĆ, Prilog proučavanju graditeljskog nasljeđa Bijeljine s posebnim osvrtom.... 

161 

 

vojnika. Godine 1895. ovdje je bilo 412
58

, a 1910. čak 957 vojnika,
59

 za koje je iz-

građena prostrana kasarna, koja je i danas u vojnoj funkciji.
60

 

U vrijeme okupacije Bosna i Hercegovina je bila izrazito agrarna zemlja, sa 

oko 90% stanovništva koje je živjelo od poljoprivrede kao glavnog zanimanja ili iz-

vora za izdržavanje.
61

 Agrarno stanovništvo Bijeljine bilo je zastupljeno s 55,4%. U 

izmijenjenim društveno-ekonomskim uslovima početkom 20. vijeka poljoprivredna 

proizvodnja je osavremenjena masovnijom upotrebom poljoprivrednih mašina. Me-

đutim, iako je u Bosanskohercegovačkom saboru bila pokrenuta inicijativa za otvara-

nje srednje poljoprivredne škole, do toga nije došlo. Obrazovanje je ostalo u okviru 

nastavnih planova osnovnih škola, koje su primale poljoprivredne stručne listove i 

imale ogledne školske vrtove. Pri rasadniku u Bijeljini održavani su tečajevi u svrhu 

savremenijeg pristupa voćarstvu i novim sortama voća.
62

 Zahvaljujući radu na šire-

nju ukupne poljoprivredne kulture i obrazovanja, prinosi su značajno povećani, pa 

cio ovaj kraj postaje značajan izvoznik poljoprivrednih proizvoda. 

Dolaskom nove vlasti, s novim stanovništvom, osobito se razvija savremena 

trgovina, ciglarska i mlinska industrija. Još krajem turskog perioda Bijeljina ima tr-

govački značaj, s naročito razvijenom trgovinom žitaricama, stokom i šljivama, koji 

su izvoženi u Austriju u zamjenu za industrijsku robu. S trgovinom se razvijao i pro-

met u riječnoj luci Rača na Savi. Nakon objavljivanja Trgovačkog zakona za Bosnu i 

Hercegovinu, 1883. godine uspostavljen je sudski trgovački registar,
63

 u koji su od 

novembra 1883. do oktobra 1885. godine upisane 84 firme u Bijeljini.  

U popisu iz 1885. godine u gradu je evidentirano: 591 ''fabrikanata'', trgovaca 

i zanatlija, 247 radnika, 97 zemljoposjednika, 641 slobodnih seljaka, 437 kmetova, 

457 rentijera, 31 svešteno lice, 27 činovnika, pet učitelja, tri zdravstvena radnika. 

Van ovih popisnih kategorija bilo je 107 ostalih muškaraca, preko 16 godina starosti, 

i 5.564 žena i djece. Prema popisu kojim su 1904. godine obuhvaćeni zanatstvo, trgo-

                                                 
58

 Glavni rezultati popisa žiteljstva u Bosni i Hercegovini od 22. aprila 1895, Sarajevo 1896. 
59

 Rezultati popisa žiteljstva u Bosni i Hercegovini od 10. oktobra 1910. Sarajevo 1912. 
60

 Rashodi za vojsku iznosili su 213.000 kruna 1883. godine, da bi u 1910. bili povećani na 6,455.080 

kruna ili 8,70% ukupnih rashoda u budžetu zemlje. Za potrebe zajedničke vojske iz Monarhije u Bosni 

i Hercegovini odobravani su tzv. okupacioni krediti, koji su 1883. godine iznosili blizu 18 miliona 

kruna, a 1906. oko 7,5 miliona kruna. (Dr Mehmed Spaho, Financijske prilike Bosne i Hercegovine od 

1878. do 1918. godine, Narodna uzdanica: kalendar za godinu 1934; god. II, 90–92) 
61

 U zatečenoj agrarnoj strukturi, razlikuju se: zemljoposjednici sa kmetovima, zemljoposjednici bez 

kmetova, slobodni seljaci, kmetovi i bezemljaši. 
62

 Mitar Papić, Školstvo u Bosni i Hercegovine za vrijeme austrougarske okupacije (1878–1918), 

Sarajevo 1972, 150. 
63

 Sammlung der Gesetze und Verordnungen für Bosnien und die Hercegovina, 1883. (Zbornik 

zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu 1883), Sarajevo 1883, 308–439. Naredba o osnivanju i 

vođenju trgovačkih registara, str. 439–447. Najveći broj upisanih firmi imalo je Sarajevo – 158, a više 

od Bijeljine još samo Mostar (95). Poređenja radi, Brčko je imalo upisane 82 trgovačke firme, Tuzla 

68, Banja Luka 67, Zvornik 56, Travnik 45, Prijedor 45 itd. (Arhiv BiH, Verzeichniss sämmtlicher in 

Bosnien und der Hercegovina handelsgerichtlich protokollirten Handelsfirmen zasummengestelt auf 

Grund der gerichtlihen Handeisregister, Sarajevo, Oktober 1886.) 
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vina, ugostiteljstvo, novčani i osiguravajući zavodi, u kotaru Bijeljini ih je registro-

vano 1.035.
64

 

Prve zabilješke o industriji daje nam agent pruskog konzulata u Sarajevu Kli-

ment Božić, koji je 1867. godine zabilježio da je za potrebe izgradnje srpskopra-

voslavne Crkve Sv. Đorđa (1872) u Bijeljini izgrađena ciglana mađarskog emigranta 

Ištvana Kovača. Generalni konzul Austrije dr Todorović je 1875. zabilježio postoja-

nje parnog mlina. Godine 1885. doselio se u Bijeljinu Franz Wannek i 1888. godine 

na Novoselskoj cesti (danas Srpske dobrovoljačke garde) sagradio paromlin, koji je 

nadograđen i rekonstruisan 1926. godine. Deset godina kasnije na Brčanskoj cesti je 

Jovo Gavrić sagradio parni mlin (embrion kasnijeg paromlina ''Drina''), koji je radio 

do 1941. godine, a podigao je i jedan mlin na lokaciji Mirković' (kasnije Mlin Ivko-

vić). U Novom Selu je 1908. Georg Mahler podigao savremeni paromlin,
65

 braća Ge-

org i Johann Dewald 1910. godine prvu ciglanu, a 1918. godine i drugu, veću i savre-

meniju. Obje su radile do Drugog svjetskog rata, kada su nestale, kao i pilana koju je, 

takođe u Novom Selu, 1908. godine izgradio Kristijan Lajtenberger.
66

 

Sa razvojem trgovine i indu-

strije, u Bijeljini se razvija i bankar-

stvo.  Zemaljska vlada osniva 1889. 

godine Prvu štedionicu, a godinu 

dana kasnije Brčanska štedionica 

otvara svoju filijalu. Godine 1895. 

Wiennerbankverein i Ugarska ban-

ka za trgovinu i industriju osnivaju 

Privilegovanu zemaljsku banku za 

Bosnu i Hercegovinu, sa filijalom u 

Bijeljini, za koju je 1905. godine sa-

građena vlastita zgrada u centru gra-

da (tadašnja Vilmagasse, danas Ul. 

Karađorđeva br. 1). Osnova ove reprezentativne palate je izduženi pravougaonik, a 

fasada u neorenesansi s elementima secesije u zoni atike rizalita (Slika 6). 

Godine 1903. osnovana je Srpska štedionica, za koju je izgrađena i vlastita 

zgrada (Ul. Karađorđeva br. 5). Po svojoj arhitektonskoj kompoziciji i proporcijama, 

ova dvoetažna uglovnica je klasično istoricističko ostvarenje, ali je, nažalost, danas 

bez ostataka arhitektonskog dekora (danas Muzička škola ''S. S. Mokranjac''). Nepo-

sredno uz zgradu Landesbanke, 1907. godine je u Bankgasse sagrađena dvoetažna 

neorenesansna zgrada Pošte (ugao ulica Atinske i M. Selimovića). Na tipično istori-

                                                 
64

 Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1906, 314–315. 
65

 Mustafa H. Grabčanović, Iz prošlosti Bijeljine, ''Semberske novine'', 1.2.1984, str. 11. 
66

 Isto, 13.10.1984, str. 11. Lajtenberger je neposredno pred Drugi svjetski rat u Novom Selu podigao 

fabriku okova i brava, koja je imala pogon i u Bijeljini.  

Slika 6. Zgrada filijale Zemaljske banke 

(Landesbank)  
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cistički način, problem ugla rješava se njegovim zasijecanjem i stvaranjem treće ulič-

ne fasade
67

 (Slika 7). 

 

 

Slika 7. Zgrada Pošte (snimak prije izgradnje opštinske zgrade na desnoj strani) 

S obzirom na nov značaj i potrebe grada, 1892. godine sagrađen je tada mo-

derni Hotel ''Drina'', čija je prostrana sala dugo bila i jedina u gradu.
68

 (Slika 8). 

Zgrada skromne arhitekture, u klasicističkom maniru, nalazila se u središtu grada 

(ugao ulica M. Selimovića i Kneza Miloša). Pored ovog, u Černygasse (danas Ul. 

vojvode Stepe), nedaleko od katoličke crkve, bio je i manji dvoetažni Hotel ''Naci-

onal'' u neorenesansnom stilu. 

 

 

Slika 8. Hotel ''Drina'' 

                                                 
67

 Autentične fasade plastične dekorativne obrade su očuvane, osim što su umjesto dva portala sada 

prozori. 
68

 Grabčanović, H. M., Iz prošlosti Bijeljine, ''Semberske novine'', 1.9.1980, 6. 
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Zadržavajući u najvećoj mjeri glavne ulične pravce, uz korekcije prema no-

vim građevinskim propisima, austrougarska uprava je infiltrirala arhitekturu posve 

drugačijeg mjerila i prostorno-oblikovnog izraza. Stoga je u tkivu grada ostao zabi-

lježen neizbježan konflikt između dvije različite kulture i arhitekture, svaka sa svo-

jom socio-filozofskom i ekonomsko-političkom podlogom. Najočiglednije razlika 

pokazuje se na primjeru izgradnje centralnog gradskog bloka s reprezentativnom 

arhitekturom zgrada Opštine, Zemaljske banke i Pošte, kao i na skladnom urbanom 

potezu Vilmagasse, današnje Karađorđeve ulice (Slika 9). 

  

 

Slika 9. Vilmagasse (danas Ul. Karađorđeva) 

Veliki značaj je Austrougarska posvetila i školstvu. U Bijeljini je 1838. go-

dine u jednoj bondručnoj prizemnici počela s radom Srpska osnovna škola, da bi 

1850. godine bila sagrađena nova zgrada sa četiri učionice. Ovdje je od 1893. do 

1894. učitelj bio i pjesnik Jovan Dučić (1871–1943), kojem je Bijeljina bila prvo 

mjesto službovanja.
69

 Dučiću pripada i zasluga za osnivanje lokalnog Srpskog pjeva-

čkog društva ''Srbadija''. Godine 1902. Srpska crkveno-školska opština sagradila je 

novu zgradu za Srpsku osnovnu školu (danas OŠ ''Sv. Sava''), u kojoj je 1919. godine 

sa radom počela gimnazija. Osim konfesionalnih, nastojanjem i sredstvima Zemalj-

ske vlade kao prioritetne otvaraju se i komunalne škole. Tako je u Bijeljini 1880. 

godine otvorena komunalna osnovna škola, koju 1881. godine nalazimo u spisku op-

štinskih škola koje subvencioniše vlada,
70

 sa zgradom u centru grada (Ul. Karađor-

đeva br. 4). U odnosu na prvobitni izgled, ova prostrana neorenesansna jednosprat-

nica s uličnim pročeljem u širini dvanaest prozorskih osi, danas je bez atike nad 

                                                 
69

 Učiteljsku školu je najprije pohađao 1891–92. u Sarajevu, a maturirao je 1893. u Somboru. Nakon 

istrage zbog objavljenih patriotskih pjesama, odlukom vlasti, morao je 1894. godine napustiti Bije-

ljinu.  
70

 Školski vjesnik, 1894, 3, u: Mitar Papić, Školstvo u Bosni i Hercegovine za vrijeme austrougarske 

okupacije (1878–1918), Sarajevo 1972, 43–44. Zgrada je u današnjoj Ul. Karađorđevoj br. 4. U 

odnosu na prvobitni izgled, nedostaje atika nad srednjim rizalitom. 
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srednjim rizalitom (Slika 10). Među ostalima, u ovoj školi je 1888–1892. godine pre-

davao i pjesnik Silvije Strahimir Kranjčević (1865–1908), o čemu svjedoči i spomen-

ploča na zgradi.
71

 

 

 

Slika 10. Komunalna osnovna škola (u prvom planu je zgrada Konaka) 

Od 31 srednje škole u Bosni i Hercegovini, jedna je bila u Bijeljini. Bila je to 

Trgovačka škola, otvorena 1886, godinu dana nakon što je prva takva škola otvo-

rena u Donjoj Tuzli.
72

 Do 1896. bila je trogodišnja škola, a od školske 1896/97. čet-

vorogodišnja.
73

 Ove škole je uglavnom finansirala Zemaljska vlada, dok su opštine 

učestvovale samo u održavanju. Za trgovačke škole je vladalo veliko interesovanje, 

jer su se svršeni učenici mogli zaposliti ne samo u trgovini, već i u administraciji ili 

školovanje nastaviti u učiteljskoj ili tehničkoj školi. Međutim, s obzirom na njihov u 

velikoj mjeri opšteobrazovni karakter, zatvarale su se s otvaranjem gimnazija, pa je 

tako i Trgovačka škola u Bijeljini radila do otvaranja Gimnazije 1919. godine. Na-

mjenski građena zgrada Trgovačke škole bila je markantno zdanje u novootvorenoj  

Černy Gasse (Ul. vojvode Stepe br. 2). Riješena je u redukovanom renesansnom ma-

niru, sa središnjim rizalitom glavnog, uličnog pročelja flankiranim toskanskim pila-

                                                 
71

 Na spomen-ploči poslije jednog Kranjčevićevog stiha stoji i: ''...Silvije Strahimir Kranjčević je u 

ovoj školi od 1888–1892. učio mlade generacije kako se voli škola i domovina. Povodom 100-

godišnjice rođenja velikog pjesnika spomen-ploču podiže Kulturno prosvjetna zajednica Opštine 

Bijeljina. Oktobra 1965.'' Kranjčević je predavao i u Mostaru, Livnu i Sarajevu, gdje je i umro. 

Sahranjen je na rimokatoličkom groblju na Koševu, a njegov nadgrobni spomenik iz 1913. godine 

vrijedno je secesijsko ostvarenje kipara Rudolfa Valdeca (''Sarajevski list'', 206, 29.11.1913). Ne samo 

kroz pedagoški rad i lični opus, već je značajan i Kranjčevićev doprinos kulturi cijele zemlje, koji je 

dao uređivanjem s vladinim savjetnikom Kostom Hörmannom u periodu od 1895. do 1903. godine 

tada najznačajnijeg časopisa za pouku, zabavu i umjetnost "Nada", gdje je objavio i veći broj svojih 

književnih prikaza i ocjena.  
72

 Papić, M., Školstvo u Bosni i Hercegovine za vrijeme austrougarske okupacije..., 132. 
73

 Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine za 1906, 157. 

http://hr.wikipedia.org/wiki/1903


Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VII, број 7, 2015 

166 

 

strima, a u osovini portala, iznad naglašenog krovnog vijenca, još dodatno akcenti-

ranim profilisanom polukružnom atikom
74

 (Slika 11). 

 

 

Slika 11. Trgovačka škola. Lijevo je katolička crkva prije završetka tornja. 

Pored konfesionalnih škola i nacionalnih društava
75

, afirmacija srpske nacio-

nalne svijesti manifestovala se i na polju izgradnje crkvenih objekata. Ideja crkve kao 

spomenika vjere i nacije je podržana u cijeloj tadašnjoj Evropi. Upravo ovdje se mo-

žda i najjasnije uočava povezanost graditeljstva s političkim i idejnim težnjama na-

roda. Jasan i jedinstven cilj bilo je isticanje istorijskih i duhovnih vrijednosti i oso-

benosti oživljavanjem prostornih, konstruktivniih i dekorativnih elemenata srednjo-

vjekovne arhitekture. Izbor stila nije bio samovoljan čin, ni samo formalno-stilsko 

pitanje, nego usvajanje tipičnih uzora kojima se pridaje ikonološko značenje. Za vri-

jeme austrougarske uprave u samom gradu nisu građene pravoslavne crkve, ali jesu u 

okolnim selima. Pošto su građene prilozima vjernika i od domaćih majstora, uglav-

nom su skromnih dimenzija i pojednostavljenih arhitektonsko-dekorativnih oblika, 

zasnovanih na srpskoj srednjovjekovnoj graditeljskoj tradiciji (crkve Sv. Save u 

Vršanima, 1903, Hristovog vaznesenja u Crnjelovu, 1890, Sv. Save u Batkoviću, 

1912. itd.). Među arhitektonski značajnijim ostvarenjima je skladno proporcionisana, 

veoma živopisna crkva manastira Sv. arhanđela Gavrila u Gornjem Dragaljevcu, 

posvećena sv. apostolima Petru i Pavlu, sagrađena 1909. godine na tradicijama srp-

ske srednjovjekovne arhitekture. Crkva Sv. arhanđela Mihajla u Brocu, osvećena 

                                                 
74

 Na fasadi danas nedostaju plitka rustika prizemne etaže, vijenac koji povezuje prozorske klupice na 

spratu, kao i profilacije oko prozora obje etaže. 
75

 Godine 1905. osnovani su Kolo srpskih sestara i Srpsko kulturno društvo ''Prosvjeta'', a 1908. počeo 

je sa radom ''Srpski soko''. 
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1884. godine, ima dva tornja na ulaznoj fasadi, što je zapadnoevropski koncept, neu-

običajen za srpskopravoslavnu sakralnu arhitekturu ovog prostora
76

. 

Razvoj i izgradnja grada najprije se smanjuju, a onda i posve prekidaju u rat-

nim uslovima. U srpsko-turskom ratu 1912. godine Bijeljina je, kao pogranično mje-

sto prema Srbiji, preplavljena austrougarskom vojskom. Izbijanjem Prvog svjetskog 

rata postaje jedna od polaznih tačaka napada na Srbiju. U tom periodu je za voj-

nostrateške potrebe rekonstruisan put Bijeljina–Koraj–Čelić, a za potrebe izvoza 

uglja i poljoprivrednih proizvoda u Monarhiju, izgrađena je uskotračna pruga Rača–

Bijeljina–Ugljevik, koju su gradili ruski vojni zarobljenici. 

 

Period između dva svjetska rata  

 

U odnosu na austrougarski period, razvoj i izgradnja Bijeljine između dva 

svjetska rata bili su znatno oslabljeni. Grad je zadržao trgovački karakter (trgovina 

žitom, voćem, mesom, vunom i kožom), a glavni dio privrede i dalje je činila poljo-

privredna prozvodnja, koja je ostala usitnjena i u većoj mjeri ekstenzivna. Neki su 

zanati počeli da nestaju, a kao glavni održali su se kovački, opančarski, krznarski i 

kolarski. Od industrijskih objekata u ovom periodu u Bijeljini su bila četiri mlina i 

fabrika u Novom Selu (od 1938. vlasnik H. Winterhorn), a od novčanih zavoda četiri 

banke.  

Od značajnijih javnih objekata, grad je dobio silos i zgradu apoteke u Ul. 

knjeginje Milice 12, kvalitetno ostvarenje arhitekture moderne, na početku ulice for-

mirane u austrougarskom periodu. Školske 1920/21. godine počela je s radom Velika 

gimnazija, a 1926, u neposrednoj blizini zgrade osnovne škole, započela je izgradnja 

gimnazijske zgrade (Ul. Sv. Save 26). Zgrada je masivan korpus uzorno riješen u 

duhu moderne, što naročito do izražaja dolazi u cjelovitom geometrijski svedenom 

oblikovnom rješavanju pročelja s oštro usječenim pravougaonim prozorima. Prema 

projektu beogradskog arhitekte Momira Korunovića (1883–1969), godine 1929. je 

sagrađena zgrada Sokolskog doma (Ul. kneza Ive od Semberije 4), koja stoji na liniji 

traženja srpskog nacionalnog stila u arhitekturi. Kao i druge sokolske domove ovog 

autora, zgradu karakterišu živopisnost i dinamičnost uličnih fasada, koje snažno ak-

centiraju plitki rizaliti riješeni kao lučno završene niše s portalima i triforama na 

spratu. 

Bijeljina je 1936. godine dobila savremeni kolovozni zastor od granitne koc-

ke, u dužini od tri kilometra, a izgrađen je i željezni most preko Save kod Rače. 

I ova, u odnosu na austrougarski period, neznatna građevinska aktivnost zavr-

šena je početkom Drugog svjetskog rata, u kojem je cio ovaj kraj veoma stradao. Pri-

likom odstupanja Nijemaca linijom Višegrad–Rogatica–Vlasenica–Zvornik–Bijelji-
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 U duhu zapadnoevropskog, romansko-gotskog stila je još i srpsko-pravoslavna crkva u Reljevu kod 

Sarajeva, sagrađena u kompleksu Bogoslovije 1884. godine po projektu Josefa Czernya (Božić, J., 

Srpske pravoslavne crkve u Sarajevu, ''Naše starine'', 1/1998, 97). 
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na–Brčko, od decembra 1944. do oslobođenja, 2. aprila 1945. godine, grad je bio iz-

ložen snažnom bombardovanju i kasnije se veoma sporo i teško oporavljao. 

 

Zaključak 

 

Navedena istorijska zbivanja predstavljaju one opšte okolnosti unutar kojih je 

nužno posmatrati razvoj i izgradnju Bijeljine, razumijevati i cijeniti dostignute vri-

jednosti njenog graditeljskog nasljeđa.  

Rezultat navedenih kulturnih i istorijskih zbivanja je oblikovno heterogena 

urbana slika Bijeljine. Prostorno i funkcionalno strukturiranje grada u turskom perio-

du nosi karakteristike urbane forme ovog vremena s naglašenom podjelom na stam-

benu i poslovnu zonu (Stara čaršija), sa spontano razvijanom saobraćajnom mrežom 

komponovanom po principu naizmjeničnog nizanja punog (kuća) i praznog (dvo-

rište). Riječ je o radijalnoj uličnoj shemi, kojoj je centar i stjecište bila Stara čaršija. 

U svom daljem razvoju Bijeljina je ovu uličnu shemu uglavnom zadržala, pa je grad 

zapravo rastao pogušćavanjem, sedimentiranjem i preklapanjem na istom prostoru 

različitih kulturnoistorijskih i graditeljsko-stilskih epoha. 

Kao i u drugim dijelovima Monarhije, na preobražaj grada uticao je razvoj 

cestovnog saobraćaja, trgovine i industrijske proizvodnje. Najvidljivi izraz moderni-

zacije je izgradnja savremenih komunalnih uređaja i sistema, građevina stambene i 

javne namjene u okviru dominantnog istoricizma, privrednih objekata, parkova i tr-

gova, kojima se značajno mijenja urbani karakter. Iako nije širih urbanističkih zahva-

ta, parcijalne obnove, inicirane izgradnjom važnijih javnih zgrada, novim su mjeri-

lom značajno preoblikovali koncept zatečenog urbanog prostora. 

S promjenama koje su uticale na izmjene vrijednosti graditeljskog nasljeđa, 

danas je teško povući granicu u razvoju pojedinih karakterističnih istorijsko-stilskih 

tokova. Neki dijelovi urbanih slojeva nisu uočljivi, jer su se vremenom pretopili u 

druge, mlađe, koji opet, zbog disperzije u starijim slojevima, nisu dobili konture cje-

line. Ipak, pojedinačni graditeljski doprinosi vremenom su formirali zajedničku sliku, 

koja pruža opšte i posebne likovne vrijednosti, određujući vizuelni identitet detalja i 

najšireg obuhvata. 
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Jelena Bozic 

 

Contribution to the Study of the Architectural Heritage of Bijeljina 

with Special Reference to the Austro-Hungarian Period 

 

Summary 

 

After 400 years of the Ottoman rule, Bijeljina became part of the Austro-

Hungary Monarchy practically overnight in 1878. This was a pretty dramatic change 

and brought a completely new style of life and architecture to the city. This paper is 

consideration of elements of changes and continuity in the development of the urban 

fabric, as well as the economic, social and cultural life of the city during the Austro-

Hungarian period within the context of other historical periods.  

Under the new rulers, the urban part of today’s Bijeljina acquired more urban 

characteristics with a numerous buildings built in this period as well as a 

considerable influx of immigrants. Despite the negative descriptions of the Austro-

Hungarian rule it has to be recognized that its presence in culture and architecture 

undoubtedly ushered Bijeljina into the modern era. 
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ЗАУСТАВЉЕНИ ЗАБОРАВ 

СРПСКО-ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СВЕТОГ ЛУКЕ 

НА КАТИНИ У ЈАЈЦУ 

 

 

Апстракт: Послије вишевјековне османске владавине, у којој готово да 

није било вјерских слобода, нова власт, аустро-мађарска, допушта да се, поред 

ранијих цркава-брвнара, сада граде православни вјерски објекти од тврде грађе 

и то тамо гдје их још није било или је требало подићи нове. Тако је у једном 

часу, на самом крају деветнаестог вијека, подигнута Српско-православна црква 

на Катини, једном од узвишења Јајца, посвећена светом Луки. У Другом свјет-

ском рату црква је срушена, а од финих тесаника којима је грађена, прије неко-

лико деценија ојачана је подзида на Православном гробљу, које се сада налази 

на мјесту некадашње цркве. 

 

Кључне ријечи: Српско-православна црква, Јајце, Георгије Николајевић, 

Лудвиг Хубер, Милан Илић, ХКД ''Напредак'', Бруно Љубез. 

 

 

Одласком османске власти из Босне и Херцеговине угасила се свака па и 

вјерска вишевјековна тиранија. Очекивања православних хришћана да ће аус-

тро-мађарски окупатор, и у овом смислу, бити толерантнији, донекле су се ис-

пунила. 

Поред скромних дрвених сагну-

тих цркава брвнара из раније окупаци-

је, чија су звона смјела тек да се чују, 

сада израстају нови, другачији право-

славни храмови тамо гдје их још није 

било или је требало подићи нове. Про-

током времена, деценија, посебно у пе-

риоду од 1945. до 1990. године, многе 

од њих су избрисане, порушене, често 

под изговором да су дотрајале, а забо-

рављало се да народ, историја, памти 

на српским земљама вијекове манасти-

ра који су рушени, паљени, затим поно-
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во подизани и сада и даље плове кроз вијекове. 

Неке од некадашњих овдашњих храмова заборавила је и црква, не биље-

жи их ниједан шематизам епархије којој су припадали. Једна од њих је и Срп-

ско-православна црква посвећена светом Луки, подигнута на једном од брежу-

љака града, на Катини у Јајцу, Али, остали су други трагови, остала је ријеч, 

вољна да заустави заборав. 

Неколико година по доласку или устоличењу, највјероватније на траже-

ње православних хришћана Јајца, нова власт 1880. године одређује и одобрава, 

преноси у власништво Српско-православној црквеној општини Јајце на Кати-

ни, далеко од центра града, парцелу од укупно 5.185 м
2
, с тим што је на оном 

њеном већем дијелу, који се води под бројем 113, а величине је 2.956 м
2
, тре-

бало да се саграде црква и парохијски дом. Друга парцела, изнад ње, величине 

2.228 м
2
, под бројем 114, предвиђена је за воћњак.

1
 

Послије рашчишћавања и уређења терена, те прикупљених неопходних 

средстава од грaђана и становника околних мјеста, као и прибављања грађе, 

кроз неколико година, већ 1884. године, почела је изградња парохијалне цркве 

и то од тврде грађе, фино обрађених камених тесаника. А у првом до сада поз-

натом писаном извору о изградњи цркве, поред наведеног, стоји још ''да цркве-

на општина са својим свештеником и околним народом брине да што љепшу 

цркву подигне, да црква још није доготовљена, али да се у њој служи сваке не-

деље и празника.“
2
 

Када je узнапредовала изградњa цркве, почело се, према пројекту техни-

чара Лудвига Хубера (1859–1921),
3
 са изградњом парохијског дома у неорене-

сансном стилу, начину којег Хубер тих година практикује на објектима које 

гради у Сарајеву и Бањалуци. А када је, септембра 1894. године, изградња црк-

ве приведена крају, хтјело се да се на пут по Босанској Крајини упути Георгије 

Николајевић (1807–1896), митрополит дабробосански, који стиже и у Јајце и о 

Малој Госпојини те године освештава цркву. ''8. септембра у 9 ½ отпочела је 

божанствена литургија. Служио је митрополит са више свештеника и протођа-

                                                 
1
 Видјети: Катастарски план Јајца, у Опћинској геодетској управи града. 

2
 Протопрезвитер Јован Пећанац, XXII, Протопрезвитерат варцар-вакуфски, Јајце, Прилог 

Дабро-Босанском Источнику, Пријеглед протопрезвитерата, парохија са бројем села, кућа и 

душа, српско-православног свештенства и списак цркава у Дабробосанској дијецези за годину 

1887, у: Дабро-Босански Источник, Сарајево 1888, годиште 2, стр. 29. 
3
 Лудвиг Хубер (Ludwig Huber), техничар, рођен је 12. августа 1859. године у Зигелхартингу 

(Siegelharting) код Шертинга (Scherting), Горња Аустрија. Завршава Државну умјетничку 

школу, Архитектонски одсјек у Салцбургу 1881. године. Прије доласка у Босну ради у више 

грађевинских фирми у Аустрији, а у Мостар стиже 1889. године, а сљедеће прелази у Сарајево, 

гдје добија намјештење у Грађевном одјељењу Земаљске владе, Одсјек за високу градњу. 

Архив БиХ (персонални лист). 
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коном те је освештао прву српско-православну цркву, послије пропасти кра-

љевства босанског у некадашњој престоници Босне – Јајцу.''
4
 

Захваљујући неколицини сачуваних фотографија, данас знамо како је 

црква изгледала. Била је то монументална једнобродна базилика, зидана фино 

обрађеним каменом блоковима, са високим звоником изнад полукружно завр-

шеног улаза у цркву. 

У цркви се, како је образложе-

но, ''због дотрајалости'', у сада новом 

времену – Краљевини Југославији, не 

служи, и прота Милан Илић иницира и 

подиже 1935. године нову цркву у Јај-

цу, такође изван центра града. 

Неке од ратних четрдесетих го-

дина срушена је црква на Катини, а у 

посљедњем рату и она проте Илића. 

И док овако настојим да их не прекрије заборав, посебно ону на Катини, 

недобронамјерни би да ''стручно докажу'' да је ријеч о средњовјековној като-

личкој капели, коју католици Јајца у једном часу поклањају православцима. 

Овакве и сличне овим тврдњама Бруно Љубез доноси у књизи под називом 

''Јајце град – прилог повијести посљедње босанске пријестолнице'', а коју 2009. 

године издаје Хрватско културно друштво ''Напредак'', подружница Јајце. Нај-

блаже речено, чуде ме овакве Љубезове тврдње, када се из наведене библи-

ографије или кориштене грађе у његовој књизи види да су му била доступна и 

документа која се овде налазе у напоменама. 

Постављам, послије свега, само једно питање: колики је труд професор 

Љубез морао да уложи како би апсиду средњовјековне католичке капеле или 

цркве могао да окрене  према истоку? 

 

 

Danka Damjanovic 

 

The Held Oblivion 

The Serbian Orthodox Church of Saint Luka on Katina in Jajce 

 

With the departure of centuries old Ottoman tyranny, particularly the religious 

one, and the arrival of the Austro-Hungarian rule, the situation had changed significantly 

for the Orthodox Christians in Bosnia and Herzegovina in this respect. In addition to the 

earlier churches – log cabins, now they were permitted to raise temples where they had 

not been and where they should have been built. One of these, certainly among the 

                                                 
4
 Планинко, С пута Њ. В. Преосвештенства госп. Ђорђа Николајевића у Босанској Крајини, у: 

Б.-Х. Источник, Сарајево, 1895, годиште, 9, свеска 2, стр. 71. 
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earliest constructed, was the Serbian Orthodox church dedicated to Saint Luka on one of 

the Jajce hills, Katina. Finishing works on the church and parish house were carried out 

during 1894 and in the same year Georgije Nikolajevic (1807-1896), the Metropolitan of 

Dabro-Bosnia consecrated the church on the Nativity Day. The church was demolished 

in one of the years during World War II, and today the Orthodox cemetery is on that 

parcel. 
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ЖЕЉКО САВАНОВИЋ УДК  636.4(497.15Врбаска бановина) 

Филозофски факултет 10.7251/GUARS1507175S 

Бања Лука  

 

 

СВИЊАРСТВО ВРБАСКЕ БАНОВИНЕ 
 

 

Апстракт: У раду се на основу необјављене архивске грађе, статис-

тичких годишњака и релевантне литературе говори о свињарству, расама сви-

ња, анализира и упоређује у одређеним годинама број крмача за приплод,  не-

раста, прасади, осталих свиња и укупан њихов број у Краљевини Југославији, 

њеним бановинама и срезовима Врбаске бановине. 

 

Кључне ријечи: свињарство, број свиња, расе свиња, извоз свиња, Врба-

ска бановина, Краљевина Југославија. 

 

 

За вријеме турске владавине од свих грана сточарства најслабије се раз-

вијало свињарство. Оно је углавном стагнирало, а напредак су му ометала вјер-

ска правила исламског становништва. Стога је домаће свињче све до доласка 

Аустроугарске остало скоро у полудивљем стању.
1
 

Домаћа свиња шишка једна је од најпримитивнијих раса свиња, која нај-

више личи на дивљу свињу, не само по своме изгледу и особинама већ и по 

начину живота. Чисти је потомак европске дивље свиње. Име је добила по ши-

шкама, ресама или минђушама, које има на подбратку. Имала је све лоше осо-

бине примитивног свињчета: високи и уски труп, дугачку главу, малу ширину 

прса и леђа, споро се развијала и мало плодила. Добра јој је страна што се за-

довољавала свакаквом храном и што се врло добро одржава на пашама и на 

шумској исхрани (жирењу). Она је имала значај не само за свињарство Босан-

ске Крајине него и за свињарство Хрватске, Славоније, Босне, Црне Горе, Ср-

бије, Румуније и Бугарске, гдје је била распрострањена крајем 19. и почетком 

20. вијека. Гајена је углавном у чопорима по шумама, гдје је у полудивљем ста-

њу тражила себи храну, сакупљајући жир, разно коријење и плодове. Шишка се 

у шуми парила, прасила и одгајала прасад у шипражју као и дивља свиња, те је 

сасвим и разумљиво што се таквим свињама није могло лако близу прићи. Сви-

њаца углавном није било и уколико је било, биле су то колибице од грања и 

прућа. Прихрањивање свиња није практиковано, сем за вријеме јаких и дуго-

                                                 
1
 Milan Janković, Josip Džuverović, Stočarstvo i stočarska proizvodnja u Bosni i Hercegovini, Bosna 

i Hercegovina kao privredno područje, Sarajevo 1938, стр. 50; Јован Белић, Александар Огњано-

вић, Владимир Штерк, Савремено свињарство, Задружна књига, Београд 1961, стр. 30. 
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трајних зима, када је све било прекривено снијегом, и то тек да се до прољећа 

одржи у животу. Човјек о шишки није водио никаквог рачуна, а природна се-

лекција је играла главну улогу. У оваквим условима, у борби за одржавање ос-

тајала су само најотпорнија и најздравија грла. Шишка је покривена густим, 

врло грубим и доста дугачким чекињама. Праси од 2 до 8, а најчешће 4–5 пра-

сади. Прасад је иначе отпорна и врло споро расте, а њихов се раст завршава тек 

послије три године. Отпорна је према климатским и исхрамбеним приликама, 

као и према заразним обољењима, али усљед слабе његе обично је имала гли-

сна обољења.
2
 

И у Врбаској бановини претежно је гајена домаћа свиња шишка. Због 

спорог развијања и касног сазријевања месо јој је лошијег квалитета, грубих 

влакана и суво. Приликом товљења дебљина сланине није велика као код мас-

них свиња и обично је проткана танким слојем меса, а и масти је мало давала. 

Да би се поправио квалитет шишке, вршено је укрштање са мангулицом (мон-

голица, мангалица, манголица). У напреднијим крајевима Бановине гајена је 

јоркширска а и њемачка оплемењена свиња, која је имала сигурно тржиште 

ради квалитета меса.
3
 

Аустријска управа посветила је посебну пажњу поправци свиња уводећи 

стране расе. У сјеверним предјелима Босне уводила је постепено беркширску 

свињу (енглеска црна свиња настала у грофовији Беркшир), у средњу Босну и 

Херцеговину јоркширску (енглеска бијела свиња настала у грофовији Јорк-

шир), а касније и оплемењену њемачку. Ниједна од ових племенитих пасмина 

није ухватила јачег коријена, иако су сељаци, нарочито око већих градова, уви-

дјели користи од њих и радо их прихватали. Разлог што се ове пасмине нису 

могле раширити су свињске болести, које су са њима унесене у крда домаћих 

свиња, па су од тих болести страдавале не само стране пасмине него и домаће 

свиње. Бољи успјех постигнут је оплемењивањем са мангулицом, која је поста-

ла од српске шумадијске свиње (настала укрштањем шишке и медитеранске 

свиње). У сјеверним срезовима Босне мангулица је знатно проширена и са ус-

пјехом се одржала до формирања Врбаске бановине.
4
 

Мангулица је, као и шишка, слабо плодна. Крмача обично опраси 4–5 

комада прасади и готово увијек их све отхрани. Прасад прилично споро расту и 

не захтијевају неку нарочиту његу и исхрану. Обично се исхрањују пашом, уз 

мали додатак кукуруза или јечма, а у јесен једу бундеве и тикве. Мангулица је 

отпорна према невремену, слабој храни и њези, па и обољењима. Ова раса не 

                                                 
2
 Иван Пуцељ, О свињи, ИПРОЗ, Београд 1944, стр. 10; Јован Белић, Александар Огњановић, 

Владимир Штерк, Савремено свињарство, Задружна књига, Београд 1961, стр. 59–62. 
3
 Архив Републике Српске Бања Лука, Краљевска банска управа Врбаске бановине (АРСБЛ, 

КБУВБ), III–6, док. бр. 34, О сточарству Врбаске бановине, Бања Лука 1930. 
4
 Milan Janković, Josip Đžuverović, Stočarstvo i stočarska proizvodnja u Bosni i Hercegovini, Bosna 

i Hercegovina kao privredno područje, Sarajevo 1938, стр. 52–53. 
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даје нарочито велику корист, али даје сигурну корист какву не могу дати друге 

расе одгојене под истим условима. Мангулице могу добро да се утове дајући 

велике количине сланине према месу, због чега се сматрају одличним расама за 

производњу масти. 

Одгајивање страних раса свиња давало је веће користи него гајење шиш-

ке, мангулице и њихових крижанаца, јер су оне веома плодне, пошто дају 8 до 

12 прасади који се брзо развијају и расту, али зато траже одличну исхрану и 

његу. Оне се не могу одгајати само на паши и малој количини кукуруза, већ је 

потребна много боља исхрана (дјетелина, соја, грашак и сл.). Прасад није само 

довољно добро хранити, него морају бити смјештена у добре свињце и при том 

бити добро његована и чувана. Те расе свиња неотпорне су према слабој исхра-

ни и њези, а исто тако према разним обољењима, од којих у већој мјери стра-

дају него домаће свиње. Оне се одликују добрим месом, те се сматрају углав-

ном као свиње за производњу меса. Зато се приступало одгајивању мелеза у ци-

љу добијања особина мангулице и енглеске свиње – да буде знатно отпорнија 

од енглеске расе према свима непогодама и болестима, а да добро напредује са 

мањом и лошијом исхраном. Тако су мелези стајали по особинама између до-

маћих и страних свиња.
5
 

Понегдје је шишка укрштана и замјењивана туропољком,
6
 као што је би-

ло у срезу Двор, гдје је, осим са мангулицом, укрштана и са туропољском сви-

њом.
7
 Туропољка је погодна за мочварне предјеле јер може одлично да искори-

штава мочварне пашњаке и подводне и мочварне храстове и букове шуме. Чи-

сти је потомак медитеранске дивље свиње, а име је добила по Туропољу, рав-

ници која се протеже од Загреба до Сиска.
8
 

"Домаћа шишка, отпорна и издржљива до невјероватности, била је нај-

раширенија свиња" у срезу Прњавор. "Постепено су је потискивале туропољка 

и мангулица. Код колониста раширена је била јоркширска свиња."
9
 У срезу 

Јајце "највише је узгајана обична босанска шишка, претежно сиве и бијеле гру-

бе длаке. Било је и нешто мангулица, бијела варијетета, широке главе, великих 

и клемпавих увета и кратка тијела. Добро су искориштавале пашу и храну и са 

успјехом су крижане са шишком. Мана им је што су касно зреле и слабо плод-

не, јер дају 4–6 прасади. Срез је имао и нешто крижанаца шишке са јоркши-

                                                 
5
 Јован Белић, Питање избора расе свиња у једном газдинству, Тежак, Број 3, Београд 1941, 

стр. 113–114. 
6
 Драгомир Ђурђевић, Пољопривреда Врбаске бановине, Гласник Југословенског професорског 

друштва, Књ. XIV, Св. 10-12, Београд 1934, стр. 958. 
7
 Архив Југославије (АЈ), 67–25–203, Годишњи извјештај среског ветеринара среза дворског др 

Ненада Николића за годину 1932. 
8
 Иван Пуцељ, О свињи, ИПРОЗ, Београд 1944, стр. 11–12; Јован Белић, Александар Огњано-

вић, Владимир Штерк, Савремено свињарство, Задружна књига, Београд 1961, стр. 69. 
9
 АЈ, 67–25–203, Годишњи извјештај ветеринара среза прњаворског за годину 1932. 
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ром."
10

 У срезу Гламоч свиње су углавном шишке, а било је "и крижаних са би-

јелом енглеском и њемачком свињом. Слабо су храњене, па су се слабо гојиле 

и врло слабо прасиле (2–4 прасета). Месо им је слабијег квалитета уз незнатан 

или никакав дио лоја".
11

 Приједорски срез је сем шишке имао јоркшире и ман-

гулице, које је увела Аустроугарска. "Мангулица је мало плодна али рентабил-

на, даје маст и отпорна је."
12

 И сусједни срез Сански Мост имао је "свињу 

шишку крижану са мангулицом и јоркширом".
13

 Уз домаћу закржљалу свињу, у 

околини Модриче налазио се знатан број грла укрштених са мангулицама.
14

 На 

подручју среза Градачац "од свиња узгајани су домаћа босанска, мангулица и 

крижанци ових, а осим тога једно приватно добро набавило је двадесетак 

пфајферица (црна славонска свиња) и једног нераста беркширца".
15

 Свиња 

пфајферица створена је у околини Руме, на имању барона Пфајфера, по коме је 

добила име.
16

 Укрштеници са мангулицама гајени су и у среској испостави Бо-

сански Брод. Они "нису осјетљиви наспрам свињској куги, а скоро су имуни 

према врбанцу. За товљење нису добри као чиста мангулица, а товљеници су 

могли имати 130–160 килограма".
17

 

Свиње се, према количини масти и меса које дају, дијеле на масне и мес-

нате. У масне свиње спадају све оне расе које, кад се угоје, дају масти више од 

половине своје тежине. То су: шумадинка, мангулица, туропољка и багун. У 

меснате спадају свиње које, кад се угоје, дају масти мање од половине своје те-

жине. То су: јоркшир, беркшир, корнвал, њемачка племенита и оплемењена 

свиња, а донекле и пфајферица, моравка и шишка.
18

 

Број свиња подложан је сталној промјени, на коју утичу несталне цијене 

и честе свињске заразе које су наносиле велике губитке овој грани пољопри-

вреде.
19

 Добар род жита доводио је до повећања броја свиња. Повећана потра-

                                                 
10

 АЈ, 67–25–203, Годишњи извјештај среског ветеринара среза јајачког Славка Костића за го-

дину 1932, Јајце 3. маја 1933. 
11

 АРСБЛ, КБУВБ, III–21, док. бр. 56, Среско начелство у Гламочу КБУВБВО, Тромјесечни 

извјештај за срез Гламоч за треће тромјесечје 1934. године, Гламоч 4. октобра 1934. 
12

 АЈ, 67–25–203, Годишњи извјештај среског ветеринара среза приједорског Пере Ковачевића 

за годину 1932. 
13

 АЈ, 67–25–203, Годишњи извјештај ветеринара среза Сански Мост за годину 1932. 
14

 АЈ, 67–25–203, Годишњи извјештај среског ветеринара среза грачаничког Мате Бартоловића 

за годину 1932. 
15

 АРСБЛ, КБУВБ, III–21, док. бр. 90, Начелство среза Градачац КБУВБ Ветеринарски одсјек, 

Ветеринарски извјештај за прво тромјесечје 1939. године, Градачац 6. априла 1939. 
16

 Иван Пуцељ, О свињи, ИПРОЗ, Београд 1944, стр. 15; Јован Белић, Александар Огњановић, 

Владимир Штерк, Савремано свињарство, Задружна књига, Београд 1961, стр. 102. 
17

 АЈ, 67–25–203, Извјештај ветеринара среске испоставе Босански Брод Јосипа Ступара за 

годину 1932. 
18

 Иван Пуцељ, О свињи, ИПРОЗ, Београд 1944, стр. 16. 
19

 Драгомир Ђурђевић, Пољопривреда Врбаске бановине, Гласник Југословенског професор-

ског друштва, Књ. XIV, Св. 10-12, Београд 1934, стр. 958. 
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жња за свињама била је 1929. године. Разлог су "велике залихе јефтиних жита-

рица које је требало искористити".
20

 Мада је сваштојед, свиња највише добија 

на тежини када једе храну с мало целулозе – коштуњаво или свјеже воће, крто-

ласто биље и нарочито житарице, што је чини човјековим непосредним конку-

рентом.
21

 

У вријеме неродних година свињогојство је опадало јер народ због оску-

дице хране није могао у прољеће хранити приплодне свиње те их је ''дјелимице 

продавао, а дјелимице клао за властиту прехрану".
22

 

 

Бановина Број свиња 
Проценат по 

бановинама 

Број на 100 

становника 

Број свиња 

на 1 км² 

Дравска 307.359 10,51 27,48 19,29 

Дринска 437.247 14,95 25,95 14,94 

Дунавска 807.311 27,61 35,02 29,06 

Моравска 280.000   9,58 19,36 10.89 

Приморска   71.666   2,45   8,14   3,69 

Савска 617.067 21,10 23,76 16,73 

Вардарска 145.338   4,97   8,81   3,70 

Врбаска 186.467   6,38 18,59   9,07 

Зетска   66.226   2,27   7,30   2,05 

Београд    5.181   0,18   1,80 13,71 

укупно   2.923.862       100,00 21,07 11,81 

Број свиња у бановинама 1930. године
23

 

 

Бановина 1931. год. 1933. год. 1937. год. 1938. год. 

Дравска    307.225    285.579    300.910    314.708    

Дринска    393.336    324.895    364.842    377.045     

Дунавска    905.863    730.999 1.034.939 1.154.425  

Моравска    293.952    249.818    293.979    332.156    

Приморска      72.628      79.798      88.168      91.845 

Савска    674.990    528.337    597.475    664.383 

Вардарска    177.875    164.330    177.622    178.166 

Врбаска    242.475    227.197    227.896    243.957 

Зетска      60.391      62.537      85.393      86.180 

                                                 
20

 АРСБЛ, КБУВБ, III–6, док. бр. 34, О сточарству Врбаске бановине, Бања Лука 1930. 
21

 Марвин Харис, Краве, свиње, ратови и вештице, Светови, Нови Сад 1995, стр. 35. 
22

 АЈ, 67–25–203, Извјештај ветеринара среске испоставе Босански Брод Јосипа Ступара за го-

дину 1932. 
23

 Статистички годишњак за 1930. годину, Књига II, Општа државна статистика, Краљевина 

Југославија, Београд 1933. 
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Београд        4.399        2.855        8.437        8.015 

укупно 3.133.164 2.656.345 3.179.661 3.450.884 

Број свиња у бановинама 1931, 1933, 1937. и 1938. године
24

 

 

Назив среза 
Прасад до 

1 године 
Нерасти 

Крмаче за 

приплод 

Остале 

свиње 
Укупно 

Бањалучки 11.223 381 5.108 9.650    26.361 

Бихаћки 1.692  44 492   172 2.400 

Гламочки 1.650  80 350   400 2.480 

Градачачки 3.061 123 1.420 1.787 6.391 

Градишки 10.186 214 4.888 8.101    23.389 

Грачанички   2.688 144 1.174 1.428 5.434 

Граховски  2.482 100 1.558 1.151 5.291 

Дворски  1.801  36 1.756 1.008 4.601 

Дервентски 4.152 122 2.441 2.134 8.849 

Добојски    947  24   560   652 2.183 

Дубички 5.172  86 2.270 2.230 9.758 

Јајачки 2.549 198 1.769 2.192 6.708 

Кључки 5.340 129 1.394 1.890 8.753 

Которварошки 2.372 120 1.017 2.109 5.618 

Крупски    11.131 294 2.304 2.800    16.529 

Маглајски 1.074  18   210   812 2.114 

Мркоњићки 1.481 218   905 1.019 3.623 

Новски 5.281 199 3.599 1.575    10.654 

Петровачки  2.133 145 873   556 3.707 

Приједорски 4.476   53 2.471 4.157    11.157 

Прњаворски    14.399 460 3.696 3.154    15.709 

Сански 7.321 251 3.625 2.186    13.383 

Теслићки 2.260 238 1.861 2.600 6.959 

Цазински    899   32   420 1.210 2.561 

у к у п н о  105.770     3.709    48.161    56.973  214.613 

Број свиња у срезовима Врбаске бановине 1935. године
25

 

 

                                                 
24

 Statistički godišnjak za 1931. godinu, Knjiga III, Opšta državna statistika, Kraljevina Jugoslavija, 

Beograd 1934; Statistički godišnjak za 1933. godinu, Knjiga V, Opšta državna statistika, Kraljevina 

Jugoslavija, Beograd 1935; Статистички годишњак за 1937. годину, Knjiga VIII, Општа држав-

на статистика, Краљевина Југославија, Београд 1938; Statistički godišnjak za 1938–1939. godinu, 

Knjiga IX, Opšta državna statistika, Kraljevina Jugoslavija, Beograd 1939. 
25

 Poljoprivredna godišnja statistika za 1935. godinu, Ministarstvo poljoprivrede, Beograd 1936. 
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На 1 км² у Југославији долазиле су 1930. године 11,81 свиње, а на хиља-

ду становника 210,7. Године 1921. Југославија је имала 3.349.504 свиње, 1930. 

године 2.923.862, а 1940. године 3.503.564, или у односу на 1921. годину више 

за 154.060 свиња, односно свега 4,6% више. То је био резултат двадесетого-

дишњег повећања. У односу на број становника стање свињарства 1940. годи-

не било је лошије него 1921. године. Највише свиња 1930. године имала је 

Дунавска бановина, 807.311 комада, што је чинило 27,61% свих свиња у држа-

ви. Године 1938. свиња је било 1.154.425 комада, па су свиње Дунавске банови-

не чиниле више од трећине свиња Југославије. Друга по броју свиња била је 

Савска бановина. Дунавска и Савска бановина заједно су имале више од поло-

вине свиња у земљи. Дунавска бановина имала је највише свиња и на киломе-

тар квадратни и на 100 становника. Најмање свиња имале су Зетска и Примор-

ска бановина. Врбаска бановина је по броју свиња била на шестом мјесту, иза 

Дунавске, Савске, Дринске, Моравске и Дравске бановине. У односу на укупан 

број свиња у земљи, број свиња у Врбаској бановини од 1930. до 1938. године 

повећао се у процентима од 6,38% на 7,07%. Највише свиња у Врбаској банови-

ни имао је Бањалучки срез, затим Градишки, Крупски и Прњаворски, а најмање 

Маглајски, Добојски, Бихаћки и Гламочки. 

Свињогојство има велики значај не само за народну исхрану него и за 

извоз.
26

 Извоз свиња из земље био је неравномјеран. Због посљедица Првог 

свјетског рата 1920. године износио је само 22.194 комада. Године 1925. изве-

зено је 70.226 комада. Највећи извоз живих свиња био је 1927. године, када је 

извезено преко 421.000 комада. Свиње су извожене у Аустрију, Чехословачку и 

Њемачку, а у мањој мјери у Италију и Швајцарску. Према статистичким пода-

цима, између Првог и Другог свјетског рата извожено је годишње из Југосла-

вије просјечно 227.800 живих свиња. Цијена је варирала између шест и 14 ди-

нара за килограм, а најмања је била 1932. године, када се кретала 8–9,5 динара 

за килограм.
27

 

Због Другог свјетског рата у Европи и скока цијене жита порасла је ци-

јена живих свиња. У првој половини децембра 1940. године свиње су извожене 

у Италију, а извозна цијена износила је 17 динара за 1 кг живе ваге.
28

 Почетком 

друге половине децембра 1940. године порасла је на 19,5 динара.
29

 Аустрија је 

просјечно из Југославије увозила 160.000 свиња годишње. Југославија се по 

броју извезених свиња у Аустрију налазила на другом мјесту, одмах иза Пољ-

ске. Друга земља у коју су нарочито извожене свиње била је Чехословачка, гдје 

                                                 
26

 АРСБЛ, КБУВБ, III–6, док. бр. 34, О сточарству Врбаске бановине, Бања Лука 1930. 
27

 Јован Белић, Александар Огњановић, Владимир Штерк, Савремено свињарство, Задружна 

књига, Београд 1961, стр. 44–45. 
28

 Јарослав Шеварлић, Кретање цена пољопривредним производима у првој половини децембра, 

Тежак, Број 1, Београд 1941, стр. 22. 
29

 Јарослав Шеварлић, Кретање цена пољопривредним производима у другој половини 

децембра, Тежак, Број 2, Београд 1941, стр. 55. 
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је Југославија у њеном увозу била на четвртом мјесту, иза Пољске, Румуније и 

Мађарске.
30

 Свиње које су извожене у Њемачку нису смјеле да буду крупних 

костију, трбушасте или високих ногу, а морале су да буду здраве и добро утов-

љене. Забрањено је било извозити старе уштројене нерасте и старе крмаче које 

су се већ прасиле. Није било дозвољено извозити свињу нутрака. Код истовара 

свиња у Дрездену морале су по комаду да буду тешке најмање 130 килограма.
31

 

Кола за превоз закланих свиња морала су бити снабдјевена довољном количи-

ном леда да би се заклане свиње могле развести по другим градовима Њемачке. 

Маст је пакована у сандуке од 25 килограма или у бурад по 200 килограма.
32

 

Извоз свињског меса је варирао. Године 1921. извезено је преко 12 ми-

лиона кг, а 1934. године 1.560.000 кг. У годинама пред Други свјетски рат из-

воз се усталио између 5,5 и 7,7 милиона кг. Шунке је највише извезено 1937. 

године, преко 200.000 кг. Углавном је извожена у САД и Енглеску, а у мањој 

мјери у Чехословачку, Италију, Њемачку и Египат. Просјечан извоз салама из-

носио је 161.000 кг, а извожена је највише у Чехословачку, затим Њемачку, а у 

мањој мјери у Грчку, Палестину и Швајцарску. Извоз кобасица био је просјеч-

но 105.532 кг, конзерви 91.000 кг, масти 2.372.000 кг и сланине 1.220.000 кг. Не 

рачунајући извоз свињских сирових и сувих кожа, усољених и сувих цријева и 

свињских чекиња, из Југославије је извожено годишње разних производа у про-

сјечној вриједности од 471.187.000 динара. На просјечан извоз од 5 милијарди 

динара то је чинило 9,4% укупног извоза, што је била веома важна ставка у 

укупном годишњем извозу.
33

 

Свињогојство у Југославији по извозу долазило је одмах иза говедар-

ства. Постојали су повољни услови за узгој свиња, па је Југославија могла да 

извози још више свиња него што је извозила. Ако се посматра број свиња пре-

ма површини територије и броју становника, тај однос је знатно неповољнији 

него у многим европским земљама. Далеко мање земље, као што су Мађарска, 

Данска и Холандија, узгајале су више свиња иако нису имале тако повољне 

услове: обиље кукуруза, жира, повољне климатске услове и др.
34

 

 

 

 

                                                 
30

 Милан Лазић, Пољопривредна производња у Краљевини Југославији, Завод за уџбенике и 

наставна средства, Београд 1999, стр. 112. 
31

 АЈ, 67–32–302, Ministarstvo poljoprivrede, Odjeljenje za veterinarstvo, Izvoz svinja u Njemačku, 

Beograd 20. novembra 1937. 
32

 АЈ, 67–32–302, Ministarstvo poljoprivrede, Odjeljenje za veterinarstvo, Izvoz svinja u Njemačku, 

Beograd 22. novembra 1937. 
33

 Јован Белић, Александар Огњановић, Владимир Штерк, Савремено свињарство, Задружна 

књига, Београд 1961, стр. 44–45. 
34

 Милан Лазић, Пољопривредна производња у Краљевини Југославији, Завод за уџбенике и на-

ставна средства, Београд 1999, стр. 110. 
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Zeljko Savanovic 

 

Hog Raising of Vrbaska Banovina 

 

Summary 

 

In Vrbaska Banovina the most widespread hog was domestic šiška. It was mostly 

raised because it was more resistant to diseases than other breeds and poorer nutrition 

and worse accommodation was sufficient for its upbringing. In addition to šiška, 

Mangalitsa and its mongrels with šiška were mostly represented, while less Turopolje, 

Yorkshire, Berkshire, refined German hogs, Pfeiffer and their mongrels with šiška and 

Mangalitsa. In the Kingdom of Yugoslavia Vrbaska Banovina was in the sixth place by 

the numbers of hogs, behind Dunavska, Savska, Drinska, Moravska and Dravska 

Banovina. The most hogs in Vrbaska Banovina had the Banja Luka district, then 

Gradiska, Krupa and Prnjavor district. The number of hogs in the country was subject to 

constant change, what influenced volatile prices and frequent hog contagions. In the next 

years hog raising was declining because, due to lack of food, people could not feed 

breeding hogs in spring so they were selling them and slaughtered them for their own 

consumption. Good crop of wheat decreased the price and increased the number of hogs. 

Hog raising in the country was just behind cattle raising by export. For hogs feeding was 

enough corn and acorns, so Yugoslavia could export even more hogs than it had 

exported. 
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ЈУГОСЛОВЕНСКО-ШВЕДСКИ ОДНОСИ (1920‒1941) 
 

 

Апстракт: Аутор је дао преглед до сада неистражених дипломатских и 

економских односа између југословенске државе и Шведске од 1920. до 1941. 

године. Текст је написан на основу извора који се чувају у Архиву Србије и 

Архиву Југославије у Београду и Шведском националном архиву (Riksarkivet) и 

Шведском војном архиву (Krigsarkivet) у Стокхолму, као и на основу објавље-

них извора, службене штампе и литературе на српском, енглеском и шведском 

језику.  

 

Кључне ријечи: Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца / Краљевина 

Југославија, Краљевина Шведска, дипломатски односи, економски односи.  

 

 

Србија је именовала прве почасне конзуле у Скандинавији крајем 19. и 

почетком 20. вијека, а узајамна потреба унапређења међусобних односа, као и 

чињеница да је Шведска примала дио извоза сувих шљива из Србије, која је 

очекивала да ће повећати и извоз меса у ову скандинавску земљу, посебно у 

вријеме царинског сукоба са Аустроугарском, довела је до потписивања Декла-

рације о трговини између Србије и Шведске 1907. године у Београду.
1
 Током 

српских ослободилачких ратова (1912‒1918) у Србији је боравило неколико 

медицинских мисија из Шведске, која је од 1917. године, у складу са одредбама 

Хашке конвенцијe, била заштитник српских интереса у Османском царству. 

Под заштитом српских интереса подразумијевало се старање о имовини Краље-

вине Србије, као и набавка одјеће и обуће за српске ратне заробљенике у Ос-

манском царству.
2
 Осим тога, Шведска је посредовала код аустроугарских и 

бугарских власти у окупираној Србији и штитила српско становништво. Све то, 

као и избијање Октобарске револуције у Русији, довело је до одлуке српске 

владе да отвори своје посланство у Стокхолму 1917. године. Први шеф српске 

дипломатске мисије у Шведској, у својству отправника послова, био је Милан 

                                                 
1
 Збирка трговинских уговора закључених између Србије и других држава, Београд 1908, 196‒

197. 
2
 Предраг Стаменковић, Краљевина Шведска као заштитница интереса Краљевине Србије за 

време Првог светског рата у Отоманској империји, Nissa ‒ Нишки зборник: часопис за друш-

твено-историјска и културна питања, XX, 1‒2, Ниш 1991, 163‒180.  
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Ракић, а први српски посланик у Шведској био је Бошко Чолак-Антић, који је 

на дужност ступио у мају 1918. године. Посланство Краљевине Срба, Хрвата и 

Словенаца у Стокхолму, као и оно у Копенхагену (за Данску и Норвешку), за-

творено је у децембру 1920. године, јер је у новим међународним околностима 

Скандинавија за југословенску државу изгубила онај значај који је имала током 

Првог свјетског рата.
3
 

Шведска влада Краљевевину СХС није сматрала новом државом, него 

територијално увећаном Краљевином Србијом, која је промијенила име, што је, 

по званичном Стокхолму, било у складу са Сенжерменским уговором од 10. 

септембра 1919. године.
4
 У вези са именом новоуспостављене државе, шведски 

посланик у Бриселу, Г. в. Дардел, обавијестио је 28. маја 1921. године шведско 

Министарство спољних послова да му је српски посланик у белгијској престо-

ници рекао да је у Београду коначно одлучено да се новоуспостављена држава 

зове Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца. Он је додао да су Хрвати и Словен-

ци тражили да се нова држава зове Југославија, али да Срби то нису дозволили, 

сматрајући да је такво име аустријски изум. Речено је и то да се држава неће 

звати Србија, јер Хрвати и Словенци то не би прихватили.
5
 

Након затварања посланстава у Стокхолму и Копенхагену, југословенска 

држава задржала је у Скандинавији почасне представнике на конзуларном ни-

воу, који су чинили спону у њеним односима са Шведском, Данском и Норвеш-

ком, све док 1936. године није отворено југословенско посланство у Стокхолму, 

које је у својој надлежности имало све три скандинавске државе. По затварању 

двају посланстава, Краљевина СХС задржала је почасне генералне конзулате у 

Стокхолму, Кристијанији (којој је 1925. године враћено старо име ‒ Осло) и Ко-

пенхагену, који су наставили своју дјелатност под надлештвом југословенског 

посланства у Берлину. Југословенски посланик у њемачкој престоници био је 

истовремено акредитован у све три скандинавске земље. 

Дужност почасног генералног конзула Краљевине СХС у Стокхлому све 

до 1927. године обављао је Карл Адам Карлсон.
6
 Он је још 1908. године име-

нован за почасног конзула Србије у шведској престоници, а адреса почасног 

(генералног) конзулата била је Skeppsbron 10. Ернест Густав Хедин, први поча-

сни конзул Србије у Стокхолму (1900‒1908), оптужио је Карлсона 1921. године 

да не ради свој посао и да је тајно напустио Стокхолм због финансијских ду-

гова. Хедин је тражио да он буде именован за југословенског конзула у швед-

ској престоници. Ипак, Карлсон је уживао велики углед код југословенских 

власти и био је оцијењен као ''један од најспремнијих, најпоузданијих и најагил-

                                                 
3
 Предраг Крејић, Посланство Краљевине Србије и Краљевине СХС у Шведској ‒ Стокхолм 

1918‒1920, Архив, III, 3, Београд 2002, 80‒91.   
4
 RA, UD (T/A), 523. 

5
 RA, UD (1920 års dossiersystem), HP 558, I  

6
 АЈ, 334(КПО)‒227–587. 
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нијих наших хонорарних конзула''.
7
 Он је 8. августа 1924. године упутио у Бео-

град молбу В. де Шаренграда, шведског држављанина југословенског порије-

кла, генералног директора предузећа Cement Försäljuings A. B. у Малмеу и ди-

ректора фирме Eternit у Ломи код Малмеа, да буде именован за југословенског 

почасног конзула у Малмеу. У својој препоруци Карлсон је истакао да у Мал-

меу постоји 27 конзулата и да би Краљевина СХС могла да има користи уколико 

би тамо именовала почасног конзула. Жељу да буде постављен за југосло-

венског почасног конзула у Малмеу раније је изразио и Таге Е. Кинберг, вла-

сник предузећа Sydsvenska Patentbyrån A.B. Ипак, југословенске власти оције-

ниле су да нема потребе за именовањем почасног конзула у том граду.
8
 

Карлсон је у септембру 1925. године предложио да за вицеконзула у 

Стокхолму буде именован Брор Холмгрен, али је он у јануару наредне године 

одустао од кандидатуре. Карлсон је у љето 1926. године пропутовао кроз Кра-

љевину СХС, посјетивши Краљево, Ужице, Сарајево, Јајце, Бањалуку, Загреб, 

Љубљану, Блед, Сушак, Сплит и Дубровник, а затим је од новембра 1926. 

године одсуствовао из Стокхолма због путовања око свијета. Тих мјесеци у кон-

зуларним пословима мијењао га је његов лични секретар Торстен Ларка, којег 

је Карлсон препоручио да буде постављен за југословенског почасног конзула, 

јер је писмом из Америке 1. августа 1927. године дао оставку на дужност поча-

сног генералног конзула Краљевине СХС у Стокхолму.
9
 Због заслуга према срп-

ској и југословенској држави, Карлсон је био три пута одликован: Орденом Све-

тог Саве III реда (1914), Орденом Светог Саве II реда (1922) и Орденом jуго-

словенске круне II реда (1932).
10

 

Југословенско посланство у Берлину предложило је 29. октобра 1927. 

године да Торстен Ларка буде именован за почасног конзула Краљевине СХС у 

Стокхолму, а исто је учинило и шведско посланство у Букурешту 12. маја 1928. 

године. Краљ Александар I Карађорђевић донио је 13. јуна 1928. године указ 

којим је Ларка постављен за почасног конзула Краљевине СХС у Стокхолму, а 

16. маја 1930. године унапријеђен у почасног генералног конзула. Ларка је био 

директор једне поморске агенције у Стокхолму, а био је и власник предузећа 

које се бавило прерадом и извозом дрвних производа.
11

 Он је 8. октобра 1929. 

године обавијестио шведско Министарство спољних послова да је уведен нови 

назив за српско-хрватско-словеначку државу ‒ Краљевина Југославија.
12

 

У намјери да прошири мрежу својих представника у Шведској, југосло-

венско Министарство иностраних дела одлучило је 3. априла 1930. године да 

буду постављени почасни вицеконзули у Гетеборгу, Малмеу и Норчепингу. У ту 

                                                 
7
 АЈ, 334(КПО)–238–626 

8
 Исто 

9
 Исто 

10
 АЈ, 334(КПО)–227–587 

11
 АЈ, 334(КПО)–238–626 

12
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сврху југословенско посланство у Берлину обратило се почасном генералном 

конзулату у Стокхолму, са захтјевом да буду предложени погодни кандидати, 

што је и учињено 12. јуна 1930. године. Стигао је приједлог да почасни конзул у 

Гетеборгу буде Хари Трап, а почасни конзул у Норчепингу Свен А. Холмберг. 

Обојица су описани као угледни и имућни пословни људи, а у Холмберговом 

случају додатно је истакнуто, као повољна околност, да се његова фирма бави 

трговином жита. Из почасног генералног конзулата у Стокхолму није стигао 

приједлог за почасног конзула у Малмеу, али је тај приједлог стигао од директо-

ра једне банке у том граду, који је предложио да на то мјесто буде постављен 

Карл Арвидсон, директор предузећа C. Arvidsson & Co. Сви подаци су из Бер-

лина прослијеђени у Београд, а југословенска влада одлучила је 3. јула однос-

но 17. септембра 1930. године да прихвати приједлоге. Тиме је Југославија до-

била још три почасна вицеконзула у Шведској. Хари Трап се озбиљно посве-

тио свом послу и залагао се за унапређење привредне сарадње између Југосла-

вије и Шведске, као и за промовисање југословенског туризма. Због тога је Лар-

ка предложио да Трап буде унапријеђен у почасног конзула, што је у Београду 

прихваћено и учињено 23. јула 1936. године.
13

 

И скандинавске земље имале су своје представнике у југословенској др-

жави. Бошко Чолак-Антић извијестио је из Стокхолма 13. маја 1920. године 

југословенску владу да се у шведском Министарству иностраних послова инте-

ресују за отварање једног новог посланства у Београду, које би било надлежно 

за Југославију и Грчку. Шведске власти распитивале су се током јула 1920. 

године о цијенама станова и намирница, како би могли одредити плате за служ-

бенике будућег посланства у Београду. Шведско посланство у Бечу јавило је 26. 

септембра 1921. године југословенској влади да ће шведски посланик у Бео-

граду бити Ејнар ав Вирсен, који је претходно обављао дипломатску дужност у 

Риму, Цариграду и Варшави, као војни аташе, и у Риги, као отправник послова. 

Југословенска влада са задовољством је прихватила приједлог да буде отворено 

шведско посланство у Београду и 17. октобра 1921. дала агреман за Вирсена. 

Априла 1922. године као први секретар шведског посланства у Београду поме-

нут је Нилс Фредрик Викстранд.
14

 Ипак, шведско посланство у Београду тада 

није отворено, а шведски посланик у Букурешту био је истовремено акредито-

ван и за Краљевину СХС. Та надлежност пренијета је касније на шведско по-

сланство у Бечу. 

Ејнар ав Вирсен
15

 био је шведски посланик у Букурешту од 1922. до 

                                                 
13

 АЈ, 334(КПО)–238–626 
14

 АЈ, 334(КПО)–101–354 
15

 Ејнар ав Вирсен рођен је 1875. у Упсали, у угледној породици. Обучавао се у Краљевској 

гарди, у којој је остао до 1900, када је, у чину капетана, наставио школовање на Ратној ака-

демији у Стокхолму. Био је војни аташе у Риму (1903‒1904), а затим је службовао при Гене-

ралштабу шведске војске (1904‒1911). Предавао је на Катедри за историју стратегије ратовања 

на Ратној академији у Стокхолму (1911‒1915), а затим је именован за војног аташеа у Царигра-
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1924. године, а био је истовремено акредитован у Краљевини СХС и Грчкој, гдје 

је долазио повремено. Он је 3. јуна 1922. године упутио писмо др Т. Хојеру, у 

којем је рекао да су први утисци који се стичу по доласку у Београд 

неприкривени милитаризам, брутална државна полиција и недостатак грађан-

ства. Унутрашњу политику карактерисале су старе балканске свађе, а спољну 

мржња према Италији. Вирсен је примијетио да је Београд лијеп град, у којем 

се много гради, тако да прашина чини живот у граду неподношљивим током 

љетних дана. Он је још уочио да држава има огромне ресурсе и улагање капита-

ла у предузећа не би наишло на велике потешкоће, уколико човјек има добре 

везе, и вјероватно би донијело профит. За Србе је рекао да су часни пословни 

предузетници, али да је ''српски милитаризам'' фактор политичког живота. По 

Вирсену, Краљевина СХС може имати лијепу будућност ако се поправи унутра-

шње стање. Изразио је сумњу у хрватски устанак, који би тешко успио с обзи-

ром на присуство српских трупа.
16

 

О свом разговору са шефом југословенске дипломатије Момчилом Нин-

чићем, Ејнар ав Вирсен обавијестио је 6. јуна 1922. године шведског премијера 

и министра спољних послова Хјалмара Брантинга. Вирсен се пожалио да је 

чекао скоро двије седмице на сусрет са Нинчићем, који се правдао одсуством из 

Београда и бројним обавезама. Нинчић је изразио жаљење што је, због финан-

сијских разлога, затворено југословенско посланство у Стокхолму и рекао да 

намјерава да у шведској престоници отвори стални умјесто почасног конзулата. 

Он је још рекао да се нада да ће новоуспостављено шведско дипломатско пред-

ставништво, којим је руководио Вирсен, допринијети бољем упознавању Кра-

љевине СХС у Шведској и да ће довести до размјене идеја и производа. Нинчић 

је изразио наду да ће Шведска именовати сталног представника у Београду, ко-

ји ће радити више него почасни конзули. Вирсен и Нинчић су разговарали и о 

могућностима транспорта робе преко јадранских лука. Они су се дотакли и про-

блема српско-хрватских односа, а југословенски министар је рекао да је сушти-

на проблема у томе што су Хрвати навикли на живот у федерално уређеној 

                                                                                                                                          
ду, гдје је остао до краја Првог свјетског рата. Током службовања у Османском царству бавио 

се заштитом српских интереса и имовине, у складу са обавезама које је преузела шведска вла-

да. Краће вријеме службовао је у Пољској и Британији, да би 1922. преузео дужност шведског 

посланика у Букурешту, гдје је остао до 1924. Осим у Румунији, био је акредитован истовре-

мено у Краљевини СХС и Грчкој. Затим је био шеф Мосулске комисије, коју је формирало 

Друштво народа с циљем разграничења Турске и Ирака. Пуних дванаест година (1925‒1937) 

био је шведски посланик у Берлину, а богату дипломатску каријеру окончао је на дужности по-

сланика у Риму (1937‒1940). Умро је у Стокхолму 1946. Оставио је двије књиге успомена: 

Minnen från fred och krig (Сјећања из мира и рата), Stockholm 1942. и Från Balkan till Berlin (Од 

Балкана до Берлина), Stockholm 1943.  

Svenska diplomatprofiler under 1900-talet (redaktörer Gunnar Artéus & Leif Leifland), Stockholm 

2001, 9‒33.     
16

 RA, UD (1920 års dossiersystem), HP 558, I  
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држави, док су Срби живјели у централизованој.
17

 

Вирсен је 12. јуна 1922. године извијестио Стокхолм о женидби краља 

Александра I Карађорђевића румунском принцезом Маријом, на чему им је чес-

титао и шведски краљ Густав V.
18

 Мјесец дана касније шведски дипломата је из 

Букурешта послао опширан извјештај о приликама у југословенској држави.
19

 

Након студије о балканским народима и великим силама из 1909. годи-

не,
20

 још два Вирсенова дјела, оба мемоарског карактера, објављена током Дру-

гог свјетског рата, по окончању његове богате дипломатске каријере, имају из-

вјесну вриједност за проучавање српске и југословенске историје, а посебно 

књига Från Balkan till Berlin (Од Балкана до Берлина). Његова сјећања сабрана 

у овој књизи од преко 300 страница углавном су везана за његово службовање у 

Румунији, Мосулској комисији и Њемачкој, док је Краљевини СХС посветио 

свега петнаестак страница. Он је дошао у Београд у прољеће 1922. године, гдје 

је требало да представља шведског краља на вјенчању југословенског краља и 

румунске принцезе, али је остао дуже него што је првобитно планирао. То ври-

јеме он је искористио да се боље упозна са приликама у југословенској држави, 

које му нису изгледале охрабрујуће, иако је сматрао да је интелигенција станов-

ништва неспорна. Примијетио је да је положај Београда, на ушћу Саве у Дунав, 

веома лијеп, а да се у проучавању прилика у Краљевини СХС мора узети у об-

зир унутрашње уређење, односи са сусједима, као и менталитет становништва 

различитих области. Вирсен је написао да су муслимани у Босни и Херцего-

вини у етничком погледу ''чисти Србо-Хрвати''. Он је примијетио крупне кул-

турне разлике између истока и запада земље, које су се одражавале на карактер 

људи, а бавио се и политичким проблемом конституисања југословенске држа-

ве и одређивањем њених граница.
21

 

Ејнар ав Вирсен имао је прилику да се упозна са Николом Пашићем, за 

кога је рекао да је био изузетно лијеп човјек, који је, са својом дугом бијелом 

                                                 
17

 Исто 
18

 RA, UD (1920 års dossiersystem), P 162.  
19

 Вирсен је из Букурешта у Стокхолм слао редовне тромјесечне извјештаје о ситуацији у 

Краљевини СХС, о њеним унутрашњим приликама, спољној политици, привреди итд. Његови 

извјештаји, као и извјештаји оних шведских дипломата који су послије њега били акредитовани 

у југословенској држави, а који су боравили у Букурешту, Бечу и Београду (од 1939), занимљи-

ви су са становишта погледа западних дипломата на стање у Југославији, о којој су писали ана-

лизе и пажљиво мотрили на процесе и појаве. Међутим, за проучавање непосредних југосло-

венско-шведских односа ови извјештаји имају малу вриједност. Чак и када говоре о југословен-

ској спољној политици у ширем европском контексту, њихови аутори готово уопште не пишу о 

југословенско-шведским односима.      
20

 Алфред Јенсен, Једна шведска књига о Србији и Балкану. Balkanfolken och stormakterna. 

Historisktpolitiska orientstudier ap E. ap Wirsén, Uppsala 1909. (E. ap Wirsén: Балкански народи и 

велике силе. Историско-политичка проучавања истока), Српски књижевни гласник, XXIV, 2, 

Београд 1910, 144‒147.    
21

 Einar af Wirsén, Från Balkan till Berlin, Stockholm 1943, 65‒68.  
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брадом, остављао утисак патријарха. Вирсен је написао да је Пашић био једи-

ни политичар у Србији који је сачувао ''сељачку душу'', за разлику од већине ос-

талих, који су имали површно универзитетско образовање и који су били сас-

вим укључени у партијске борбе, које су им значиле све. Шведски дипломата је 

српског државника описао као мудрог и уздржаног човјека.
22

 

У својим мемоарима, Вирсен је још написао да је примијетио да опас-

ност за јединство нове државе може да буде спор између Срба и Хрвата, као и 

значајне мањине Нијемаца и Мађара. Писао је и о личном режиму краља Алек-

сандра, као и о међународним односима Југославије у периоду између два 

свјетска рата. Вирсен је посјећивао Београд, по правилу, два пута годишње, а 

његове касније посјете појачавале су првобитне утиске.
23

 

Писана сјећања о југословенској држави оставио је још један шведски 

дипломата. Био је то Јонас Магнус Алстремер, који је 1951. у Стокхолму обја-

вио књигу Diplomatminnen från tio huvudstäder 1908‒1933 (Дипломатска сјећа-

ња из десет главних градова 1908‒1933). Он је био шведски посланик у Буку-

решту од 1926. до 1933, а на нерезидентној основи покривао је и југословенску 

државу од 1926. до 1928. године, када је убиједио шведско Министарство спољ-

них послова да Краљевина СХС буде у надлежности шведског посланства у 

Бечу.
24

 

У својим мемоарима Алстремер је много више пажње посветио дожив-

љајима из других земаља, али један случај из Београда посебно му се урезао у 

памћење. Наиме, након што се у октобру 1926. године вратио из Атине у Буку-

решт, примио је писмо од једне британско-југословенске банке, чији је дирек-

тор био Ђорђе Утјешановић-Острожински, шведски почасни генерални конзул 

у Београду. Писмо се односило на неку новчану трансакцију, коју је Алстремер, 

наводно, учинио. Он је одговорио да није тражио никакав кредит од ове банке и 

да се није задужио код ње. Међутим, из банке је стигао одговор да је то учинио 

шведски почасни генерални конзул, и то у име шведске дипломатске мисије. У 

међувремену, Утјешановић-Острожински је покушао да изврши самоубиство, 

па је постало очигледно да је у питању био покушај новчане проневјере, и то у 

износу од око милион југословенских динара, тј. око 60.000 шведских круна. 

Шведски дипломата је одмах отпутовао у Београд и са жељезничке станице, 

заједно са адвокатом, отишао у болницу, али му је сусрет са Утјешановић-

Острожинским био онемогућен. Алстремер је у банци објаснио да је Утјеша-

                                                 
22

 Isto, 68‒69. 
23

 Isto, 79. 
24

 Јонас Магнус Алстремер рођен је 1877. у Лунди код Ничепинга. Академско образовање сте-

као је на Универзитету у Упсали 1903, послије чега је ступио у дипломатску службу и остварио 

запажену каријеру. Боравио је, стално или повремено, у Стокхолму, Петрограду, Паризу, Лон-

дону, Берну, Бечу, Будимпешти, Букурешту, Атини и Београду. Умро је 1955. у Вадсбру код 

Опунде. 

Johan Magnus Alströmer, Diplomatminnen från tio huvudstäder 1908‒1933, Stockholm 1951.  
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новић-Острожински новац узео за себе и да он нема ништа с тим. Он је, ипак, 

успио да се састане са Утјешановић-Острожинским и да му каже да нема више 

никаквих могућности да остане почасни генерални конзул Краљевине Шведске 

у Београду.
25

 

Још један случај из југословенске престонице оставио је јак утисак на 

шведског дипломату. Наиме, Град Београд је од шведског предузећа Svenska 

Granitaktiebolaget купио робу у вриједности од шест милиона динара, тј. око 

360.000 круна. Роба је уредно испоручена, али купац неколико година није 

извршио обавезу плаћања, што је градска управа једноставно правдала недо-

статком новца. Алстремер је послао адвоката да пита градоначелника Београда 

колико би коштало да проблем буде ријешен, односно колики мито жели. Градо-

начелник је за себе тражио око 40.000 круна, с тим да шведској фирми може да 

буде исплаћено око 300.000 круна. Алстремер је током свог боравка у Гетеборгу 

обавијестио о томе шведско предузеће, које је пристало на такво рјешење.
26

 

Могуће је да су ови догађаји, а посебно претрпљена лична непријатност, 

утицали на Алстремера да издејствује код шведског Министарства спољних по-

слова да дипломатско представљање Шведске у Краљевини СХС пређе у над-

лежност шведског посланства у Бечу. 

Шведски посланик у Бечу од 1928. до 1938. године био је Улф Торстен 

Унден, који је истовремено био акредитован у Мађарској и Југославији.
27

 Као и 

његови претходници, и он је у Стокхолм слао извјештаје о политичким, друш-

твеним и привредним приликама у Краљевини Југославији, а посебно опширан 

извјештај послао је поводом годишњице увођења личног режима краља Алек-

сандра I Карађорђевића.
28

 Након смрти југословенског монарха, Унден је 22. 

октобра 1934. године обавијестио шведску владу да је његово убиство изазвало 

тугу у Југославији. Иако постоје различита мишљења о исправности његове по-

литике, нема сумње да је краљ имао искрену жељу да обезбиједи бољу будућ-

ност својој земљи и да нађе рјешење за изузетно тежак политички проблем. 

Унден је у извјештају анализирао политичко стање у Југославији и њен међуна-

                                                 
25

 Johan Magnus Alströmer, n. d., 184‒186.  
26

 Isto, 187. 
27

 Улф Торстен Унден рођен је 1877. у Ветланди. Академско образовање стекао је на Универ-

зитету у Упсали 1902, након чега се запослио у шведском Министарству спољних послова. 

Службовао је у шведским дипломатским представништвима у Хамбургу, Њујорку, Вашингтону 

и Берлину. Био је начелник персоналног и административног, а затим и правног одјељења у 

Министарству спољних послова. Након посланичког службовања у прибалтичким земљама, 

пуних десет година (1928‒1938) био је шведски посланик у Бечу, покривајући на нерезидентној 

основи Мађарску и Југославију. Њемачким припајањем Аустрије 1938, постао је шведски пос-

ланик у Будимпешти, покривајући и Југославију, све док 1939. није отворено шведско послан-

ство у Београду. Бавио се поезијом и прозом, написавши неколико дјела. Био је носилац разних 

одликовања, укључујући и југословенски Орден Светог Саве. Умро је 1962. у Стокхолму.  

Vem är det: svensk biografisk handbok, Stockholm 1940, 854.  
28

 RA, UD (1920 års dossiersystem), HP 560, VII  
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родни положај, с обзиром на политику великих сила на Балкану.
29

 Поводом 

убиства краља Александра саучешће је упутио шеф шведске дипломатије Ри-

кард Сандлер, да би у марту 1935. године краљу Петру II Карађорђевићу заже-

лио успјешну владавину.
30

 

Почасни генерални конзул Шведске у Београду од 1924. до 1926. године 

био је већ поменути Ђорђе Утјешановић-Острожински, а затим од 1926. до 

1938. године чехословачки држављанин Геза Штукс-Рибар,
31

 генерални дирек-

тор Аграрно-комерцијалне банке. Почасни генерални конзулат у Београду нала-

зио се у Јакшићевој улици 2/II,
32

 а затим у Доситејевој 6.
33

 Шведски почасни 

конзул у Загребу био је Милан Бошњак, а затим је до 1927. године тај посао ра-

дио Велимир Турковић-Кутјевски, угледни банкар. Њега је на тој дужности за-

мијенио Виктор Аксел Унандер, који је током балканских ратова био шведски 

војни изасланик у Цариграду. Унандер је 31. марта 1927. године из Загреба по-

слао извјештај шведском Министарству спољних послова о друштвено-поли-

тичким и привредним приликама у Краљевини СХС, а затим је то учинио и 10. 

јула 1927. године.
34

 Он се посебно осврнуо на унутрашњополитичку ситуацију 

у Југославији у свом извјештају од 10. априла 1928. године,
35

 а обавјештавајући 

шведску владу о увођењу личног режима краља Александра I Карађорђевића, 

истакао је да се равнодушан пријем тог чина у српским и хрватским круговима 

чини добрим за будући развој у земљи.
36

 

Послије Унандера почасни конзули у Загребу били су Оскар Егерсдор-

фер и Милан Врбанић, предсједник локалне трговачко-индустријске коморе, ко-

ји је дужност почасног конзула обављао од маја 1930. до јануара 1935. године, 

кад је постао министар трговине и индустрије. Умјесто њега, за почасног конзу-

ла у Загребу именован је дотадашњи вицеконзул Рагнар Волин. Дужност швед-

ског почасног конзула у Сарајеву од 1925. године обављао је Никола Берковић, 

генерални директор Босанскохерцеговачке банке и предсједник локалне тргова-

чке коморе, а у Скопљу је од децембра 1926. године почасни конзул био Јосеф 

Арие, локални банкар. Нешто раније, за почасног конзула у Скопљу именован 

је Радован Лајтмановић, директор скопске филијале Државне хипотекарне бан-

ке, али пошто је он био државни службеник, југословенске власти нису дале са-

гласност, тј. егзекватуру за његов избор. Кад је Арие у јуну 1937. године умро, 

шведски почасни конзулат у Скопљу био је затворен. Петар Каталинић био је 

почасни конзул у Сплиту, који је у Шведској сматран ''југословенским Гетебор-

                                                 
29

 RA, UD (1920 års dossiersystem), HP 560, IX  
30

 RA, UD (1920 års dossiersystem), P 173. 
31

 RA, UD (KB), E1:3 
32

 RA, UD (KB), E1:4 
33

 RA, UD (KB), E1:9 
34

 RA, UD (1920 års dossiersystem), HP 559, IV 
35

 RA, UD (1920 års dossiersystem), HP 559, V 
36

 RA, UD (1920 års dossiersystem), HP 559, VI 
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гом'',
37

 али након његове смрти 1922. године, тај посао није радио нико, све док 

1930. његов син Бруно Каталинић није именован за почасног вицеконзула.
38

 

Непостојање интензивнијих дипломатских односа између Краљевине 

СХС/Југославије и Краљевине Шведске од 1920. до 1936. године није било пре-

прека за пословне људе да у том периоду развијају економске односе. Први 

свјетски рат донио је економску корист неутралним државама, па су се златне 

резерве у скандинавским земљама повећале, а број трговачких, финансијских и 

индустријских предузећа је порастао. Ипак, скоро читав међуратни период од-

ликује се стагнацијом међународне трговинске размјене, која је све до 1927. 

године била испод нивоа из 1913. године, а у раздобљу од 1927. до 1929. године 

благо га је превазишла. Међутим, у годинама свјетске економске кризе 1929–

1933. дошло је до новог пада, да би се већи успон десио тек 1938–1939. године, 

у предвечерје Другог свјетског рата.
39

 Послије Првог свјетског рата, све до 

1929. године, проблем стабилизације валута и девизних курсева био је једно од 

централних економских питања. Шведска је стабилизовала своју валуту према 

златном стандарду 1922, а Југославија 1925, односно 1931. године.
40

 

Од 1922. до 1939. године биланс југословенске спољне трговине био је 

уравнотежен, с благом тенденцијом да буде активан. Структура југословенског 

извоза и увоза била је условљена огромним шумским и рудним богатством 

којим је југословенска држава располагала, као и чињеницом да се 1921. године 

75,9% њеног становништва бавило пољопривредом, сточарством, шумарством 

и риболовом. Југославија је углавном извозила пољопривредне и сточне произ-

воде, дрво, руде и цемент, а углавном увозила индустријску робу.
41

 

Почетком двадесетих година 20. вијека шведска привреда била је у реце-

сији, а у земљи је забиљежена рекордна незапосленост. Током 1920. и 1921. го-

дине индустријска производња у Шведској пала је за 25%, а незапосленост је 

порасла за исто толико.
42

 Међутим, индустријализација је настављена, па је 

број запослених у пољопривреди и шумарству са 43,5% 1920. опао на 30,7% 

1940. године. Од 1925. до 1929. године индустријска производња у Шведској 

порасла је за 35%.
43

 Шведска привреда расла је од 1930. до 1950. године брже 

од било које друге привреде у свијету.
44

 

Поједини предузетници су одмах по окончању Првог свјетског рата по-
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 RA, UD (1920 års dossiersystem), P 709.  
38

 АЈ, 334(КПО)–253–681 
39

 Čedomir Popov, Od Versaja do Danciga, Beograd 1976, 47. 
40

 Radoš Stamenković i Vladislav Milenković, Tendencije razvitka međunarodnih ekonomskih odnosa 

1920–1952, Beograd 1952, 17.    
41

 Mijo Mirković, Ekonomska historija Jugoslavije, Zagreb 1968, 374–375. 
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 Lars Magnusson, An Economic History of Sweden, London & New York 2000, 165.  
43

 Stig Hadenius, Swedish Politics during the 20th Century ‒ Conflict and Consensus, Stockholm 

1999, 35‒36.  
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 Lenart Schön, An Economic History of Modern Sweden, London & New York 2012, 210.  
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чели да успостављају економске односе између југословенске државе и Швед-

ске. Почетком фебруара 1923. године југословенска влада се, преко свог по-

сланства у Лондону, интересовала да ли шведска влада признаје Декларацију о 

трговини потписану између Србије и Шведске 1907. године, односно да ли 

шведска влада сматра да Декларација може да буде примјењивана на читаву те-

риторију Краљевине СХС или само на дио њене територије који је раније обу-

хватао Краљевину Србију. Шведска влада је, преко свог посланства у британ-

ској престоници, поновила став да Краљевину СХС не сматра новом државом, у 

складу са Сенжерменским уговором из 1919. године, и одговорила да је сасвим 

природно да Декларација буде примјењивана на цијелу територију Краљевине 

СХС.
45

 Краљевина СХС и Краљевина Шведска размијениле су ноте 1923. годи-

не, чиме су се договориле да Декларацију о трговини између Краљевине Србије 

и Краљевине Шведске, потписану 1907. године, примјењују и у новим усло-

вима.
46

 

Укупна вриједност југословенског извоза у Шведску 1921. године била је 

48.000 шведских круна, а 1922. године 49.000. Те године највише је извезено 

сувих шљива, 38.303 кг у вриједности од 24.314 круна, а затим слиједи непрера-

ђена конопља. Што се тиче југословенског увоза из Шведске 1921. године, ње-

гова вриједност износила је 183.000 круна, да би 1922. године пала на само 

21.000 круна. Углавном се радило о обући од каучука (1.604 кг, 10.457 круна), 

ексерима за поткивање (7.448 кг, 5.630 круна), моторима са гасом, петролејом и 

бензином (207 кг, 1.080 круна) и справама за одвајање кајмака од млијека (930 

кг, 1.600 круна). Југословенски увоз из Шведске значајно је порастао 1923. го-

дине, кад су југословенска предузећа увезла шведску робу у укупној вриједно-

сти од 218.000 круна, и то: металну јастучад (7.851 кг, 90.695 круна), трансми-

сије (25.423 кг, 30.326 круна), техничке производе (1.840 кг, 30.000 круна), 

ексере (29.427 кг, 23.566 круна), минералне материје, сирове и полупрерађане 

(28.500 кг, 2.460 круна) итд.
47

 Ипак, тих 218.000 круна представљало је свега 

0,02% укупног шведског извоза 1923. године.
48

 Наредне године југословенски 

увоз из Шведске износио је 354.000 круна, што је било 0,03% укупног шведског 

извоза 1924. године.
49

 

Шведска фирма Mildens Elektriska Motor A. B. из Стокхолма обратила се 

9. октобра 1925. године шведском почасном генералном конзулату у југословен-

ској престоници у вези са могућом пословном сарадњом са београдским тргов-

цем Каповићем, с којим су раније имали преписку у вези са продајом машина за 
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 RA, UD (1920 års dossiersystem), HP 2810, I; RA, UD (1920 års dossiersystem), HP 3382; RA, 

UD (T/A), 523.  
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 АЈ, 334(КПО)–391–1230; Pregled međunarodnih ugovora i drugih akata od međunarodnopravnog 

značaja za Jugoslaviju od 1918 do 1941 godine, Beograd 1962, 63.    
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бушење и брушење. Каповић је предложио да буде њихов представник за Југо-

славију, а они су се интересовали ко је он и да ли се могу упустити у такву врс-

ту сарадње. Трговци хартијом из Београда, Пантић и друг, тражили су од истог 

конзулата 3. новембра 1925. године списак главних шведских фабрика које су се 

бавиле израдом хартије за амбалажу. Два дана касније истом представништву 

обратила се и фирма Hedström & Co. из Гетеборга, тражећи списак југословен-

ских увозника папира, дрвних влакана, машина за израду папира и шибица, јер 

су се они бавили извозом те робе.
50

 

Шведски отправник послова у Бечу Патрик Ројтерсверд је у новембру 

1925. године посјетио југословенско посланство у аустријској престоници и за-

молио да југословенској влади препоруче пуковника Фредрика Бјеркмана, за-

ступника Општег шведског извозног друштва, и Јунгера, заступника предузећа 

Ackumulator A. B., које се бави производњом апарата за освјетљење и сигнали-

зацију. Њих двојица су кренули на пословно путовање, с намјером да укажу на 

важност коју производи те фирме могу да имају за југословенске жељезнице, 

луке, војне и морнаричке објекте.
51

 У јануару 1927. године Шведска комерци-

јална банка (Svenska Handelsbanken) упутила је почасном генералном конзулату 

Краљевине СХС у Стокхолму брошуру о табелама и дијаграмима који показују 

шведску трговину у децембру 1926. године.
52

 

Шведски посланик у Букурешту Јохан Магнус Алстремер је шведској 

влади 7. фебруара 1927. године пренио писање југословенске штампе да је југо-

словенска влада одлучила да започне преговоре за закључење трговинских спо-

разума са Аргентином, Канадом, Естонијом и Шведском. Четрнаест дана кас-

није југословенско посланство у Лондону потврдило је ову информацију и од 

шведског Министарства спољних послова тражило увид у режим царина и мо-

гућа ограничења увоза.
53

 

Краљевина СХС извезла је 1927. године у Шведску робу у вриједности 

од 305.000 динара, што је представљало 0,01% укупног југословенског извоза. 

Исте године из Шведске је увезена роба у вриједности од 12.282.000 динара, 

што је било 0,17% југословенског увоза. Наредне године југословенски извоз у 

Шведску износио је 399.000 динара (0,01%), а југословенски увоз из Шведске 

18.674.000 динара (0,24%).
54

 По званичној шведској статистици, шведски извоз 

у Краљевину СХС од 1927. до 1929. године порастао је са 629.000 круна на 

1.214.000 круна.
55

 

Шведско предузеће Helsingborgs Gummifabriks A. B. обратило се 5. јуна 
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1929. године шведском Министарству спољних послова у вези са проблемом 

извоза гумене обуће у југословенску државу. Наиме, ова фирма је од своје про-

дајне канцеларије у Хамбургу, преко које је вршила извоз својих производа у 

Југославију, сазнала да су југословенске власти прописале да на обућу која са-

држи гуму у обиму мањем од 50% мора да буде плаћена увозна царина од чети-

ри златна динара по килограму, као за обичну обућу, умјесто два златна динара, 

као што би, по мишљењу шведских извозника, требало да буде. Фирма је у пре-

писци током љета 1929. године бранила своје интересе, изражавајући забри-

нутост за око 13.200 пари гумених ципела у тежини од око 8.600 килограма и 

вриједности од око 70.000 шведских круна. Посредовао је и шведски посланик 

у Бечу Улф Торстен Унден, на чији захтјев је шведски почасни генерални кон-

зул у Београду Геза Штукс-Рибар разговарао са надлежнима у југословенском 

Министарству спољних послова. Њему је др Предић рекао да Шведска има ин-

терес да закључи трговински уговор са Југославијом и да могућност извоза гу-

мене обуће говори у прилог томе. Унден је 18. септембра 1929. године о овоме 

извијестио шведску владу.
56

 О закључењу новог трговинског уговора са Швед-

ском у југословенској влади се размишљало и током октобра исте године. Ме-

ђутим, Унден је добио обавјештење од шведске владе да би то могло да усли-

једи тек по завршетку шведско-њемачких трговинских преговора. Унден је ин-

формацију прослиједио Штукс-Рибару, а овај Мирославу Јанковићу, начелнику 

Привредног одсека у југословенском Министарству иностраних дела.
57

 

Активности у сврху започињања преговора о новом трговинском спора-

зуму између Југославије и Шведске биле су настављене. У шведској влади су у 

јануару 1930. године размишљали о шведским извозним интересима у Југосла-

вију, и осим гумене обуће помињани су сепаратори и куглични лежајеви. У 

марту исте године југословенска влада је послала у Стокхолм свог економског 

стручњака др Рудолфа Штајнмец-Сородолског да испита могућности започи-

њања југословенско-шведских трговинских преговора. О истој ствари разгова-

рао је Унден са шефом југословенске дипломатије Војиславом Маринковићем 

приликом посјете Београду у јулу 1930. године, да би се у јануару идуће године 

поново обрео у југословенској престоници. Он је крајем јула 1931. југословен-

ској страни предао шведски приједлог споразума, али му је у Београду речено 

да је југословенска влада заузета преговорима са другим државама, а да ће 

шведски приједлог бити разматран у октобру или новембру исте године. Унден 

је разговарао и са Миливојем Пиљом из југословенског Министарства иностра-

них дела, који му је рекао да ће југословенско-шведски преговори започети до 

краја 1931. године и да би могли бити вођени и у Београду и у Стокхолму. До 

тога, међутим, није дошло. Унден је крајем маја 1933. године писао шведском 

Министарству спољних послова да српско-шведски уговор из 1907. године не 
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садржи поморску компоненту, јер Србија није имала излаз на море, и да би пло-

видба, тј. питање пристајања у југословенске луке шведских бродова, посебно 

оних у власништву компаније Svenska Orientlinien из Гетеборга, требало да буде 

дио новог аранжмана. Торстен Ларка, југословенски почасни генерални конзул 

у Стокхолму, боравио је током љета 1935. године у Београду, посјетивши Мини-

старство иностраних дела. Он је из разговора са Пиљом стекао утисак да је ју-

гословенска страна заинтересована за почетак преговора више него раније, а 

Пиља је помињао јесен као могуће вријеме почетка преговора.
58

 

Југословенско-шведски трговински преговори, за које је иницијативу по-

кренула југословенска влада 1929. године, а приједлог текста, тј. нацрт спора-

зума израдила шведска влада 1931. године, покренути су тек неколико година 

касније, па су се економски односи између двију земаља и даље заснивали на 

Декларацији о трговини из 1907. године. 

Из шведског посланства у Бечу јављено је 25. јула 1929. године почас-

ном генералном конзулату у Београду да фирма Lindås Gjuteri & Formfabriks A. 

B. тражи могућност пласмана мотора за бродове на југословенско тржиште.
59

 

Текстилно предузеће Makso Šalgo K. D. из Осијека тражило је од истог конзула-

та 26. августа 1931. године адресе шведских фабрика које се баве производњом 

патент флосова за ролетне, јер их је ова фирма и раније набављала из Швед-

ске.
60

 Исте године дошло је и до југословенско-шведске размјене економско-

трговинских публикација.
61

 У јуну 1933. године у Љубљани су се интересовали 

за увоз шведских грамофона.
62

 

Главни југословенски извозни производи у Шведску од 1920. до 1932. 

године били су боксит, хромова руда, екстракт за штављење коже, електроде за 

електричне пећи, кудеља, кожа, вуна, жито, дуван, дрва за грађу, шешири од 

сламе, суве и свјеже шљиве, јабуке, крушке, конзервиране рибе и вино. Из 

Шведске су југословенске фирме највише увозиле ове производе: жижице (ши-

бице) од дрвета и хартије, обућу од каучука, тестерисано камење, суву говеђу 

кожу, посуђе и израде од лима, гвоздену галантерију, израде од ливеног и кова-

ног гвожђа, израде од бакра, разне машине, моторе и апарате, електричне мате-

ријале, каблове, грамофоне и предива. Трговинска размјена између двију зема-

ља била је отежана непостојањем сталних поморских линија између њих, али 

су шведски бродови повремено упловљавали у југословенске луке, било да уво-

зе или извозе робу. Два шведска брода упловила су у Сушак 1928. године, а у 

Шибеник су пристајали од 1931. до 1933. године ради извоза југословенског 
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боксита.
63

 

У трговинској размјени са Шведском од 1921. до 1936. године Југосла-

вија је имала изразито пасиван трговински биланс, тј. више је увозила из 

Шведске него што је извозила у њу. Вриједност југословенског извоза у ову 

скандинавску државу била је највећа 1925. и 1935. године, и то захваљујући 

извозу жита. Али чак и тих година југословенска држава више је увезла из 

Шведске, него што је извезла у њу. Југословенски увоз из Шведске од 1923. до 

1929. године био је у сталном порасту, са изузетком 1927. године. Почетак ве-

лике економске кризе 1929. године није се негативно одразио на југословенски 

извоз у Шведску. Напротив, дошло је до његовог пораста. С друге стране, југо-

словенски увоз из Шведске био је у опадању од 1930. до 1933. године, када је 

износио 12.390.000 динара. Ипак, већ 1934. године, кад је криза била већ сас-

вим окончана, он је износио 16.046.000 динара, што значи да се примакао изно-

су из предкризног периода.
64

 

Један трговац из Стокхолма занимао се новембра 1932. године за увоз 

југословенских цигарета у Шведску, па је од југословенског почасног генерал-

ног конзулата у шведској престоници тражио да му надлежни органи у Београ-

ду пошаљу понуде за три врсте цигарета: Карађорђе, Струмица и Зета. Он је 

1931. године из Турске увезао преко милион комада цигарета, што говори да је 

био озбиљан увозник ове робе.
65

 

Југословенски почасни генерални конзулат у Стокхолму препоручио је 

југословенској влади у априлу 1933. године да је воће, сушено и свјеже, тре-

нутно најподеснији југословенски производ који би се могао извозити у Швед-

ску. Предност је дата сувим шљивама, јер свјежима треба три дана да стигну из 

Југославије у Шведску. Чак 17 шведских фирми било је заинтересовано за увоз 

сувих шљива из Југославије. Они су 1929. године из ове државе увезли 4.551 кг 

сувих шљива, а 1932. године 60.318 кг.
66

 

Југословенска влада разматрала је у септембру 1933. године економске 

прилике у Шведској, тражећи начин да побољша узајамне привредне односе. 

Закључено је да се у овој скандинавској краљевини још увијек осјећа криза, али 

да посљедњи мјесеци показују знаке опоравка, јер је укупни шведски извоз 

1933. године надмашио укупни шведски увоз. Примијећено је да Шведска има 

боље економске односе са Италијом, Аустријом и Мађарском него са Југосла-

вијом, као и то да би прилику за развој југословенско-шведских економских од-

носа требало тражити у туризму.
67

 Ипак, вријеме туризма још није било дошло, 

а неки други производи имали су важнију улогу у међусобним економским 

односима 1934. и 1935. године.   
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Југословенски извоз у Шведску Југословенски увоз из Шведске 

Производ Износ Производ Износ 

Електроде 2.305.000 Електрични уређаји 5.742.000 

Боксит 1.083.000 Гвожђе, челик и њихове 

израде 

2.923.000 

Сирова кудеља 210.000 Хартијска маса  

од дрвета 

1.576.000 

Кучине 190.000 Сирове говеђе коже 1.368.000 

Хромова руда 162.000 Шибице 1.237.000 

Ацетон 55.000 Обућа од каучука 1.053.000 

Пасуљ 53.000 Камење 541.000 

Јагњеће коже 39.000 Предмети од вуне за техн. 

употребу 

405.000 

Аниж 31.000 Машине 405.000 

Роба од пластичног  

и плинског уља 

18.000 Алати за  

прераду млијека 

175.000 

Екстракт за штављење 10.000 Парни котлови 

и пумпе  

120.000 

Коњске коже 8.000 Укупно 16.046.000 

Укупно 4.208.000 

Табела 1: Југословенско-шведска трговинска размјена 1934. године 

(у југословенским динарима)
68

 

 
Југословенски извоз у Шведску Југословенски увоз из Шведске 

Производ Износ Производ Износ 

Хромова руда 1.325.000 Електрични уређаји, 

апарати за прераду млијека, 

парни котлови и пумпе 

3.613.000 

Сирова кудеља 973.000 Хартијска маса 

од дрвета 

1.429.000 

Електроде 813.000 Гвожђе, челик и њихове 

руде 

920.000 

Кучине 141.000 Шибице 779.000 

Легуре од бакра 69.000 Сирове говеђе коже 766.000 

Ацетон 54.000 Камење 302.000 

Хмељ 23.000 Предмети од вуне за 

техничку употребу 

98.000 

Укупно 3.443.000 Укупно 8.250.000 

Табела 2: Југословенско-шведска трговинска размјена у 

првих шест мјесеци 1935. године (у југословенским динарима) 

  

Ипак, извоз неких шведских производа у Југославију био је у готово 

сталном опадању од 1930. до 1934. године. Тако је 1930. шведски извоз обуће у 
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Југославију износио око 191.000 круна, 1931. око 149.000, 1932. око 119.000, 

1933. око 125.000, да би 1934. износио свега око 58.000 круна. Шведски извоз 

мотора у југословенску државу 1930. износио је око 95.000 круна, а 1934. годи-

не око 18.000. Извоз уређаја за прераду млијека пао је са око 91.000 круна 1930. 

на око 23.000 круна 1934. године. Међутим, извоз хартијске масе порастао је са 

око 18.000 (1930) на око 108.000 круна (1934), генератора са око 87.000 (1930) 

на око 100.000 (1934) и акумулатора са око 29.000 (1930) на око 47.000 (1934). 

Што се тиче шведског увоза из Југославије у истом периоду, највећи пораст 

имали су угаљ за електричну употребу, са 12.000 на 135.000, и кудеља, са 

29.000 на 93.000 круна.
69

 

Југословенски извоз у Шведску на крају 1935. године износио је 10,8 

милиона динара, а југословенски увоз из Шведске 16,5 милиона динара. Обим 

трговинске размјене између двију земаља додатно је повећан 1936. године, па је 

југословенски извоз износио 14,2, а увоз 19,1 милиона динара.
70

 У периоду од 

пет година (1932–1936) југословенски трговински биланс у размјени са Швед-

ском био је пасиван за 42,6 милиона динара.
71

 О пасивном југословенском би-

лансу свједочи и шведска статистика. 

 

Година 
Извоз Увоз 

Круна % Круна % 

1930. 1.290.000 0,08 157.000 0,01 

1931. 1.323.000 0,12 252.000 0,02 

1932. 1.374.000 0,15 313.000 0,03 

1933. 840.000 0,08 405.000 0,04 

1934. 1.065.000 0,08 518.000 0,04 

1935. 1.382.000 0,11 761.000 0,05 

Табела 3: Шведска трговинска размјена са Југославијом (1930‒1935)
72

 

 

Ипак, учешће Шведске у југословенској спољној трговини било је изу-

зетно мало. У првој половини 1932. године Југославија је преко 70% свог изво-

за пласирала у Италију, Аустрију, Чехословачку, Њемачку и Румунију. Шведска 

је била тек на 30. мјесту са учешћем од 0,06% у укупном југословенском извозу, 

јер су на њено тржиште пласиране 184 тоне југословенске робе у вриједности 

од 875.246 динара. У првих шест мјесеци 1932. године близу 70% југословен-

ског увоза потицало је из Њемачке, Чехословачке, Аустрије, Италије и Британи-

је. Шведска је заузимала 18. мјесто, са учешћем од 0,43% у укупном југосло-

венском увозу, јер су на југословенско тржиште пласиране 402 тоне шведске 

                                                 
69

 RA, UD (1920 års dossiersystem), HP 2810, I 
70

 АЈ, 334(КПО)–470–1472 
71

 АЈ, 382‒4–14 
72

 RA, UD (1920 års dossiersystem), HP 2810, II 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VII, број 7, 2015 

202 

 

робе, у вриједности од 6.043.977 динара.
73

 

Дакле, улога Шведске у југословенској спољној трговини била је мала. 

Такво стање није промијењено ни наредних година, па је потреба за новим 

трговинским уговором, који би дао нови подстицај развоју економских односа, 

била сасвим очигледна. 

На захтјев југословенске владе, Светозар М. Рашић, генерални конзул у 

Милану и бивши савјетник посланства у Берлину, који је важио као добар по-

знавалац прилика у Скандинавији, написао је 28. јануара 1936. године елаборат 

о потреби отварања једног дипломатског представништва за Шведску, Норвеш-

ку и Данску. Он је написао да се интерес за сарадњу са скандинавским земљама 

толико развио да је немогуће успјешно водити послове из југословенског по-

сланства у Берлину. Посебно је нагласио економски интерес, али су постојали и 

политички и културни интереси. Рашић је истакао да је отварање једног дипло-

матског представништва Југославије у скандинавским земљама ''од највећег 

интереса''.
74

 

Милан Стојадиновић, предсједник Министарског савета и министар 

иностраних дела Краљевине Југославије, предложио је да буде отворено југо-

словенско посланство у Стокхолму, а његов приједлог усвојен је на сједници 

југословенске владе 26. августа 1936. године.
75

 У име малољетног краља Петра 

II Карађорђевића, указ о отварању Посланства Краљевине Југославије у Сток-

холму потписали су 30. септембра 1936. године краљеви намјесници: кнез Пав-

ле Карађорђевић, Раденко Станковић и Иво Перовић, а свој потпис на указ 

ставио је и југословенски премијер.
76

 Југословенско посланство у Стокхолму 

отворено је на основу Закона о уређењу Министарства иностраних послова и 

дипломатских и конзуларних представништава Краљевине Југославије у ино-

странству, који је донијет 25. марта 1930. године.
77

 Ово посланство имало је у 

својој надлежности Шведску, Данску и Норвешку, за које је до тада било над-

лежно југословенско посланство у Берлину.
78

 За југословенског посланика у 

Стокхолму именован је Милорад Стражницки.
79

 Он је ступио на дужност 11. 

фебруара 1937. године, а два дана касније примио га је шведски шеф диплома-
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тије Рикард Сандлер, који је на Стражницког оставио снажан утисак. Југосло-

венски посланик предао је 22. фебруара 1937. године акредитивна писма 

шведском престолонасљеднику, јер је краљ Густав V био на одмору у Ници.
80

 

Југословенско посланство у Стокхолму било је на адреси Tyrgatan 6.
81

 

Осим посланства у Стокхолму, Југославија је у скандинавским земљама 

имала и раније отворена представништва на нивоу почасних генералних конзу-

лата, почасних конзулата и почасних вицеконзулата. По подацима из маја 1937. 

године, у Стокхолму је дјеловао почасни генерални конзулат који је водио Тор-

стен Ларка и који се налазио на адреси Skeppsbren 10. Хари Трап био је почасни 

конзул у Гетеборгу, на адреси Packhusplatsen 3, Карл Арвидсон обављао је дуж-

ност почасног вицеконзула у Малмеу, на адреси Kalendengatan 17, а Свен А. 

Холмберг био је почасни вицеконзул у Норчепингу, на адреси Drotninggatan 

59.
82

 Дошло је и до промјена у југословенским представништвима у Швед-

ској. У љето 1938. године умјесто Арвидсона, који је поднио оставку, нови по-

часни вицеконзул у Малмеу постао је Андерс Нилсон.
83

 Њега је лично пред-

ложио Милорад Стражницки, истичући да би представништво у Малмеу треба-

ло уздићи на ниво почасног конзулата. Нилсон је провео неколико година у Ју-

гославији, као директор шведског предузећа Alfa Separator,
84

 а затим је отишао 

у Техеран, гдје је био шведски конзул. Свен А. Холмберг је од средине октобра 

до краја децембра 1938. године био на путу у Америци, па га је на дужности 

почасног вицеконзула у Норчепингу мијењао његов брат Пер А. Холмберг. 

Стражницки је јавио у Београд да, по 32. члану Упутства за конзуларну службу, 

Холберг није смио бити одсутан дуже од мјесец дана, па је тражио да он буде 

разријешен дужности почасног вицеконзула, што је и учињено 2. јануара 1939. 

године.
85

 Како нови почасни вицеконзул није именован, то је био уједно и крај 

рада југословенског представништва у том граду.
86

 Осам дана касније престао 

је са радом и југословенски почасни генерални конзулат у Стокхолму, јер је ува-

жена оставка коју је поднио Торстен Ларка.
87

 Наиме, 13. октобра 1938. године 

Стражницки је предложио југословенској влади да буде укинут почасни гене-

рални конзулат у Стокхолму, јер није имао добро мишљење о конзулу. Југосло-

венски посланик написао је да Ларка нема никакав углед, да на стокхолмском 

пристаништу има билетарницу за продају паробродских карата и да је једну 

просторију претворио у Југословенски туристички биро, који нема никакав зна-

чај. Стога му је предложено да поднесе оставку, што је и учинио. Стојадиновић 

                                                 
80

 АЈ, 382–4–15 
81

 АЈ, 334(КПО)–238–626 
82

 АЈ, 334(УО–ПО)–61–174 
83

 АЈ, 334(КПО)–470–1472 
84

 АЈ, 382–12–39 
85

 АЈ, 334(КПО)–238–626 
86

 АЈ, 382–12–39 
87

 АЈ, 334(УО–ПО)–61–174 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VII, број 7, 2015 

204 

 

је изразио жељу да мјесто почасног генералног конзула поново буде понуђено 

Карлу Адаму Карлсону, али је он због старости одбио тај приједлог.
88

 

У једном од својих посљедњих извјештаја југословенској влади са 

дужности почасног генералног конзула, Ларка је написао да је у августу 1938. 

године у Шведској живјело укупно 28 југословенских држављана, од чега 

стално настањених седам, а оних који су на школовању 21.
89

 

С обзиром на то да Шведска није имала посланство у Београду, Страж-

ницки је у новембру 1937. године разговарао са Сандлером, који му је рекао да 

се у шведском Министарству спољних послова разматра могућност отварања 

посланства у Београду, које би у својој надлежности имало Југославију и 

Грчку.
90

 Након што је Њемачка марта 1938. године припојила Аустрију, југосло-

венски посланик у Стокхолму објаснио је шведском престолонасљеднику став 

југословенске владе у погледу аншлуса.
91

 Њемачком анексијом Аустрије пре-

стало је да постоји шведско посланство у Бечу, које је до тада било надлежно и 

за Југославију, па је питање отварања шведског посланства у Београду поново 

постало актуелно. Стражницки је 12. априла 1938. године извијестио југосло-

венску владу да је шведска влада одлучила да отвори посланство у Београду, 

али да на његовом челу буде шведски посланик у Будимпешти, Унден, док ће у 

Београду боравити један савјетник у својству отправника послова. Као разлог 

за такву одлуку Швеђани су навели већи обим трговинске размјене између 

Шведске и Мађарске него између Шведске и Југославије. За отправника посло-

ва у Београду постављен је К. Р. Тиберг,
92

 дотадашњи први секретар шведског 

посланства у Каиру. Ипак, 16. маја 1939. године шведски парламент дао је 

сагласност да буде укинуто шведско посланство у Прагу, које је окупацијом Че-

хословачке марта 1939. изгубило ранији значај, а да буде отворено шведско 

посланство у Београду. За шведског посланика у Београду именован је Кнут 

Карл Фолке Малмар, дотадашњи посланик у Прагу,
93

 који је истовремено био 

акредитован и у Бугарској.
94

 Њега је 15. јуна 1939. године примио краљ Петар II 

Карађорђевић, а у Малмарову част постројена је Гарда и интонирана шведска 
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химна.
95

 У марту 1941. године шведско посланство у Београду предложило је 

југословенском премијеру Драгиши Цветковићу да Момчило Петровић буде 

шведски почасни конзул у Београду, а Геста Матијас Енлунд почасни вицекон-

зул.
96

 У предвечерје Другог свјетског рата шведски почасни конзул у Загребу 

био је Рагнар Волин.
97

 

Још 7. априла 1918. године из српског Министарства иностраних дела на 

Крфу јављено је српском поланству у Стокхолму да су рокови свих трговин-

ских уговора које је Србија закључила са другим земљама истекли 31. децембра 

1917. године и да посланство у Стокхолму треба да приступи припремању мате-

ријала за обнову трговинског уговора са Шведском.
98

 Подстрек за склапање 

споразума са скандинавским земљама био је и потпуно слободан платни и трго-

вински режим у тим земљама. У јулу 1936. године, преко својих посланстава у 

Берлину, Југославија и Шведска започеле су припреме за преговоре о новом тр-

говинском уговору. Иницијатива је потекла 18. јула од југословенске стране, 

која је предложила да преговори отпочну 15. септембра 1936. године. Шведска 

страна је радо прихватила југословенску иницијативу и предложила да основа 

за преговоре буде шведски нацрт, тј. приједлог из јула 1931. године, уз одређене 

промјене.
99

 Међутим, због шведских али и југословенских предузећа, која су 

учествовала у трговинској размјени и која су имала своје приједлоге у вези са 

преговорима, они ипак нису започели у септембру.
100

   

Министарство иностраних дела у Београду јавило је 18. марта 1937. 

године југословенском посланику у Стокхолму да су окончане припреме за за-

кључење новог трговинског уговора са Шведском и да шведској влади треба са-

општити жељу југословенске владе да се приступи преговорима, како би био 

закључен нови споразум умјесто оног из 1907. године, који је још био важећи. 

Потреба за новим уговором била је очигледна, не само због временског периода 

од тридесет година, који је Декларацију о трговини између Србије и Шведске, 

која је размјеном нота проширена и на Краљевину СХС, учинио застарјелом, 

него и због сасвим измијењене економско-политичке ситуације у свијету.
101

 

Југословенска влада послала је у Скандинавију делегацију у којој су би-

ли Миливој Пиља, Иво Белин и М. А. Павловић. Током преговора са представ-

ницима скандинавских земаља, југословенска делегација имала је задатак да 

успостави равнотежу у трговинској размјени. Делегација југословенске владе 

стигла је 21. априла 1937. године у Копенхаген, гдје су двије делегације пости-

гле споразум, који су 1. маја 1937. године потписали М. Пиља и П. Мунк. Из 
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Копенхагена изасланици југословенске владе отпутовали су у Стокхолм, гдје им 

се придружио и тамошњи југословенски посланик Стражницки. Њих је 4. маја 

1937. године примио шведски министар иностраних послова Рикард Сандлер и 

пожелио им добродошлицу и успјех у преговорима, који су започели сутра-

дан.
102

 Шведска влада је још 1931. године поднијела југословенској влади про-

јекат, тј. нацрт уговора о трговини и пловидби, који је прослијеђен Министар-

ству трговине и индустрије, али све је на томе стало.
103

 Шест година касније тај 

нацрт је, уз неке измјене, углавном и разматран током разговора у Стокхолму. 

Југословенско-шведски преговори, који су изазвали велико интересовање по-

словних кругова, окончани су 14. маја 1937. године потписивањем Уговора о 

трговини и пловидби између Краљевине Југославије и Краљевине Шведске.
104

 

С обзиром на то да током преговора питање тарифних повластица уоп-

ште није постављено, двије стране су се лако споразумјеле. Уговор, који је са-

државао 19 чланова, потписали су Пиља и Стражницки у име југословенске 

владе, а Сандлер у име шведске владе. Они су се споразумјели да ће шведски 

држављани у Југославији и југословенски држављани у Шведској у стварима 

које се тичу боравка и настањивања, обављања трговине, индустријске дјелат-

ности и пловидбе, затим стицања и посједовања некретнина, имати права као и 

држављани најповлашћенијих народа. Уз то, они ће имати слободан и лак при-

ступ судовима и неће моћи бити подвргнути додатним порезима, већ само они-

ма које плаћају држављани матичне земље. Такође ће бити ослобођени свих 

принудних зајмова и намета за потребе рата или других ванредних околности, а 

биће ослобођени и војне службе. Договорено је још и то да ће све фирме реги-

строване у једној земљи бити признате и у оној другој. Обје државе признале су 

једна другој узајамно поступање по начелу највећег повлашћења, посебно у ве-

зи са извозним дажбинама и таксама и жељезничким превозом. Шведски бро-

дови и њихови товари у југословенским лукама, као и југословенски бродови и 

њихови товари у шведским лукама, уживаће у сваком погледу исто поступање 

као и домаћи бродови и њихови товари. Договорено је да ће споразум ступити 

на снагу 15 дана по размјени ратификација и да га једна од потписница може 

отказати шест мјесеци унапријед. Додатним протоколом предвиђено је да ће тр-

говинска размјена бити вршена у слободним девизама, а док год је ова размјена 

у задовољавајућем односу, контрола увоза, која је на снази у Југославији, неће 

се примјењивати на шведску робу.
105

 

Југословенско-шведски уговор о трговини и пловидби ратификован је у 
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Југославији 18. јуна 1937, али је обнародован 23. августа идуће године усваја-

њем Закона о Уговору о трговини и пловидби између Југославије и Шведске.
106

 

У Шведској је Уговор ратификован 8. октобра 1937,
107

 а ратификације су раз-

мијењене у Београду 23. новембра наредне године.
108

 Уговор је остао на снази 

све до Априлског рата 1941. године.
109

 

Након што му је Миливој Пиља, југословенски економски стручњак и 

помоћник министра иностраних послова, по повратку у Београд поднио извје-

штај о боравку у Скандинавији и трговинским уговорима који су тамо потписа-

ни, југословенски премијер и министар иностраних послова Милан Стојади-

новић је дао изјаву за штампу 1. јуна 1937. године. Он је рекао да економски 

преговори са скандинавским земљама и трговински споразуми који су закљу-

чени са њима представљају наставак раније започетог економско-политичког 

програма, који се углавном састоји у сљедећем: проналажење нових или до сада 

недовољно искоришћених тржишта за југословенске производе и усмјеравање 

југословенског извоза према земљама са слободним девизним режимом, умје-

сто дотадашње клириншке политике. Стојадиновић је истакао да скандинавске 

земље имају сређене политичке и друштвене односе, као и висок животни 

стандард, а ''са тим земљама ми до сада нисмо имали никаквих, или једва ка-

квих веза, било културних, било привредних''. Он је још рекао да је циљ пот-

писаних споразума отклањање пасивног биланса који је Југославија имала са 

њима, затим повећање обима трговинске размјене и обезбјеђивање девизног 

платног промета. Средство за постизање тог циља биће и дјелимична примјена 

контроле југословенског увоза из скандинавских земаља, што би требало да 

има за посљедицу уравнотежење увоза и извоза. Стојадиновић је напоменуо да 

Југославија има трговинске уговоре са Данском и Шведском, док је са Норве-

шком трговински промет сасвим незнатан. Уговор са Шведском, осим платног 

промета, предвиђа и све остале одредбе једног општег уговора на бази највећег 

повлашћења. Југословенски премијер закључио је да нови уговори дају нови 

подстрек развоју економских односа.
110

 

Позитиван резулат закључених споразума био је видљив већ 1937. годи-

не. Шведски посланик у Бечу Унден је 11. октобра 1937. године послао извје-

штај шведској влади у којем се дотакао и југословенско-шведских економских 

односа.
111

 По шведској статистици, којом је располагао југословенски посланик 

у Стокхолму и коју је у фебруару 1938. године послао у Београд, југословенски 
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извоз у Шведску порастао је са 675.000 шведских круна у 1936. на 2.679.000 

круна у првих десет мјесеци 1937. године, док је југословенски увоз из Швед-

ске са 1.077.000 круна у 1936. повећан на 1.977.000 круна у првих десет мје-

сеци 1937. године.
112

 По југословенској статистици, југословенски извоз у 

Шведску порастао је са 14,2 милиона динара у 1936. години на 65,5 милиона 

динара у 1937. години. Истовремено, југословенски увоз из Шведске опао је са 

19,1 милиона динара у 1936. години на 17,6 милиона динара у 1937. години.
113

 

Југословенски трговински биланс са Шведском први пут је постао активан 

1937, али је ситуација промијењена већ наредне године. По подацима којима је 

располагао шведски отправник послова у Београду, Тиберг, од јануара до но-

вембра 1938. године југословенски извоз у Шведску износио је 27.992.139 

динара, а југословенски увоз из Шведске 28.064.715 динара.
114

 

Међутим, пошто је Уговором, тј. Додатним протоколом, било утврђено 

да се контрола југословенског увоза неће примјењивати све док трговинска раз-

мјена остане у задовољавајућем односу, југословенска страна искористила је 

уговорно право да ограничи увоз из Шведске, јер 1938. године трговинска раз-

мјена није била у уравнотеженом односу, односно није била активна за југо-

словенску страну. Посљедице ове одлуке прво је осјетила једна фирма из 

Земуна, која је припадала шведском концерну Electro Invest A. B. из Стокхолма, 

јер је одбијена њена молба да у Југославију увезе турбогенераторе и електромо-

торе из Шведске у вриједности од 222.245 круна. Предузеће Омбла из Никшића 

поручило је 11. јуна 1939. године металне плоче и ротационе пиле од шведске 

фирме Bruckskoncernen у вриједности од 8.710 динара. Међутим, увозник није 

тражио дозволу прије него што је роба послата из Шведске, па се јавио 

проблем. С обзиром на штету коју би претрпио шведски извозник уколико до-

звола не би била издата, код југословенских власти ургирао је и шведски посла-

ник у Београду.
115

 О југословенско-шведској трговинској размјени разговарали 

су југословенски посланик у Стокхому Стражницки и помоћник министра 

спољних послова Шведске Бохеман.
116

 

Иначе, 1938. године, по подацима Општег шведског извозног савеза 

(Svenska Allmänna Exportförening), 26 шведских предузећа имало је стални из-

воз на југословенско тржиште. 

 
Име предузећа Мјесто Опис дјелатности 

Aga-Baltic Radio AB. Стокхолм Радио уређаји и прибор 

F. Ahlgrens Tekn.  

Fabrik AB.  

Јевле Таблете 
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AB. Gerh. Arehns  

Mek. Verkstad 

Стокхолм Машине за производњу 

шибица и дувана 

AB. A. K. Fernströms 

Granitindustrier 

Карлсхамн Необрађени и обрађени 

гранит 

AB. Ferrolegeringar Стокхолм Жељезне легуре 

AB. B. A. Hjorth & Co. Стокхолм Керозин и алат 

AB. Lidköpings Vikingsågar Лидчепинг Тестере 

Bolinder-Munktell Ексилстуна Машине за  

обраду дрвета 

Elektrokemiska AB. Бохус Хемијски производи 

Elof Hansson Гетеборг Хартијска маса 

од дрвета 

Kardbeslag-Fabriks AB. Норчепинг Справе за обраду вуне 

Nordiska Maskinfilt AB. Халмстад Индустријска влакна 

AB. Original-Odhner Гетеборг Бројила/калкулатори 

Orrefors Bruks AB. Орефорс Производи од стакла 

AB. Per Perssons  

Väf- & Stickmaskin  

Стокхолм Машине за плетење 

Sandvikens Jernverks AB. Сандвикен Производи од гвожђа 

AB. Max Sievert Стокхолм Керозин и сијалице 

Svenska Ackumulator 

AB. Jungner 

Стокхолм Акумулатори 

Svenska AB. Gasaccumulator Стокхолм ‒ Лидинго Уређаји за расвјету 

Svenska 

Diamantbergborrnings AB. 

Стокхолм Бушилице за стијене 

Svenska Elektromekaniska 

Industri AB. 

Хелсингборг Електрични уређаји 

AB. Svenska 

Kullagerfabriken 

Гетеборг Куглични лежајеви 

Svenska Turbinfabriks AB. 

Ljungström 

Финспонг Турбине 

Telefonaktiebolaget  

L.M. Ericsson 

Стокхолм Телефонски и 

телеграфски уређаји 

C.O. Öberg & Co:s AB. Ескилстуна Алат за обраду дрвета 

Brukskoncernen AB. Фагерста Гвожђе и жељезо 

Табела 4: Шведска предузећа која су извозила робу 
у Југославију 1938. године

117
 

 

Ипак, југословенска контрола увоза дала је одређене резултате. Југосло-

венски извоз у Шведску од 1. јуна до 31. децембра 1939. године износио је 

28.726.600 динара, а југословенски увоз из Шведске је у истом периоду износио 

9.090.972 динара.
118

 На крају 1939. године југословенски трговински биланс са 

Шведском поново је био активан. 
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Година 
Југословенски 

извоз у Шведску 

Југословенски 

увоз из Шведске 
Биланс 

1920. / 6.000 / 

1921. 48.610 1.141.280 - 1.092.670 

1922. 327.738 642.931 - 315.193 

1923. 618.757 2.157.213 - 1.538.456 

1924. 446.515 6.587.026 - 6.140.511 

1925. 6.573.770 8.980.772 - 2.407.002 

1926. 457.252 13.030.273 - 12.573.021 

1927. 305.373 12.282.235 - 11.976.862 

1928. 399.448 18.674.171 - 18.274.723 

1929. 1.538.750 19.662.204 - 18.123.454 

1930. 1.170.690 19.141.416 - 17.970.726 

1931. 2.484.793 17.304.519 - 14.819.726 

1932. 2.024.369 12.693.713 - 10.669.344 

1933. 3.830.010 12.389.996 - 8.559.986 

1934. 4.207.770 16.046.429 - 11.838.659 

1935. 10.761.516 16.503.362 - 5.741.846 

1936. 14.210.958 19.080.529 - 4.869.571 

1937. 65.537.593 17.644.743 + 47.892.850 

1938. 30.922.969 34.011.298 - 3.088.329 

1939. 59.449.612 29.009.616 + 30.439.996 

Табела 5: Југословенско-шведска трговинска размјена 1920–1939 

(у југословенским динарима)
119

 

 

 Међутим, учешће Шведске у југословенском извозу и увозу увијек је би-

ло испод једног процента, са изузетком југословенског извоза у ову земљу 1937. 

и 1939. године. 

 

Година 
Југословенски извоз 

у Шведску 

Југословенски увоз 

из Шведске 

1920. / 0,00% 

1921. 0,00% 0,03% 

1922. 0,01% 0,01% 

1923. 0,00% 0,03% 

1924. 0,01% 0,08% 

1925. 0,07% 0,10% 

1926. 0,01% 0,17% 

1927. 0,01% 0,17% 

1928. 0,01% 0,24% 

1929. 0,02% 0,26% 

1930. 0,02% 0,28% 
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1931. 0,05% 0,36% 

1932. 0,07% 0,45% 

1933. 0,11% 0,43% 

1934. 0,11% 0,45% 

1935. 0,27% 0,45% 

1936. 0,32% 0,47% 

1937. 1,04% 0,34% 

1938. 0,61% 0,68% 

1939. 1,08% 0,61% 

Табела 6: Учешће Шведске у укупној југословенској 

спољној трговини 1920–1939
120

 

 

Малмар је 13. новембра 1939. године обавијестио шведску владу да је ју-

гословенски увоз из Шведске практично заустављен. Југословенски увозници 

морали су имати посебно одобрење своје владе да би увозили робу из Швед-

ске.
121

 Почетком јуна 1940. године у Стокхолму су били обавијештени о новим 

рестрикцијама југословенске владе на увоз шведске робе, укључујући и црни 

гранит. Ипак, пет југословенских предузећа (два из Загреба и по једно из Бео-

града, Сремске Митровице и Бјеловара) купили су од фирме Holmquist & Co. A. 

B. по један вагон црног гранита у појединачној вриједности од 2.800 круна. Ме-

ђутим, јавио се проблем испоруке, односно увозних дозвола. Малмар је 18. 

априла 1940. године јавио шведској влади да су југословенске власти објавиле 

ново правило које је ступило на снагу 1. априла, а које се тиче промјена у југо-

словенској царинској тарифи. Наиме, уведене су царине за неке робе које до 

тада нису подлијегале царињену, а и неке постојеће царине су увећане за 100‒

200%.
122

 Шведски извозници суочавали су се са озбиљним проблемима у вези 

са пласманом робе у Југославију током 1940. године, па је Малмар 29. јуна пи-

сао шведској влади да је више пута разговарао са Пиљом и Лазаревићем из Ми-

нистарства иностраних дела у вези са спровођењем Уговора из 1937. године. 

Међутим, ти разговори нису уродили плодом. У јануару и фебруару 1940. југо-

словенски извоз у Шведску износио је 10,4 милиона динара, а југословенски 

увоз из Шведске само 0,9 милиона динара, да би у првих девет мјесеци исте 

године југословенски извоз у ову скандинавску земљу вриједио 86.025.000 ди-

нара, а увоз 10.047.000 динара.
123

 

Важну улогу у трговинској размјени Југославије са скандинавским зем-

љама имао је и саобраћај, посебно ако се има у виду географска удаљеност из-

међу Балкана и Јадрана с једне и сјеверне Европе с друге стране. Због тога је ју-

гословенска влада поздравила иницијативу Бекмана, директора компаније Sven-
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ska Lloyd из Гетеборга, који је 28. фебруара 1939. године потврдио да ће та ком-

панија сваког мјесеца слати у Сушак један од својих пароброда. Бекман је бора-

вио у Југославији крајем августа 1939. године и закључио нове послове. Он је 

именовао представнике те компаније у југословенским лукама: Сушак (Густав 

Брелић), Сплит (Симон Лисичић), Шибеник (Лушић и друг) и Дубровник (Ба-

нац и Руско), а договорио је да из Сушака у Норчепинг буде упућено 120 тона 

храстових трупаца и за Стокхолм 20 кубних метара племенитог дрвета.
124

 Ме-

ђутим, почетак Другог свјетског рата 1. септембра 1939. године у великој мјери 

је отежао саобраћај и трговину у Европи, што се неминовно одразило и на југо-

словенско-шведске односе. Већ септембра 1939. године Svenska Orient Linien из 

Гетеборга обуставила је саобраћај са Средоземним морем, па су у Београду раз-

мишљали о могућности трговинске размјене са Шведском преко Совјетског Са-

веза.
125

 

Након што је Орденом Карађорђеве звезде I степена одликован дански 

краљ Кристијан X, Двор Краљевине Југославије одлучио је да то високо при-

знање добије и шведски краљ Густав V. Шведски монарх прославио је 16. јуна 

1938. године осамдесети рођендан и тридесету годишњицу владавине, а 6. ок-

тобра исте године Стражницки му је уручио Орден Карађорђеве звезде I степе-

на. Краљ Густав V захвалио је југословенском посланику и одликовао га Орде-

ном поларне звезде I степена.
126

 

Током 1937. године Југословенско друштво жижица А. Д. из Београда 

извозило је у Шведску суве шљиве, маслиново уље, хмељ, свјеже грожђе, сала-

му, јетрене паштете, сок од парадајза, сламу за метле, свињске четке, цигарете 

и орахе. Они су сматрали да списак производа које извозе у ову скандинавску 

земљу могу проширити и овим артиклима: конопља, уљана репица, сунцокрет, 

сточна храна, крзнарска роба, индустријска прерађена кожа, сланина, пасуљ, 

боксит, хром, лук и паприке. Њихово мишљење је било да у југословенском из-

возу у Шведску треба избјегавати њемачке посреднике, мада је двије трећине 

тог извоза ишло управо преко Њемачке.
127

 Шведска фирма Anders Öqvist из 

Стокхолма интересовала се у децембру 1937. године за увоз југословенске жи-

вине, а шведска компанија Svenska Entreprenad A. B., била је заинтересована за 

изградњу моста на југословенско-румунској граници.
128

 Марта 1939. године, у 

Југославији је боравио Ернст Хенри Олсон, секретар Удружења шведских изво-

зника.
129

 У југословенско посланство у Стокхолму дошао је 23. новембра 1939. 

године Химелстранд, представник шведске компаније Skandinaviska Träimport 
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A. B., интересујући се за куповину југословенског храстовог дрвета и прерађе-

вина од њега у вриједности од десет милиона динара.
130

 У септембру 1940. го-

дине компанија Skandinaviska Malm och Metall A. B. из Стокхолма занимала се 

за куповину хромове руде у Југославији.
131

 Фирма Mark & Berg из Гетеборга 

бавила се увозом воћа, а њен трговац у Стокхолму био је Роберт Фројд, југосло-

венски држављанин из Руме.
132

 Шведска фирма T. Axelsson & Co. Export – Im-

port из Стокхолма намјеравала је у јануару 1941. године да увезе из Југославије 

мекиње, кудељу, сирови цинк и вино, а југословенски трговци интересовали су 

се за увоз шведског никла и његове легуре, затим специјалног племенитог чели-

ка и још неких метала.
133

 

У периоду између два свјетска рата Југославија je набављала оружје и 

војну опрему углавном из Француске и Чехословачке, а рјеђе и из других зема-

ља,
134

 међу којима је била и Шведска. У шведском генералштабу имали су ин-

формацију у марту 1925. године да једна фабрика сјечива из Линчепинга намје-

рава да прода оружје Југославији и Албанији, уз посредовање неког Валдемара 

Ериксона.
135

 Из почасног генералног конзулата Краљевине Шведске у Београду 

јављено је 23. септембра 1929. године југословенском премијеру генералу Пе-

тру Живковићу, затим начелнику Артиљеријско-техничког одјељења у Мини-

старству војске и морнарице генералу Миливоју Јоксимовићу, као и министру 

финансија Станку Шврљуги да је најновији модел авиона, ловачког двосједа, 

направљен у фабрици Flygindustri A. B. у Малмеу, стигао у Београд и да ће бити 

изложен на аеродрому.
136

 Два шведска брода су у Дубровнику искрцала војни 

материјал 1932. и 1933. године.
137

 У Стокхолму је од 15. маја до 1. јуна 1936. 

године одржана Међународна ваздухопловна изложба, на којој је учествовала и 

делегација Југословенске војске.
138

 Фирма Motbep Versstand A.B. обавијестила је 

југословенску владу да су шведске власти одобриле испоруку сто комада под-

морничких бомби. Југословенска влада тражила је 19. новембра 1936. године да 

шведски надлежни органи изврше технички пријем бомби, а седам дана касни-

је шведски министар војни дао је одобрење. Југословенско Министарство вој-

ске и морнарице намјеравало је да у шведску фабрику Bofors пошаље стручну 

комисију у којој би били генерал Миливоје Јоксимовић, генерал Теодосије Лу-

ковић и пуковник Павао Беговић, како би испитали топове за дејство против 
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борних кола и ваздушних циљева. Посјета је била планирана за март 1937.
139

 У 

октобру исте године Bofors је извезао робу у Југославију у вриједности од око 

700.000 круна,
140

 а два мјесеца касније визу за службену посјету тој компанији, 

која је била планирана за април 1938. године, тражио је југословенски мајор 

Иван Ројник.
141

 Шведски извоз у Југославију од 1. априла до 30. септембра 

1939. године износио је 1.424.903 круне, од чега је на војни материјал отпадало 

више од трећине ‒ 557.580 круна.
142

 

Због напете политичке ситуације у Европи, интересовање за Југославију 

у Скандинавији постајало је све израженије.
143

 Шведска штампа пратила је де-

шавања у југоисточној Европи, па је Stockholms Tidningen 15. јула 1938. године 

објавио да Југославија веома повећава производњу злата.
144

 Стражницки је ок-

тобра 1938. године о развоју догађаја у Европи разговарао са шведским мини-

стром иностраних послова Сандлером и шефом данске дипломатије Мунком.
145

 

О тешком положају Југославије писали су јуна 1939. године Ny Tid и Sydsvenska 

Dagbladet, који је примијетио да Југославија има ''шкакљив'' положај и да је ''за-

робљеница осовинских сила''. Истог мјесеца Aftonbladet је примијетио да Југо-

славија, упркос жељи са остане неутрална, не може избјећи да постане ша-

ховска фигура у великој игри за југоисточну Европу.
146

 Извјештаји о стању у 

Југославији редовно су стизали у Стокхолм из шведског посланства у Београду. 

Малмар је 15. септембра 1939. године велику пажњу посветио српско-хрват-

ским односима, истичући да хрватско питање игра крупну улогу у одређивању 

југословенске спољне политике.
147

 Он је 30. новембра 1940. године обавијестио 

шведску владу да је из разговора са југословенским званичницима стекао ути-

сак да им је углавном јасан положај Шведске и да га сматрају сличним положа-

ју Југославије. Они су истакли да би Југославији било од велике вриједности 

кад би извукла поуке из шведског искуства током совјетско-финског сукоба на 

сјеверу, у вези са југословенским настојањем да избјегне опасност која јој при-

јети, јер Југославија, као и Шведска, настоји да води политику неутралности.
148

 

Уочи Другог свјетског рата међународна питања нису играла главну уло-

гу у Шведској и она није била активан учесник међународних догађаја тих го-

дина. Међутим, након 1. септембра 1939. године унутрашња политика више ни-

је била главни проблем. Умјесто ње, доминантно питање постало је како ће 
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Шведска остати изван свјетског сукоба, па је и она, као и Данска и Норвешка, 

прогласила своју неутралност. Ипак, Шведска је традиционално била проњема-

чки опредијељена, па је и током Другог свјетског рата, као и током Првог, иако 

званично неутрална, имала блиске везе са Њемачком.
149

 

Од убиства краља Александра I Карађорђевића у октобру 1934. године 

до капитулације Француске у јуну 1940. године, југословенска спољна политика 

кнеза Павла Карађорђевића имала је за главни циљ очување неутралности, што 

је југословенски премијер Милан Стојадиновић (1935–1939) окарактерисао као 

''ни рат, ни пакт''. Али од јуна 1940. године контакти са Берлином постали су 

све чешћи, а сврха им је била обезбјеђивање Југославије од евентуалног њемач-

ког напада.
150

 Све осјетније клизање ка силама Осовине довело је до југосло-

венског приступања Тројном пакту 25. марта 1941. године. Међутим, због изу-

зетно снажног антињемачког расположења у земљи, превасходно код српског 

народа, два дана касније, уз британску подршку, извршен је војни пуч. Шведска 

штампа је ове догађаје пропратила са великим интересовањем. Тако је либерал-

ни независни дневник Dagens Nyheter 28. марта 1941. године преко цијеле на-

словне странице јавио шта се претходног дана десило у Београду. Готово на ис-

ти начин извјештавали су и остали стокхолмски листови: конзервативни Sven-

ska Dagbladet, комунистички Ny Dag, као и гласило шведских демократа Afton-

bladet. Dagens Nyheter отишао је и корак даље од осталих стокхолмских листова 

тиме што је исцрпно извјештавао о новој југословенској влади генерала Душа-

на Симовића. У војном коментару овог листа речено је да ће се њемачка ратна 

машинерија окренути против Југославије.
151

 Либерални лист Göteborgs Handels 

och Sjöfarts Tidning писао је да је 27. март акт велике храбрости, који ће имати 

велики утицај широм свијета.
152

 

Шведски посланик у Београду обавијестио је Стокхолм 1. априла 1941. 

године да је ситуација у Југославији конфузна, да међу Србима постоји 

ратоборна атмосфера, док с друге стране Хрвати не желе да ратују, поготово не 

против Нијемаца. Малмар је додао да је врло вјероватно да ће Хрвати у случају 

рата слиједити словачки примјер и прогласити независну државу.
153

 

У једној шведској војној анализи с почетка 1941. године речено је да су 

Срби у Првом свјетском рату показали веома добре војничке особине и да је 

храброст с којом се српска војска борила још увијек у добром сјећању. Међу-

тим, побједе у том рату извојевале су етнички чисте српске војне јединице, док 

у Краљевини Југославији Срби чине око 40% становништва, што се одражава и 

на састав југословенске војске, у којој има и бивших аустроугарских официра. 

                                                 
149

 Stig Hadenius, n. d., 27, 55‒59.  
150

 Бојан Димитријевић и Станислав Сретеновић, Спољна политика Краљевине СХС/Југославије 

1918‒1941, Историја 20. века, 2, Београд 2008, 63. 
151

 Slobodan Nešović, Svet o nama 1941–1945, I–III, Beograd 1983, I, 57–58.   
152

 Isto, I, 70–71. 
153

 RA, UD (1920 års dossiersystem), HP 562, XIV 
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У анализи је процијењено да у случају рата несрпски елементи неће имати тако 

добру војничку вриједност као Срби.
154

 

Њемачка и њене савезнице извршиле су агресију на Краљевину Југосла-

вију 6. априла 1941. године. За само једанаест дана Југославија је била пораже-

на, а Малмар је 14. априла, три дана прије него што је потписана капитулаци-

ја, послао шведској влади извјештај ''Finis Jugoslavie'' (''Крај Југославије''), у ко-

јем је писао о Априлском рату и расулу југословенске војске. Два дана касније 

извијестио је о евакуацији шведског дипломатског особља из Београда у Будим-

пешту.
155

 Он је остао на дужности шведског посланика у Београду до 31. јула 

1941. године.
156

 Југословенска влада у избјеглиштву је преко свог посланства у 

Стокхолму наставила да одржава односе са шведском владом, али у знатно из-

мијењеним и отежаним околностима.  

 

 

Скраћенице 

 

АС ‒ Архив Србије 
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Serbia opened its legation in Stockholm in 1917/1918 and established 

permanent diplomatic relations with Sweden. Over two years of the legation 

activities, more intense diplomatic relations between the Kingdom of Serbia, i. e. the 

Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, and the Kingdom of Sweden were 

established for the first time in history. However, these relations were interrupted in 

1920, due to the change of political circumstances in Europe. A rising interest in the 

North occurred in Yugoslavia in the middle of 1930s, through significant political 

and economic changes in Europe. The additional reason for the reopening of the 

Yugoslav legation in Stockholm in 1936 and the signing of the trade agreement with 

Sweden in 1937 was to eliminate or at least to ease the passive balance which 

Yugoslavia had in a rather undeveloped turnover with Sweden. However, the annual 

participation of Sweden in total Yugoslav exports and imports in almost the entire 

period from the end World War I until the beginning of World War II was less than 

one per cent. Nonetheless, due to the geographic distance, lack of deeper and more 

constant ties throughout history, Yugoslavia and Sweden remained little known to 

each other in the inter-war period. 
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ЖЕНЕ КРОЗ ЧАСОПИС ''ПРЕГЛЕД'' 
 

 

Апстракт: У овом раду настоjаћу да прикажем учешће жена у друш-

твеном животу међуратног периода, присутност жена као сарадница часописа 

''Преглед'', њихову ангажованост у борби за еманципацију и присутност женске 

еманципације као теме у часопису ''Преглед''. Сараднице часописа ''Преглед'' 

биле су малобројне жене интелектуалке попут Ксеније Анастасијевић, Исидоре 

Секулић и Маше Живановић. У часопису ''Преглед'' пјесникиње су настојале да 

се кроз своје пјесме афирмишу у друштву. Уредништво је покушавало кроз 

чланке о женама других народа да укаже на разлику у положају жена у другим 

државама, вјероватно желећи да апелује на свијест својих читалаца и да покаже 

да жене треба да имају равноправан положај. Кроз чланке су испливале на по-

вршину међусобне несугласице у женском покрету. 

 

Кључне ријечи: часопис ''Преглед'', жене. 

 

 

Босанскохeрцеговачка жена увијек је била у подређеном положају, са-

кривена иза личности оца, брата и, на крају, мужа. Тешко се ''откривала'' и 

учествовала у друштвеном животу. Тежак положај жене додатно је отежавао 

подређен положај Босне и Херцеговине у Турском и Аустроугарском царству. 

Та борба је била увијек усмјерена на ослобођење народа од поробљивача. У тој 

борби жена је остајала непримјетни стуб патријархалне средине. У вријеме Пр-

вог свјетског рата њена улога се промијенила. Стицајем околности жена иступа 

у први план јер су мушкарци били мобилисани, а домаћинство је било на ње-

ним плећима. Формирањем нове државе положај жене постао је нешто бољи. 

Од 1919. године имале су право да се упишу у гимназију, а то им је даље омо-

гућавало право да се упишу на неки од универзитетских центара у држави.
1
 

Учествовале су и у добротворном и друштвеном раду. Међутим, право гласа 

нису имале. По Видовданском уставу, тек накнадним законом ће се ријешити 

                                                 
1
 Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku, Sarajevo 2014, str. 42.  

 http://soc.ba/zabiljezene-zene-i-javni-zivot-bosne-i-hercegovine-u-20-vijeku/ ( 26.2.2015 ) ] 
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њихово гласачко право.
2
 Међуим, тај закон ће жене дуго чекати, све до 1945. 

године. 

Организовање жена и њихово учествовање у друштвеном животу заби-

љежено је у часопису ''Преглед''. 

Часопис ''Преглед''
3
 је један од најзначајних часописа за политички и 

културни живот међуратног периода у Босни и Херцеговини. Био је гласило за 

слободоумне људе који су заговарали јединство и демократију. Први број часо-

писа ''Преглед'' изашао је јануара 1927. године у Сарајеву, под уредништвом др 

Гојка Круља, а заступљене су рубрике из области економије, науке, информа-

ције из свијета културе, те политичке теме. Часопис је излазио до фебруара 

1941. године, када је објављена посљедња, 206. свеска. Уредници су, поред др 

Гојка Круља, били Јован Кршић, Јакша Кушан, Марко Марковић, Тодор Кру-

шевац и Боривоје Јевтић. 

Сарадници у часопису били су интелектуалци Босне и Херцеговине, ко-

ји су своје образовање стекли углавном у иностранству, а мањи број њих се 

школовао у Београду и Загребу. Међу сарадницима се истичу Перо Слијепче-

вић, Никола Стојановић, Васиљ Грђић. Поред босанскохерцеговачких интелек-

туалаца, сарадници су били и угледни интелектуалци из осталих дијелова др-

жаве, попут Јована М. Јовановића, Арпада Лебла и других. Часопис ''Преглед'' 

је окупио око 1.300 сарадника, а њихов број се константно повећавао.
4
 То је ре-

зултирало повећаним бројем пристиглих прилога и било је тешко из мноштва 

изабрати рукописе вриједне пажње. Сарадници нису добијали хонораре, него 

су их компензовали за примјерке часописа.  

У часопису ''Преглед'' биле су заступљене и жене аутори, као и питање 

положаја жена у друштву. Најзначајније жене аутори су Исидора Секулић, Ксе-

нија Анастасијевић, Маша Живановић, Јованка Чубриловић, затим пјесникиње 

Зденка Сеуник-Јушић, Вера Обреновић Делибашић, Вера Шкурла-Илијић, а 

као аутор јавља се и сликарка Ива Деспић.  

Часопис пише и о положају монголске жене, те о томе како су жене у 

Енглеској добиле право гласа и како су се избориле за право да обављају посао 

полицајца, те да буду једнако плаћене као и мушкарци. Ово су успјеле захва-

љујујући значајном доприносу жена у Првом свјетском рату.
5
 У часопису је 

приказана још и шпанска и америчка жена. Још једапут је уредништво хтјело 

да повуче паралелу између дијаметралних ставова о положаја жена. Америчка 

                                                 
2
 Устав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 1921, стр. 11.  

3
 Часопис ''Преглед'' је имао више фаза током свог излажења. Прва фаза излажења је период од 

1910. до 1913. године. Покренули су га Васиљ Грђић и Ристо Радуловић. У: ''Kultura i umjetnost 

u Bosni i Hercegovini pod austrougarskom upravom'', redaktor Risto Besarović, Sarajevo 1968, str. 

172. 
4
 Митар Папић, Трагом културног насљеђа, Сарајево 1976, стр. 216. 

5
 ''Монголска жена'', Преглед, бр. 4, Сарајево 1927, стр. 15; М. Морачина, ''Жена-полицајац у 

Енглеској'', Преглед, бр. 6, Сарајево 1927, стр. 8–9. 
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жена је приказана као еманципована, као жена која пркоси животу, којој дома-

ћинство не одузима пуно времена. Кућански апарати омогућавају јој потпун 

друштвени живот.
6
 Са друге стране, пак, шпанска жена је приказана потпуно 

патријархално, слично као жена у Југославији, која је углавном неписмена, без 

професије и подређена мужу.
7
 

На равноправност са мушкарцима у обављању послова покушала је да 

скрене пажњу Маша Живановић чланком објављеним у вријеме организовања 

општина у Босни и Херцеговини, говорећи да су жене способне и заинтересо-

ване за рад у државним пословима и да би могле да дају свој допринос у раз-

воју комуналне политике.
8
 Она се као љекар бавила и питањем заштите дјеце, 

поготово напуштене. Нарочито подвлачи да таквој дјеци треба пружити биоло-

шку, психолошку и социјалну заштиту.
9
 Томе у прилог иде и приказ књиге, ко-

ји говори о дјечијој заштити коју је она настојала да прикаже јавности. Како ка-

же, књига би могла да буде стручни савјетник за оне који се баве заштитом дје-

це.
10

  

Женски покрет у Сарајеву и све организације са одредницом ''женски'' 

су дио централизованих покрета са подружницом у Сарајеву. Женски покрети 

су се организовали на различитим идеолошким основама грађанског феминиз-

ма, лијево оријентисаног и патријархалног.
11

 Идеолошки сукоби у покрету мо-

гу се примијетити кроз ''преписку'' која се одвијала у часопису ''Преглед'' изме-

ђу Јованке Шиљак
12

 и Јованке Чубриловић, из које сазнајамо да није постојало 

јединство у женском покрету. Јованка Шиљак истиче да је до несугласица до-

шло када је прва предсједница савеза Даница Христић умрла и на њено мјесто 

дошла Делфа Ивановић, која није имала организацијске способности као њена 

претходница. У идејном размимоилажењу до кога је дошло формирала су се 

још два савеза: Феминистичка алијанса и Женска мала Антанта. Она поздравља 

расцјеп који ће омогућити здраво такмичење, уз које ће друштвена заједница 

напредовати.
13

 Међутим, на овакав идеалистички приказ стања одговорила је 

                                                 
6
 А. Фракароли, ''Америчка жена'', Преглед, бр. 21, Сарајево 1927, стр. 7. 

7
 Артур Мишел, ''Жена у Шпанији'', Преглед, бр. 35, Сарајево 1927, стр. 5–6. 

8
 Маша Живановић, ''Жене и рад у општинама”, Преглед, бр. 42, Сарајево 1927, стр. 3–4. 

9
 Маша Живановић, ''За заштиту народног подмлатка'', Преглед, св. 150, Сарајево 1936, стр. 

290–303. 
10

 Maša Živanović, ''Dvije knjige o komunalnoj zaštiti djece'', Pregled, sv. 172, Sarajevo, str. 285–

287. 
11

 Zlatiborka Popov Momčilović, Ženski pokret u Bosni i Hercegovini: аrtikulacija jedne 

kontrakulture, Sarajevo 2013, str. 74. 

 http://www.fondacijacure.org/files/zenski-pokret-u-BiH_PRELOM_final_za-web.pdf ( 26.2.2015 ) ] 
12

 Јованка Шиљак је била сарадница листа ''Ђулистан'' и активни члан Женског покрета. Борила 

се за социјалну правду. У: Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku, Sarajevo 2014, str. 

65. 
13

 Јованка Шиљак, ''Женски Савез и Женска Заједница'', Преглед, бр. 2, Сарајево 1927, стр. 10–

11. 
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Јованка Чубриловић, оштро наступајући. Она објашњава да је до формирања 

двије струје у Женском савезу дошло не због идеолошких разлика него из лич-

них разлога, те да су нека друштва иступила из Женског савеза. Та друштва ни-

су никада упутила критику на рад Женског савеза. Чубриловић се не слаже са 

тим да је то једна здрава појава, него, напротив, сматра да би се постигло више 

кад би се женска друштва удружила.
14

 Овакав став Јованке Чубриловић је про-

узроковао још једну реакцију Јованке Шиљак, која тврди да се Савез окренуо 

феминизму и да је занемарен хуманитарни рад. Она поново поздравља два са-

веза јер је то знак да жене заузимају свој критички став.
15

 

Из чланка из 1928. године сазнајемо да је у Сарајеву постојало 13 

женских друштава, која су имала исте или сличне циљеве. попут заштите мајке 

и дјетета, равноправности жена, заштите професионалних интереса жена или 

оспособљавања жена за самостално привређивање.
16

  

Маша Живановић је, кроз историјат женског покрета, а полазећи од теж-

њи просвјетитеља у Француској, покушала да објасни и прикаже суштину жен-

ске борбе.
17

 У Сарајеву је, у хотелу Централ, октобра 1927. године одржан збор 

на коме се залагало за политичко изједначење жена са мушкарцима. Збор је от-

ворила Маша Живановић, а међу присутним мушкарцима били су Урош Круљ, 

Јусуф Тановић и Иван Павичић.
18

 О том збору пише и часопис ''Преглед'', гдје 

аутор даје свој коментар на положај жене у друштву. Овдје се наглашава да же-

на има висок положај у друштву, а с тим се чак слажу и политичари. Ипак, та 

сагласност је само пасивна јер се не предузима ништа да се то реализује. Аутор 

чланка о митингу женског покрета, др С. К., наводи како је скупштинска про-

цедура лоша и како се занемарује основни демократски принцип, а то је изјед-

наченост мушкараца и жена. Аутор се, даље, позива на слоган америчких жена 

који су користиле у свом манифесту: ''Ми припремамо децу за свет, зато хоће-

мо да имамо право да припремамо свет за децу''.
19

 

Ива Деспић
20

 апелује да, поред борбе за политичка права, треба васпи-

тавати женску дјецу како да буду добре мајке, како да васпитају своју дјецу. 

                                                 
14

 Јованка Чубриловић, ''О Народном Женском Савезу и Народној Женској Заједници'', Пре-

глед, бр. 8, Сарајево 1927, стр. 3. 
15

 Јованка Шиљак, ''Око расцепа у женским удружењима'', Преглед, бр. 11, Сарајево 1927, стр. 

7–8. 
16

 Јованка В. Чубриловић, ''Женска удружења у Сарајеву'', Преглед, бр. 49–50, Сарајево 1927, 

стр. 18–20. 
17

 Маша Живановић, ''Социјалне тежње Женског покрета'', Преглед, бр. 3, 1927, Сарајево, стр. 

10. 
18

 Архив Босне и Херцеговине (АБиХ), Велики жупан сарајевске области (ВЖСО), док. 22 

100/1927 
19

 Др. С. К., ''Демократија за све'', Преглед, бр. 39, Сарајево 1927, стр. 4. 
20

 Ива Деспић, загребачка сликарица, образовала се у Минхену и Паризу. Удала се за члана 

угледне сарајевске породице Деспића и од 1920. године живи у Сарајеву. Имала је самосталну 

изложбу у Београду и Лондону, а са осталим умјетницима излагала је у Барселони, Братислави, 
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Мајке, поред осјећаја патриотизма, треба да уливају дјеци и свијест о праву на 

једнакост, па тако неће бити потребе да се траже права јер ће она бити при-

родна.
21

 

Истим питањима се бави и Ксенија Анастасијевић и то у вријеме најве-

ћег прогона од стране мушких интелектуалаца, који вјероватно нису могли да 

прихвате жену научника у мушком свијету науке. Истиче да су крајем XIX и 

почетком XX вијека постојала различита мјерила за васпитање дјеце, једна мје-

ра за мушку, а друга за женску дјецу. Жене су васпитаване да буду послушне 

својим мужевима, да буду њихова сјенка, а сматрало се да интелектуално нису 

дорасле мушкарцима. Она истиче да само свјесна и активна жена може да до-

принесе развоју друштва.
22

 

Између осталог, каже: ''Ваља веровати да ће даљи напредак културе, и 

васпитања, сходно њему, изгладити све заостале заблуделости жена, и открити 

им истину да ће оне бити и боље мајке, и боље супруге, и бољи чланови дру-

штва, ако постану израђене и прекаљене личности, него ако остану нечије, и 

бољи или гори подржаваоци. Јер свесност и духовна разбуђеност дају радњама 

вредност, не њихово аутоматско вршење''.
23

 

Затим додаје: ''Није довољно рећи истину, па да она буде схваћена и 

примљена. Иако истина садржи у себи снагу самопотврђивања, онај што је при-

ма треба да је дорастао за њу''.
24

 

Забиљежен је и Међународни конгрес Женског савеза у Дубровнику, 

гдје је Удружење универзитетски образованих жена организовало изложбу 

књига југословенских жена писаца у оквиру међународне изложбе женских 

писаца. Изложено је 650 наслова из свих области југословенских књижевница. 

За ову прилику издате су публикације, са циљем да упознају страну јавност са 

разноврсним радом југословенске жене.
25

 Удружење је издало и ''Библиогра-

фију књига женских писаца у Југославији'', која даје податке о посебно штам-

паним књигама.
26

 

Као жене ликовни умјетници спомињу се Ива Деспић, Мица Тодоровић 

и Рајка Мерчеп. Једино је Иви Деспић посвећен мањи чланак поводом изложбе 

                                                                                                                                          
Брну, Загребу, Љубљани и Прагу. У: grupa autora, Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Herce-

govine u 20. vijeku, Sarajevo 2014, str. 63. 

 http://soc.ba/site/wp-content/uploads/2014/08/Zabiljezene_Zene-i-javni-zivot-Bosne-i-

Hercegovine.pdf. ( 26.2.2015 ) ] 
21

 Ива Деспић, ''Задаћа савремене жене'', Преглед, бр. 12, Сарајево 1927, стр.6. 
22

 Ксенија Анастасијевић, ''Разматрања о васпитању жена'', Преглед, св. 135, Сарајево 1935, стр. 

134–140. 
23

 Исто, стр. 140. 
24

 Ксенија Анастасијевић, ''Морално усавршавање личности'', Преглед, св. 125–126, Сарајево 

1934, стр. 259. 
25

 Milica Vojinović, ''Izložba knjiga jugoslovenskih žena'', Pregled, sv. 157, Sarajevo 1937, str. 56–

60. 
26

 Преглед, св. 184, Сарајево 1939, стр. 222. 
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скулптура у Краљевској академији у Лондону.
27

 Друге сликарке се спомињу у 

оквиру колективне изложбе са осталим сликарима. У часопису се могу видјети 

и репродукције њихових дјела.  

У два броја је посвећена пажња дјелатности Милице Стојадиновић Срп-

киње. У чланку написаном у поводу годишњице рођења, приказана је биогра-

фија и њен патриотизам исказан кроз њене пјесме.
28

 

 

 

Sonja Milovic 

 

Women in the Magazine Pregled (Review) 

 

Conclusion 

 

The magazine Pregled by its property was democratic and it was a public forum 

which allowed all advanced people to express their opinions or to present their work to 

the public. There were just a few women who stood out their public work and appeared 

in the magazine Pregled  too. The same names, such as Isidora Sekulic, Desanka 

Maksimovic, Zdenka Seunik-Jusic, Verа Obrenovic Delibasic, Verа Skurla-Ilijic, were 

repeating all the time. These women published their songs and stories in this magazine 

because it was perhaps the only way for them to present themselves to the public. 

The only female scientist, who published her works in the magazine Pregled was 

Ksenija Anastasijevic. In the same time, she was the first woman, doctor of science, in 

the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, who fell into disfavour of the University of 

Belgrade, because of her intelligence. In a sophisticated manner, she wrote in her articles 

about patriarchal life of a woman. She pointed out that only an emancipated woman 

could contribute to the development of society. So, the emancipated woman could 

improve her role as patriarchal woman in society.  

Masa Zivanovic was, of course, the most energetic in fight for women's issues in 

Sarajevo. She was a doctor so she also dealt with the issues of health and hygiene using 

the articles which she published in the magazine. 

                                                 
27

 ''Успех наше уметнице у иностранству'', Преглед, бр. 39, Сарајево 1927, стр. 6. 
28

 Александар Мартиновић, ''Милица Стојадиновић Српкиња'', Преглед, св. 91, Сарајево 1931, 

стр. 4–11; 

Александар Мартиновић, ''Милица Стојадиновић Српкиња'', Преглед, св. 92, Сарајево 1931, стр. 

79–87. 
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АЛЕКСАНДРА ПИЈУК-ПЕЈЧИЋ 63(497.1Сарајево)“1918/1941“ 

Хисторијски архив Сарајево 10.7251/GUARS1507225P 

Сарајево  

 

 

ПОЉОПРИВРЕДА САРАЈЕВСКЕ ОБЛАСТИ 

У ДОБА КРАЉЕВИНЕ СХС 
 

 

Апстракт: У раду је приказано стање пољопривреде Сарајевске обла-

сти за вријеме Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца на основу необјављене и 

објављене архивске грађе. Утицај климатско-географских фактора, површина 

посједа и начин обрађивања земље били су главни фактори утицаја на стање 

пољопривреде. У складу с тим, пољопривреда је анализирана по пољоприв-

редним гранама, а акценат је стављен на оне гране које су биле назаступљеније 

у Области: сточарство, земљорадња и воћарство. 

 

Кључне ријечи: Сарајевска област, пољопривреда, сточарство, земљо-

радња, воћарство. 

 

Сарајевска област, формирана по административно-територијалној по-

дјели Краљевине СХС на 33 области
1
, обухватала је дијелове источне и средње 

Босне. На њеној територији простирале су се високе планине, што ју је сврста-

вало у претежно планинску област која је испресијецана ријечним долинама и 

котлинама. То је битно одредило развој само одређених пољопривредних дје-

латности. 

На развој пољопривреде утицали су природно-географски фактори. Кли-

матске карактеристике условљене су географским положајем и рељефом зем-

љишта, а с обзиром на разноврсност рељефа, у Сарајевској области владају 

континентална, континентално-планинска и алпска клима. Ниже дијелове ка-

рактерише континентална клима, са изразито топлим љетима и хладним и ош-

трим зимама до 600 метара н. в., изнад 600 метара н. в. је континентално пла-

нинска, док на врховима високих планина влада планинска (алпска) клима. По 

двадесетпетогодишњем опажању метеоролошке станице Бјелаве (Сарајево) и 

метеоролошке опсерваторије на Бјелашници, средња годишња температура из-

носила је "9 степени у Сарајеву и 0 степени на Бјелашници"
2
, што  јасно говори 

о могућностима развоја само одређених пољопривредних грана. Карактеристи-

ка климе у већем дијелу Сарајевске области је појава мразева. ''Мразеви су чес-

ти и почињу редовито у октобру, а завршавају почетком априла. У раном су 

                                                 
1
 Narodno jedinstvo, god. V, br. 125, od 21. juna 1922. godine 

2
 А БиХ, ВЖСО, през. бр. 156/27, л. 59.  
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прољећу мразеви чешћи, него у раној јесени, што врло неповољно делује на 

прољетну вегетацију озимских усева.''
3
 

На развој и стање пољопривреде утицала је и површина посједа. У пос-

матраном периоду уситњавање сеоских посједа било је интензивно, а настало је 

као посљедица распадања задруга. По попису становништва 1921. године, Са-

рајевска област имала је 287.214 становника и укупно 55.835 домаћинстава
4
, а 

по попису 1931. године број становника износио је 365.841, а домаћинстава 

90.239.
5
 По наведеним подацима, за само десет година, уз повећавање броја 

становника, број домаћинстава повећао се за 34.404, што је довело до аграрне 

пренасељености. На подручју Сарајевске области мали посјед је доминирао, а 

исти није био довољан за прехрану својих становника. Према званичној статис-

тици у Сарајевској области било је укупно 43.512 посједа. Од тога, као што се 

види и из доње табеле, на посједе до 1 хектара отпадало је 20,15% од укупног 

броја посједа, на посједе од 1 до 2 хектара 21,89%, од 2 до 5 хектара 35,27%, од 

5 до 10 хектара 15,87%, од 10 до 50 хектара 6,63%. Број посједа који су имали 

од 50 до 100 хектара износио је 12, што је чинило 0,12%, а преко 500 хектара 

био је само један посјед. Из изложеног произилази да је у Сарајевској области 

преовлађивао мали посјед, до 2 хектара, и он је чинио 42,05% од укупног броја 

посједа, што значи да највећи број домаћинстава није могао себе да прехрани, 

па ни о каквом производном вишку није могло бити ријечи.  

 

Срез 0,01-1 1-2 2-5 5-10 10-50 
50-

100 

100-

500 

Преко 

500 
Укупно 

Чајниче 1.212 1.266 1.783 563 173 4 0 0 5.001 

Фојница 1.014 1015 1.546 557 196 2 1 1 4.332 

Рогатица 1.281 1371 2.228 1.233 655 15 9 0 6.792 

Сарајево 1.529 1484 2.940 1.989 982 15 3 0 8.942 

Високо 1.878 1967 2.902 947 215 1 0 0 7.910 

Вишеград 969 1158 1.664 535 149 6 2 0 4.483 

Фоча 888 1265 2.285 1.084 518 12 0 0 6.052 

Укупно 8.771 9526 15.348 6.908 2.888 55 15 1 43.512 

Број пољопривредних газдинстава и њихова површина по срезовима Сарајевске области
6
 

 

Повећање броја обрадивих површина, уз повећан природни прираштај 

становништва, довео је до повећања радне снаге. Како је било много и оних ко-

ји уопште нису имали земље, исти су преживљавали надничењем, често само за 

храну. С обзиром на велике вишкове радне снаге, разумљиво је зашто су над-

нице биле веома ниске. 

                                                 
3
 Исто, л. 10.  

4
 Дефинитивни резултати пописа становништва од 31. јануара 1921. године, Сарајево 1932. 

5
 Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31. marta 1931. godine, knj. II, Beograd 1938. 

6
 Статистички годишњак 1937, Београд 1938, стр. 98–110.  



АЛЕКСАНДРА ПИЈУК-ПЕЈЧИЋ, Пољопривреда Сарајевске области у доба Краљевине СХС  

227 

 

Невољу у развоју и напретку пољопривреде представљао је и недостатак 

техничких справа за обраду земље. Довољно је рећи да још није био у употреби 

гвоздени плуг, па да имамо јасну слику о стварном стању пољопривреде. Као 

што је видљиво из табеле, у Области је постојало свега 2.787 плугова, од чега 

су 1.994 били полугвоздени, а само 793 гвоздени, што је значило ''да на 100 др-

вених ралица има само један плуг, а на 100 ха оранице отпада око 2,5 плуга''.
7
 У 

недостатку справа за обраду земље, није се могло заоравати дубље од 10 до 12 

цм. То тзв. плитко орање доводило је до исушивања ораница, па ако није било 

већих количина падавина у току прољећа и љета, усјеви су обично пропадали 

због суше. Узимајући у обзир све наведено и чињеницу да су сјемена за сјетву 

била веома лошег квалитета, није тешко закључити како су ниски приноси ос-

тваривани. Све што су примјењивали око чишћења сјемена било је "да очисти 

на решето и мочи семе у кречној води''.
8
 

 

Срез 
рали- 

це 

плугови дрљаче ваљци 

сија-

чице 

пра-

шачи и 

одгрта- 

чи 

полу- 

гвозд. 
гвозд. 

полу- 

гвозд. 
гвозд. 

дрве- 

ни 
гвозд. 

Сарајево 4.790 894 393 5.061 183 33 5 16 20 

Чајниче 2.297 57 32 2.339 0 0 0 1 0 

Фоча 3.984 50 12 3.700 0 1 0 0 0 

Фојница 3.165 285 78 3.100 15 0 0 2 1 

Рогатица 4.226 217 155 4.000 1 2 0 9 2 

Високо 6.260 458 97 6.107 26 52 0 4 3 

Вишеград 3.103 33 26 2.915 6 0 0 1 1 

Укупно 27.825 1.994 793 27.122 230 88 5 33 27 

Справе за обраду земље
9
 

 

Ситуација није била боља ни када су у питању справе за вршидбу и чи-

шћење.  

 

срез 

вршалице 
вјетре- 

њаче 
тријер 

круња- 

че 
сјечке 

ручне сточне 
моторне- 

парне 

Сарајево 14 4 5 312 53 7 19 

Чајниче 0 0 0 9 3 2 3 

Фоча 0 0 0 5 1 1 0 

Фојница 4 1 1 32 9 1 10 

Рогатица 2 0 0 40 5 5 5 

Високо 0 0 1 315 15 2 10 

Вишеград 1 1 0 63 2 4 11 

                                                 
7
 А БиХ, ВЖСО, през. бр. 156/27, л. 13.  

8
 Исто 

9
 Исто, л. 11.  
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Укупно 21 6 7 776 88 22 58 

Справе за вршидбу и чишћење
10

 

 

Подјела земљишта по катастру 1925. године изгледала је овако: ''Од уку-

пне површине области која је износила 840.813 хектара, од тога на оранице је 

отпадало 107.850 хектара или 12,8%, на ливаде 92.623 хектара или 10,8%, на 

пашњаке 93.204 хектара или 11,2%, на вртове и воћњаке 5.851 хектара или 

0,7%. На државне и приватне шуме отпадало је чак 527.479 хектара или 

62,8%''.
11

 Овако висок проценат шумског покривача условио је развој сточар-

ства, које је било главна пољопривредна дјелатност становништва. Први свјет-

ски рат знатно је оштетио сточни фонд Области, па је требало проћи много ви-

ше времена од једне деценије да би се опоравио. Нпр. у срезу Фоча ''од 20.000 

коња што је било прије рата данас их је око 2.000 комада. Једном ријечи уни-

штена је пољопривреда и што је најгоре није било ни сјемена да се земља за-

сије''.
12

 Међутим, на тешко и споро побољшање броја стоке утицале су разне 

сточне болести. Такође, смањивање ливада и пашњака на рачун ораница сма-

њило је принос сијена, а сточна храна се није ничим надокнађивала. Слаб је 

био и квалитет стоке, па није давала довољне количине млијека. Разлози за то 

су били вишеструки. Стока је затварана у неподесне стаје и слабо и неуредно је 

храњена. У току љетних мјесеци стока је имала довољне количине хране, али је 

јако оскудијевала у току зимских мјесеци. Тада је храњена сламом, кресаном 

шумом, кукурузовином, јер сијена није било довољно. Сточне биљке, којима се 

могао повећати принос сточне хране, као што су дјетелина и луцерка, веома 

слабо су  гајене. У цијелој Области било је засијано сточним биљем свега ''442 

хектара, од тога на дјетелину отпадало је 190 хектара, луцерке 210 хектара и зе-

лене сточне хране 42 хектара'',
13

 што је било недовољно.  

 
Година Говеда Коњи Свиње Овце Козе 

1921. 173.009 22.806 9.606 162.936 56.239 

1926. 148.823 28.978 15.578 185.291 96.346 

1932. 151.578 36.382 24.644 238.737 80.664 

Бројно стање стоке у Сарајевској области 1921,
14

 1926.
15

 и 1932. године
16

 

 

Из табеле је видљиво да се узгајала и ситна и крупна стока. У планин-

ским дијеловима гајили су се и коњи који су се користили при обради земље, а 

                                                 
10

 Исто, л. 12.  
11

 Исто, л. 3.  
12

 А БиХ, ГОНВ, кут. бр. 394.  
13

 А БиХ, ВЖСО, през. бр. 156/27, л. 43.  
14

 Резултати пописа домаће стоке у Краљевини СХС 31. јануара 1921. године, Сарајево 1927.  
15

 Извјештај о раду Трговачке и обртничке коморе у години 1926, Сарајево 1927, стр. 14.   
16

 Пољопривредна годишња статистика, 1936, Београд 1937, стр. 106, 107, 110. и 111. 
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усљед недостатка саобраћајница и моторних возила, као замјена за модерно 

превозно средство. Поред тога, у Области је 1926. године било ''146 магараца, 

347 мазги мула''.
17

 Имајући у виду бројно стање сточног фонда у односу на број 

становника, било би очекивано да се остваре вишкови и да становништво изво-

зи своје производе. Међутим, ситуација је била другачија. Крупна стока се упо-

требљавала као погонско средство, чак ријетко као храна, а само мањи дио се 

продавао на пијацама, јер вишкова није било. Производња млијечних произво-

да била је ограничена за домаћу потрошњу, а мањи дио се продавао. Нпр. ''из 

срезова фочанског и рогатичког извозе се извесне количине сира и кајмака за 

Сарајево и Херцеговину. Колико се годишње извезе, не може се тачно утврди-

ти''.
18

 

Становништво је гајило и пернате животиње. У 1926. години у Сарајев-

ској области било је укупно ''212.399 пернатих животиња, од тога 176.985 коко-

шију, 25.525 пловки, 6.246 гуски, 4.143 ћурке''.
19

 

Пчеларство је било недовољно развијено. Становништво се овом пољо-

привредном граном бавило на веома примитиван начин, тако да су ''домаће ко-

шнице оплетене прућем и омазане блатом и иловачом, док пчелари у шумови-

тим крајевима служе се издубљеним кладама званим ''дубовине''.
20

  У цијелој 

области 1926. године постојало је укупно ''12.079 кошница, од тога 2.487 биле 

су кошнице са покретним саћем, 8.851 кошнице са непокретним саћем и 791 

мјешовитих кошница''.
21

 Осим непознавања мјера за унапређење пчеларства, 

побољшање ове привредне гране отежавала је и чињеница да је још увијек било 

укоријењено ''велико сујевјерје, што смета брзом напредовању пчеларства''.
22

 

За подизање пчеларсва била је потребна и добра испаша за пчеле, а она је недо-

стајала, јер су се ливаде косиле у вријеме највећег ливадског цвијета, а кошни-

це нису премјештане на мјеста гдје је било испаше за пчеле. У овом периоду за-

биљежено је и опадање броја кошница. Разлози су били непознавање узгоја 

пчела и "што је и код сељака све више и више продирала употреба шећера у 

кућној потрошњи, мјесто досадашње потрошње меда''.
23

 

Поред сточарства, друга значајна пољопривредна грана била је земљо-

радња. Становништво се у котлинама и долинама ријека бавило и узгојем раз-

них усјева, али никад у довољној мјери да би створило вишкове својих произ-

вода. Разлози су били, као што је напријед речено, екстензивна обрада земље, 

недостатак техничких справа за обраду, слабо ђубрење тла и лоше сјеме. 

                                                 
17

 Извјештај о раду Трговачке и обртничке коморе у години 1926, Сарајево 1927, стр. 14.  
18

 А БиХ, ВЖСО, кут. бр. 4, бр. 480/24. 
19

 Извјештај о раду Трговачке и обртничке коморе у години 1926, Сарајево 1927, стр. 14. 
20

 А БиХ, ВЖСО, през. бр. 156/27, л. 21.  
21

 Извјештај о раду Трговачке и обртничке коморе у години 1926, Сарајево 1927, стр. 15.  
22

 А БиХ, ВЖСО, през. бр. 156/27, л. 21. 
23

 Milan Janković, Josip Džuverović, Stočarstvo i stočarska proizvodnja u Bosni i Hercegovini, Bosna 

i Hercegovina kao privredno područje, Sarajevo 1938., str. 57.  
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Највише су се гајиле житарице, јер су оне биле основна храна становни-

штва. Због разлика у надморској висини, и узгој житарица и повртларских кул-

тура диктирали су климатски услови. Тако се од свих заступљених житарица 

највише гајио кукуруз, и то у нижим предјелима, а на већим надморским виси-

нама преовлађивао је узгој јечма, јер је ова култура отпорнија на хладноћу. Го-

дине 1926. од укупне површине ораница засијаних житарицама, кукуруз је зау-

зимао 19.700 хектара, што је чинило 28,82%, јечам 19.298 хектара или 28,23%, 

зоб 14.364 хектара или 21,01%, пшеница 12.998 хектара или 19,01%, и раж 

1.990 хектара или 2,91%. Иако се не би могло констатовати да су климатске 

прилике погодовале узгоју кукуруза на највећој обрадивој површини, разлози 

његовог узгоја били су вишеструки. Принос од кукуруза био је већи у односу 

на друге житарице, а сав отпад од кукуруза служио је као исхрана стоци. Поред 

тога, између његових редова сијале су се и неке повртларске културе, као што 

су пасуљ и кромпир, при чему се штедила обрадива површина.  

 
Житарица Пшеница Раж Јечам Зоб Кукуруз 

Површина у 

хектарима 

12.998 1.990 19.298 14.364 19.700 

Принос у кг 127.750 17.038 166.845 143.881 224.100 

Површина засијана житарицама са укупним приносом по хектару изражена у кг
24

 

 

Све повртларске културе засијане 1925. године заузимале су укупно 

18,9%
25

 од засијаних површина. Од повртларских култура гајио се кромпир, па-

суљ, грашак, боб, мрква, репа, црвени лук, бијели лук, купус, паприка, патли-

џан. Ово поврће углавном се гајило за домаћу употребу, која чак није задово-

љавала у пуној мјери. "Разлог овоме лежи у неподесним теренским приликама 

и неупућености пољопривредника у култури баштенских усева."
26

 Од свих по-

вртних култура, једино се издвајао кромпир, чији је узгој остваривао и вишкове 

у одређеним срезовима, па се извозио. Међутим, тај вишак био је незнатан, јер 

је кромпир, поред хљеба, спадао у основну храну становништва. У току 1924. 

године извезено је 100 вагона кромпира из Фојнице у Сарајево и Далмацију
27

 и 

40 вагона кромпира из Рогатице.
28

 Принос од повртларских култура био је вео-

ма низак. Лош принос погоршавале су разне болести биљака и коров, али и тзв. 

обичај пољског реда
29

, што је значило да се стока већ 1. септембра пуштала на 

испашу у поља, без обзира да ли је љетина дозрела и обрана или не. Због овог 

                                                 
24

 Извјештај о раду Трговачке и обртничке коморе у години 1926, Сарајево 1927, стр. 12.  
25

 А БиХ, ВЖСО, през. бр. 156/27, л. 14.  
26

 А БиХ, ВЖСО, кут. бр. 4, бр. 1484/24, л. 1.  
27

 А БиХ, ВЖСО, кут. бр. 4, бр. 1485/24, л. 4. 
28

 Исто, л. 11.  
29

 А БиХ, ВЖСО, през. бр. 156/27, л. 30–31.  
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устаљеног обичаја, становништо је брало своју љетину иако није била зрела, 

што је знатно смањивало квалитет и количину приноса.   

 

Врста 

Кром-

пир 

рани 

Кром-

пир 

касни 

Пасуљ Грашак Боб Мрква 
Папри- 

ка 
Лук Купус 

Ха 850 6.690 1.471 75 10 66 46 305 349 

Принос 6.000 4.200 720 530 410 1.200 2.700 3.200 5.480 

Површина засађена појединим врстама култура и 

њиховим приносом по хектару израженом у кг
30

 

 

Од индустријског биља сијала се шећерна репа, лан, конопља и дуван. 

Овог биља било је 1926. године укупно 495 хектара.
31

 

Разлог веома малог приноса од повртларских култура био је и неђубре-

ње земљишта. Иако је Сарајевска област била претежно сточарска, оскудије-

вало се у ђубриву. Земља није ђубрена у довољној мјери, а стока није могла да 

произведе довољне количине природног ђубрива јер је стоке било недовољно, а 

посебно ако се узме у обзир чињеница ''да садашњи народ своју стоку преко да-

на пушта на пашњацима и шикарама, и само преко ноћи затвара ју или у торове 

или у стаје''.
32

 Постојао је још један разлог оскудијевања у довољној количини 

ђубрива, а то је било непознавање начина конзервисања и сабирања ђубрива. 

Становништво "не прави ђубришта нити осочних јама покрај стаја, те се тиме 

губе милиони храњивих вреднота."
33

 Ђубрење се није изводило често и не на 

свим ливадама. "Само се оранице ђубре и то ретко, а ливаде никако."
34

 Међу-

тим, било је "пољопривредника са нешто већим поседом, који нијесу у стању 

седме или осме године једну њиву по реду да нађубре, а има случајева и кроз 

12 година''.
35

 Умјетна ђубрива нису била у употреби. 

Воћарство је било развијена пољопривредна дјелатност. Било је распро-

страњено по свим срезовима, али највише у источном дијелу Области. Највећу 

површину под воћем имао је срез Високо, 1023 хектара, па срез Сарајево 973 

хектара, док су остали срезови били знатно иза. Као што је видљиво из доње та-

беле, највише је узгајана шљива, јабука, крушка и орах. Број стабала шљиве у 

Сарајевској области 1926. године износио је 1.068.035 односно 9,53% од укуп-

ног броја стабала у Босни и Херцеговини, што ју је сврставало иза Тузланске и 

Врбаске области. Број стабала ове четири назаступљеније врсте воћа у Сарајев-

                                                 
30

 Исто, л. 43.  
31

 Исто 
32

 А БиХ, ВЖСО, през. бр. 18820/28, л. 7.  
33

 А БиХ, ВЖСО, през. бр. 156/27, л. 13.  
34

 Исто 
35

 Исто 
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ској области износио је укупно 1.223.506, што је чинило 9,58% од укупног 

броја стабала у Босни и Херцеговини. 

 

 
Година 1925. година 1926. година 

Врста воћа Број стабала Принос Број стабала Принос  

Шљива 1.166.604 72.813 1.068.035 108.633 

Јабуке 73.570 26.623 83.113 25.969 

Крушке 39.910 16.238 50.773 14.397 

Ораси 21.902 4.477 21.585 6.355 

Број стабала и принос најзаступљенијих врста воћа 

у Сарајевској области 1925. и 1926. године
36

 

 

Приноси од воћа нису били одговарајући броју стабала. Разлог је био 

примитивна брига око воћњака. Једина брига била је да "понекад прочисте се-

киром суварке и то је све."
37

 Поред овога, стабла воћака била су изложена раз-

ним болестима против које се становништво није знало борити, а примјена са-

времених мјера била је искључена. Таква је била и шљивина сочна ваш, која је 

узроковала сушење шљивиних стабала, а она "се је удружила са нерационал-

ним и никаквим његовањем шљивика од стране пољопривредника чији шљиви-

ци оставши услед свјетског рата запуштени, неће ове ни данас ради траве да 

преору''.
38

 Године 1926. "појава шљивине сочне уши у области је једна општа 

појава само с том разликом што је њена појава па и њена штета негде јача, а не-

где слабија. Свакако је јаче раширена у низинама и од севера заклоњеним пре-

делима, али је већ досегла и у оне шљиваре, који леже преко 1000 метара над 

морем. Тако су срезови Рогатички, Фојнички, Вишеградски и Чајнички потпу-

но заражени, док Фочански и Сарајевски делимично, а височки само општине у 

околици вароши."
39

 Како се са овом болешћу тешко могло изаћи на крај, вели-

ки жупан Сарајевске области наредио је да "сви власници старих и сувих стаба-

ла, исте безувјетно укину и то не само да их исече него да их са жиљем ископа 

из земље и да их одстрани из рејона воћњака."
40

 Ово је био разлог смањивања 

броја стабала шљиве. Ни остала стабла воћа нису била заштићена и трпјела су 

разне штете: "јабуке и крушке понајвише од грáда, а ораси од прољетних мра-

зева".
41

 Међутим, за пропадање и неунапређење воћарства, често је било криво 

и само становништво које је, усљед неимаштине, сјекло стабла воћа и продава-

ло га у бесцјење. Тако "народ у пасивним крајевима из потребе услед неродне 

                                                 
36

 Извјештај о раду Трговачке и обртничке коморе у години 1926, Сарајево 1927, стр. 13.  
37

 Исто, л. 20.  
38

 А БиХ, ВЖСО, кут. бр. 36, бр. 14283/27.  
39

 Исто 
40

 А БиХ, ВЖСО, кут. бр. 21, бр. 13240/25, л. 1.  
41

 А БиХ, ВЖСО, през. бр. 156/27, л. 20.  
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прошле године (1927.) почео је неразмишљајући какву себи штету чини прода-

вати и орахе и остале воћке усљед оскудице у храни."
42

 

Што се тиче обраде воћа, она је била веома примитивна, а једино се из-

двајало сушење воћа, прављење пекмеза и ракије. У цијелој области 1926. годи-

не било је ''2902 сушница за воће, 511 казана за ракију и 827 казана, односно 

котлова за пекмез''. Године 1926. од цијелог урода шљива, "добивено је око 40 

вагона суве шљиве, 10% се прерадило у пекмез, а остало све је употребљено у 

ракију''.
43

 Крушке и јабуке су  прерађиване у пекмез, већи дио јабука се про-

давао. "Јабуке се извозе из области у Далмацију, Загреб и Београд, док неке ду-

готрајне сорте извозе се у иностранство",
44

 а "фочански орах се стално извози у 

Француску (Марсељ)."
45

 

У години 1926. из Области је извезено укупно "30 вагона суве шљиве у 

Добој и Брчко, те 100 вагона сирових јабука у Далмацију, Загреб, Београд и Су-

ботицу, и 40 вагона ораха у Француску, Суботицу, Аустрију и Дубровник."
46

 

 
Срез Сушница за шљиве  

и остало воће 

Казани за пециво- 

ракије 

Казани, котлови за 

пекмез 

Сарајево 108 155 45 

Чајниче 25 15 69 

Фоча 835 40 222 

Фојница 64 50 42 

Рогатица 430 70 140 

Високо 230 52 234 

Вишеград 1210 129 75 

Укупно 2902 511 827 

Справе за прераду воћа по срезовима
47

 

 

Како територија Сарајевске области није климатски била погодна за ви-

ноградарство, било је само два хектара под грожђем, и то један у срезу Сара-

јево, а други у Чајничу.
48

 

Сарајевска област имала је разноврсну флору, али сакупљање љекови-

тих биљака није било развијено. Скупљано је само за личну употребу. Године 

1925. од свих срезова Области, једино је у срезу Фоча забиљежено сакупљање 

љековитог биља у откупне сврхе. Са овом дјелатношћу отпочето је 1919. годи-

не, а до 1925. године сакупљено је укупно 406.100 кг 
49

 љековитог биља. 

                                                 
42

 А БиХ, ООСО, кут. бр. 4, бр. 1321/28.  
43

 А БиХ, ВЖСО, през. бр. 156/27, л. 20. 
44

 Исто 
45

 Исто 
46

 Исто 
47

 Исто, л. 12.  
48

 Исто, л. 8.  
49

 А БиХ, ВЖСО, кут. бр. 30, бр. 19478/26, л. 2.  
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На основу свега изложеног, можемо констатовати да стање пољопривре-

де у Сарајевској области у доба Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца није би-

ло задовољавајуће. Разлози су били њено назадовање у току Првог свјетског 

рата, примитиван начин обраде земље, оскудијевање у техничким справама и 

алатима за обраду, оскудијевање у ђубриву и непознавање његовог конзервиса-

ња, слабо чишћење и никакав избор сјемена, неродне године. У првој посље-

ратној деценији број становника и домаћинстава се повећавао, па не чуди чи-

њеница да је било много породица које се нису могле прехранити. Свеукупно 

стање пољопривреде најбоље приказује извјештај Петка Божића, среског пољо-

привредног референта из среза Рогатица, да ''ријетко који сељак има који није 

купио жито док је приспјела жетва''.
50

  

 

 

Aleksandra Pijuk-Pejcic 

 

Agriculture of Sarajevo area in the time of the Kingdom of SCS 

 

Summary 

 

The characteristics of climate which is primarily determined by geographical 

position and land relief had tremendous influence on the development of agriculture 

in Sarajevo area. Thus, only specific branches of agriculture such as livestock 

breeding, farming and fruit growing could flourish. Livestock breeding was the key 

agricultural branch for the local population. The number of livestock, which had 

been significantly decreased during the war, was gradually evolving in the observed 

period. However, it was only a quantitative increase in livestock and there was no 

improvement in the quality of livestock raising which was low due to the extremely 

bad nutrition of animals, inadequate practices and very frequent animal diseases. 

Another important agricultural branch was farming. The locals were sowing various 

crops but it was insufficient even for their own sustenance. Maize was a major cereal 

crop and the basis of the population diet, while potato was the most common 

vegetable crop. The third important agricultural activity was fruit breeding, 

especially in the eastern part of the province. The fruit crops were scant in relation to 

the number of productive trees because fruit growing as well as fruit processing were 

on a rather primitive level. There were no indicators of improvement in fruit growing 

primarily because the population did not know how to treat various fruit tree 

diseases. 

Acreage of farmland had a big influence on the growth and quality of 

agriculture. In this period, there was an apparent increase in the number of land 

properties which was the result of the farming cooperatives dissolution. Also, the 
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 А БиХ, ООСО, кут. бр. 7, бр. 3709/28.  
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growth in population size led to the emergence of surplus workforce whose existence 

depended on daily wages. Smallholdings were prevalent; they made 42,05% of the 

total number of land properties which means that almost half of the households were 

not able to sustain themselves, not to mention the farming surpluses which were non-

existent. Apart from smallholdings, the agriculture suffered also from the 

consequences of World War I as well as from primitive tillage of land and lack of 

agricultural tools and machinery, deficient fertilization and poor seed quality. 

Moreover, if we take into account various animal and crop diseases and not a few 

bad years, it is no wonder that there were many families who could not provide for 

themselves.  
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ОПШТИНА ДОБОЈ ОД ВИШЕСТРАНАЧКИХ 

ИЗБОРА 1990. ДО ЉЕТА 1992. ГОДИНЕ 
 

 

Апстракт: У раду је, на основу разних извора и литературе, учињен 

покушај да буде представљена историја Добоја од вишестраначких избора до 

завршетка Операције ''Коридор''. У том периоду Добој је био једна од општина 

које су се налазиле у центру ратних збивања на територији Републике Српске. 

 

Кључне ријечи: Вишестраначки избори, Југославија, Република Српска, 

Војска Републике Српске, оснивање Општине Добој, Операција ''Коридор'', 

битка за Добој. 

 

 

Географски положај и привредни ресурси 

 

Општина Добој се налази у сјеверном дијелу данашње Републике Срп-

ске, поред обале ријеке Босне, између њених највећих притока – Усоре и Спре-

че. Једним дијелом ослања се, долином Спрече, на планину Озрен. Дијелом 

према Модричи ослања се на планину Требаву, која се веже за ободе Посавине. 

На западу се налази ниска планина Крњин.  

Општина Добој има повољан географски положај, прије свега комуни-

кацијски. Дуж поменутог тока ријеке Босне води најважнија саобраћајница из 

Посавине у унутрашњост Босне, којом се даље на југу, долином Неретве, сти-

же на јадранску обалу
1
. Развијен је друмски и жељезнички саобраћај, који до-

приноси развоју осталих привредних грана. Према томе, може се рећи да Добој 

данас представља једну велику комуникацијску спону између источног и запад-

ног дијела Републике Српске. У општини је развијена метална, текстилна и 

прехрамбена индустрија. Такође је развијен и саобраћај, посебно жељезнички, 

јер је овдје највећи жељезнички чвор у БиХ, као и сједиште Жељезница Репу-

блике Српске. 

У саставу општине Добој били су: Алибеговци, Божинци Доњи, Бресто-

во, Бријесница Мала, Буковица Велика, Бушлетић, Церовица, Буковац, Буко-

                                                 
1
 Драгиша Д. Васић, Добој и Тешањ уочи и у вријеме аустроугарске окупације 1878. године, 

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, година 3, број 3, Бањалука 2011, стр. 

107. 
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вица Мала, Цвртковци, Чаире, Чивчије Буковичке, Чивчије Осјечанске, Добој, 

Драгаловци, Фоча, Глоговица, Грабовица, Грапска Доња, Грапска Горња, Је-

лањска, Јоховац, Кладари, Клокотница, Костајница, Которско, Кожухе, Липац, 

Лукавица Ријека, Љеб, Љескове Воде, Мајевац, Макљеновац, Матузићи, Миљ-

ковац, Митровићи, Мравићи, Опсине, Осјечани Доњи, Осјечани Горњи, Осре-

дак, Остружња Доња, Остружња Горња, Палежница Доња, Палежница Горња, 

Плочник, Подновље, Порјечје, Поточани, Придјел Доњи, Придјел Горњи, При-

саде, Прњавор Мали, Прњавор Велики, Радња Доња, Рашковци, Ритешић, Сје-

нина, Сјенина Ријека, Станари, Станић Ријека, Станови, Суво Поље, Свјетлича, 

Шеварлије, Текућица, Тисовац, Трњани, Уларице, Врандук и Зарјеча, те мања 

села и засеоци.
2
 

Пред избијање грађанско-етничко-вјерског сукоба у Босни и Херцегови-

ни (1992–1995) Добој је убрајан у средње развијене општине. Посебно је била 

развијена прерађивачка индустрија. Солидни индустријски капацитети  запо-

шљавали су скоро половину радно способног становништва. Међу предузећи-

ма која су остваривала значајне добити може се издвојити ''Босанка'', која је 

производила разне прерађевине од сировог воћа и поврћа и пласирала их ши-

ром Југославије и Европе. Добро је била развијена и текстилна индустрија, која 

се истицала производњом квалитетног текстила. ''Трудбеник'' је био познат по 

производњи машина, посебно компресора. Општина Добој је богата рудама – 

рудник лигнита Станари, као и Кречњак, који је производио и још увијек прои-

зводи веома квалитетан креч, док се на озренском подручју налази неколико 

изворишта термалних вода.
3
 

 

Организација политичког живота 

 

Према резултатима пописа од 10. априла 1991. године, у општини Добој 

живјело је 102.546 становника (у градском језгру 27.579 становника), од тога 

Муслимана 41.268, Срба 40.020, Хрвата 13.283, Југословена 5.637 и осталих 

2.338.  

Оснивачка скупштина Градског одбора СДА одржана је 2. септембра 

1990. године. За предсједника је изабран Ахмет Аличић
4
, а 28. октобра 1990. 

одржана је оснивачка скупштина ХДЗ, за чијег је предсједника изабран Јозо 

Мандић, а за потпредсједнике Мате Павловић и Лука Чалић
5
, док је 24. октобра 

                                                 
2
 Службени гласник општине Добој, 10.12.1991. године, Добој, година XXVII, број 12. 

3
 Узводно од Добоја, у градовима Лукавац, Тузла, Теслић, Зеница и Сарајево, налазиле су се 

фабрике загађивачи, који нису допуштали да се вода из ријека Босне и Усоре користи за 

наводњавање пољопривредних површина. Пољопривредна производња из тих разлога није 

могла да оствари већи степен развијености. 
4
 Фахрудин Капетановић, Рашид Муминагић, Добој у двадесетоме стољећу, Добој – Југ 2008, 

стр. 881; 
5
 Исто, стр. 884. 
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исте године одржана Општинска конвенција Демократског социјалистичког са-

веза Добој, на којој је за предсједника изабран Мирко Пејановић.  

На изборима одржаним 18. новембра 1990. године било је седам партија 

које су освојиле мандате у Скупштини општине Добој. Кандидати са независне 

листе освојили су два, кандидати са листе Савеза комуниста Босне и 

Херцеговине (СК БиХ) 14, кандидати са листе ХДЗ 10, са листе СДА  27, док је 

листа СДС-а освојила 31, листа Демократског социјалистичкг савеза три, а 

листа Реформских снага, омладине и приватне инцијативе 13 мандата.
6
 Најви-

ше гласова на изборима су добили Милан Нинковић (СДС) и Енес Аљић 

(СДА). Излазност на изборе је била 69,65%.  За предсједника Скупштине оп-

штине Добој изабран је Ахмет Аличић из СДА, за потпредсједнике Драго Љу-

бичић из СДС-а и Мато Павловић из ХДЗ-а. За предсједника Извршног одбора 

изабран је Борислав Паравац.
7
 

Прва конститутивна сједница Скупштине општине је одржана 

18.12.1990. године у Великој сали Скупштине општине Добој са почетком у 10 

сати. У сазив прве вишестраначке скупштине изабран је 91 одборник. На сјед-

ници Скупштине општине донесена је одлука о смјени предсједника Скупшти-

не Фахрудина Мулаомеровића због истека мандата. Већ на првој сједници осје-

тиле су се тензије између посланика три највеће странке. Незадовољни распо-

дјелом функција, посланици СДА су све више изражавали незадовољство и 

блокирали рад Скупштине. Забиљежена су и страначка варничења између ХДЗ-

а и СДП-а. СДС је констатовао да је у општини Добој ћирилица, као једно од 

важећих писама, скоро избачено из употребе. Већина посланика се сложила с 

том констатацијом, јер се сви документи у институцијама куцају латиничним 

писмом.
8
  

На сједници је разматрано стање у привреди. Закључено је да је стање у 

привреди све теже, предузећа се затварају због неизмирених обавеза и блокаде 

жиро рачуна. Добар дио привреде је био ослоњен на извоз у земље Персијског 

залива. У исто вријеме Ирак је војно интервенисао у Кувајту, што ће de facto 

довести до Заливског рата. Предузећа из Добоја и регије губе тржишта која су 

имали, што их доводи до пропадања.  

У априлу 1991. у Добој долази Стјепан Кљујић, предсједник СР Босне и 

Херцеговине. На састанку са добојским руководстом закључено је да је стање у 

привреди јако тешко јер је пољопривреда неразвијена због загађености ријека, 

што онемогућава заливање пољопривредних култура. Сва добојска предузећа 

имају проблем због немогућности да извезу робу преко републичких граница, 

као и због неуспјешних потраживања од предузећа из других република са ко-

                                                 
6
 Службени гласник општина Добој, 27.12.1990, број 13; 

7
 Исто, 18.12.1990, број 11–12. 

8
 Глас комуна, година XLVI, број 1727, 27. март 1991, стр. 4. 
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јима су пословали.
9
 Крајем године индустријска производња је пала за 43%, 

што стоји у извјештају Привредне коморе регије Добој. Буџет Општине Добој 

за 1991. годину износио је 132,976.639 динара.  

Почетком 1992. године у апотекама се већ јавља несташица лијекова 

због све веће узбурканости у политици и немогућности набавке. Долази до не-

сташице нафтних деривата због немогућности набавке и прераде истих у Бо-

санском Броду и Модричи. Све се више осјети напетост и несигурност у граду, 

што се одразило на регруте са добојске и теслићке регије. Од позваних 107 

регрута, њих 53 се јавило на позив. Почетком године све су виднија поскупље-

ња роба широке потрошње, јер их је све теже набавити због рата у Хрватској, а 

и због самог политичког стања у земљи.  

У општини Добој се налазило неколико касарни ЈНА. На скоро сваком 

излазу из града била је по једна касарна. Једно од војних складишта се налази-

ло у насељу Шеварлије. Највећа касарна је била у градском насељу Миљковац, 

гдје је био стациониран Гарнизон ''4. јули''. Командант добојског гарнизона је 

био потпуковник Вељко Босанац, а командант 6. пјешадијског пука потпуков-

ник Ћазим Хаџић.
10

 

У априлу мјесецу основано је односно обновљено Српско културно дру-

штво Просвјета. За предсједницу Управног одбора друштва изабрана је Мирја-

на Шајиновић. Већ сљедећег мјесеца, 18. маја, одржана је Конститутивна скуп-

штина огранка Матице хрватске, на којој је за предсједника изабран Стипо Чи-

чак.
11

 Послије вишемјесечних припрема, у Светосавском дому у Добоју одржа-

на је Оснивачка скупштина Српског омладинског савеза БиХ. За предсједницу 

Главног одбора изабрана је Јелена Терзић (23) из Добоја.
12

 У овом периоду Му-

слимани су основали Добротворно друштво ''Мерхамет'', Муслимански омла-

дински савез и ''Препород''.
13

 Почетком децембра основан је Патриотски фронт, 

који је окупио грађане независно од њихове страначке, националне, вјерске и 

сваке друге припадности.  

На годишњој скупштини СДС-а у Добоју, 11.6.1991. године, за предсјед-

ника је изабран Милан Нинковић, а за потпредсједника Миленко Глигорић. Већ 

у јуну је у Которском (насеље код Добоја) одржан митинг за мир у БиХ и за 

цјеловиту Југославију. Неколико дана послије одржан је у градском Парку на-

родних хероја протест против цијепања Југославије. Истог мјесеца одржана је 

Оснивачка скупштина Удружења дистрофичара Добој. За предсједника Скуп-

                                                 
9
 Исто, број 1730, сриједа 17. април 1991, стр. 8. 

10
 Smail Čekić, Agresija na republiku Bosnu i Hercegovinu (planiranje, priprema, izvođenje), 

Sarajevo 2004, str. 598–600. 
11

 Глас комуна, број 1732, сриједа 1. мај 1991, стр. 8; 
12

 Хронологија догађаја на простору претходне Југославије 1990–1995, Глас српски, Центар за 

геостратешка истраживања Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука 2002, стр. 32; 
13

 Глас комуна, исто, стр. 4. 
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штине изабрана је Емина Алиџић, а за секретара Аница Ивановић. Рад Кола 

српских сестара при Српској православној цркви обновљен је 24. августа. 

Почетком септембра у Парку народних хероја организован је још један 

митинг мира. Организатори скупа су били СДС и Југословенска муслиманска 

организација. На скупу су осуђени иступи Стјепана Кљујића, Јуре Пеливана, 

Ирфана Ајановића и, посебно, Мухамеда Ченгића,
14

 јер нису пристајали да БиХ 

остане у саставу Југославије. Предсједник Скупштине општине Добој је у окто-

бру примио Тонија Абота, који је био на челу мисије Европске економске зајед-

нице. Разговарано је и са представницима странака. Основни циљ је био допри-

нос рјешењу постојеће кризе и очувању мира у Босни и Херцеговини.
15

  

Команда Бањалучког корпуса објавила је проглас да сви војни обвез-

ници хитно морају да се јаве у своје ратне јединице.
16

 На ратиштима у Хрват-

ској погинуло је 10 војника са добојске регије. Крваве борбе за ослобођење Бо-

рова Села водио је 5. бањалучки корпус против МУП-а Хрватске и Збора на-

родне гарде.
17

 У Добојску општину стиже све већи број избјеглица из ратом за-

хваћене Славоније. Засад се ту налази око 600 избјеглица. Највише избјеглица 

је нашло смјештај код својих пријатеља или родбине.
18

  Већ са 15. августом у 

просторијама Црвеног крста борави 280 избјеглица из Хрватске. Углавном су 

то Срби из Винковаца, Борова Села, Тење и других крајева. Формиран је Штаб 

за прихват избјеглица.
19

  

По ослобођењу Борова Села долази до већег прилива избјеглица (1.147). 

Избјеглице се највише смјештају у спортску дворану код Средњошколског цен-

тра, док се не пронађе адекватно рјешење за њихов смјештај. Грађани Добоја 

помажу колико могу.
20

 

Почетком новембра 1991. године формирана је САО Сјеверна Босна.
21

 У 

састав ове области ушао је српски народ који живи у општинама Бановићи, Бо-

сански Брод, Босански Шамац, Добој, Дервента, Грачаница, Градачац, Лукавац, 

Маглај, Модрича, Оџак, Орашје, Сребреник, Теслић, Тешањ, Завидовићи и Жи-

винице. За предсједника скупштине изабран је Никола Перишић, за потпред-

сједнике Милован Бјелошевић и Благоје Симић.
22

 На проглашење САО Сјевер-

на Босна бурно су реаговале странке СДА и Социјалдемократска странка Босне 

                                                 
14

 Исто, број 1751, 11. септембар 1991, стр. 5. 
15

 Исто, број 1756, 16. октобар 1991, стр. 4. 
16

 Хронологија 1990–1995, стр. 46. 
17

 Билтен бањалучког корпуса, 1/1991, стр. 6. 
18

 Глас комуна, број 1746, 7. август 1991, стр. 5. 
19

 Исто, број 1748, 21. август 1991, стр. 6. 
20

 Исто, број 1758, 30. октобар 1991, стр. 10. 
21

 Hasib Mušinbegović, Na razmeđu milenijuma (sigurnosne determinante demografskih promjena na 

prostoru srednje Bosne u periodu od 1992. do 2005. godine), str. 62–63. Аутор ове књиге сматра да 

је проглашењем САО у БиХ извршен државни удар на ову републику. 
22

 Глас комуна, број 1759, 6. новембар 1991, стр. 4. 
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и Херцеговине, сматрајући да је САО Сјеверна Босна економски, културно и на 

сваком другом пољу неодржива.  

У Подновљу је организована сеоска стража, коју је предводио Винко 

Предојевић Цапар. Иначе, ову сеоску стражу организовали су припадници хр-

ватског народа. Служба јавне безбједности Добој је похапсила рушитеље јав-

ног реда и мира, којима је одређен притвор. Чуло се пуцање из аутоматских пу-

шака резервиста који су се враћали из Херцеговине и Крајине, што је грађане 

узнемирило.
23

 У мјесној заједници Пољице формирана је добровољачка чета 

ЈНА. Циљ ове чете је заштита значајних привредних објеката и становништва. 

Донесена је одлука да чета буде мјешовитог националног састава, према струк-

тури становништва. За команданта јединице постављен је резервни капетан 

Мирсад Дурмић. У Шешлијама код Добоја полицијска патрола зауставила је 

теретно возило са њемачким таблицама, које је било пуно ратне опреме. Роба је 

била њемачке Католичке мисије ''Балинген'', намијењена ''напаћеном хрватском 

народу Посушја''.
24

  

На плебисциту који је одржан 9. и 10. новембра у Добоју, а који је орга-

низовала СДС, 99,9% Срба гласало је за останак у Југославији. На 57 бирачких 

мјеста изашло је 33.006 гласача.   

 

Конституисање Српске општине Добој 

 

Проглашењем Српске Републике БиХ у животу града и његових грађана 

није дошло до промјена. Грађани су наставили да живе својим свакодневним 

животом, иако је долазило до мањих чарки. У другом полугодишту школске го-

дине уводи се вјеронаука у школски систем образовања. Многи ђаци и профе-

сори су незадовољни овом одлуком, јер сматрају да им вјеронаука не треба и да 

ће још више довести до националних подјела и трзавица.
25

 Иако су се поједини 

ученици и професори бунили, вјеронаука ће ипак постати обавезан предмет за 

све ученике.   

Средином јануара 1992. године у Добоју је одржан састанак 

представника САО Сјеверна Босна и Хрватске заједнице Босанска Посавина. 

Састанку су присуствовали др Никола Кољевић, члан Предсједништва СРБиХ, 

Милан Бјелошевић из СДС-а и Ико Станић из ХДЗ-а. На састанку је одлучено 

да се учини све што би допринијело очувању мира у Посавини. Насељена мје-

ста Јоховац, Фоча, Буковац, Врандук, Велики Прњавор и Ритешић траже да се 

припоје Дервенти, али је њихов захтјев одбијен као неоснован.
26

 

                                                 
23

 Исто, стр. 7. 
24

 Исто, број 1762, 13. новембар 1991, стр. 10. 
25

 Глас комуна, број 1769, 15. јануар 1991, стр. 4. 
26

 Исто, стр. 6–7. 
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Од 29. фебруара до 1. марта 1992. у БиХ је одржан референдум. Рефе-

рендумско питање је гласило: ''Да ли сте за суверену и независну БиХ, државу 

равноправних грађана, народа БиХ, Муслимана, Срба и Хрвата?''. Српски на-

род је већином бојкотовао овај референдум, јер је одлучио да живи искључиво 

у Југославији, у заједници са Србијом и Црном Гором.  

Почетком фебруара 1992. миниран је мост на ријеци Сави код Босанског 

Шамца. Овај догађај доводи до прекида комуникација и до отежаног снабдије-

вања града и његових фабрика сировинама, као и пласирања готових производа 

на тржиште. Због ових дешавања добојска предузећа су приморана да смање 

производњу. Аутобуси на локалним линијама нису саобраћали, возови који су 

кренули из Сарајева према Добоју заустављени су у Подлуговцима, а блокира-

ни су путеви према Модричи и Босанском Шамцу. Једини излаз је био преко 

Дервенте и Босанског Брода, али стање у тим општинама је било критично и 

напето. Све чешће долази до напада на регуларну војску. Забиљежен је један 

напад на патролу војне полиције код хотела ''Ушће'' код Добоја. Један војник је 

лакше повријеђен, док су нападачи теже повријеђени и збринути су у добој-

ској болници.
27

 Од средине фебрура до краја марта у општини Добој се догоди-

ло 20 експлозија. 

Због свих ових дешавања одборници Скупштине општине Добој доносе 

26. марта 1992. године одлуку о конституисању Српске општине Добој. Текст 

прогласа је гласио: ''На основу Уставом прокламованих права народа на само-

опредељење, а у складу са израженом вољом српског народа на одржаном пле-

бисциту, одборници у Скупштини општине српске националности, посланици 

Скупштине Републике Босне и Херцеговине српске националности са општи-

не Добој и предсједници мјесних одбора Српске демократске странке у мјес-

ним заједницама које у Скупштини нису заступљене одборницима, на засједа-

њу одржаном дана 26.03.1992. године донијели су одлуку о конституисању 

Скупштине српског народа општине Добој''.
28

 За предсједника Скупштине срп-

ског народа општине Добој изабран је Драго Љубичић.  На основу члана 265 

Устава Босне и Херцеговине, те воље српског народа са подручја општине До-

бој изражене на плебисциту одржаном 9. и 10. новембра 1991. године, а у скла-

ду са чланом 3 Одлуке о оснивању Скупштине српског народа општине Добој, 

Скупштина српског народа је на засједању одржаном дана 26.3.1992. године 

донијела одлуку о оснивању Српске општине Добој.
29

  

Територију Српске општине Добој чине насељена мјеста: Бољанић, Бо-

жинци Доњи, Брестово, Буковица Мала, Буковица Велика, Бушлетић, Церови-

ца, Цвртковци, Чивчије Осјечанске, Добој, Глоговица, Грабовица, Грапска До-

ња, Јабучић Поље, Јелањска, Кладари, Костајница, Опсине, Осјечани Доњи, 

                                                 
27

 Исто, број 1778, 18. март 1992, стр. 8; 
28

 Службени гласник Српске општине Добој, број 1, година 1, 27. март 1992. 
29

 Исто, стр. 3. 
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Осјечани Горњи, Осредак, Кожухе, Липац, Љеб, Љескове Воде, Мајевац, Ми-

тровићи, Остружња Доња, Остружња Горња, Палежница Доња, Палежница 

Горња, Плочник, Подновље, Порјечје, Придјел Доњи, Прњавор Мали, Радња 

Доња, Рашковци, Ритешић, Станари, Станови, Скиповац Доњи, Скиповац Гор-

њи, Стријежевица, Суво Поље, Текућица, Тисовац, Трбук, Трњани, Зарјеча, 

Витковци, Осојница, насељена мјеста Трњачани, Кречане, Јасеница и Зелиња 

Горња
30

. 

Оснивањем Српске општине Добој долази до територијалне промјене, 

што доводи и до промјене у структури становништва,
31

 мада су и са овом 

територијалном промјеном у општини заступљени сви народи, док је српски 

народ чинио већину. Постојао је приличан број села у којима су Муслимани 

чинили већину, као што су Придјел Доњи, Которскo и др. Такође, овдје нису 

наведена ни мања насељена мјеста као што су Поточани, Шеварлије, Свјетлича, 

Сјенина Ријека и Грапска, јер су у тим мјестима већину становништва чинили 

припадници муслиманског народа. Исти случај је и са Драгаловцима, гдје су 

већину становништва чинили припадници хрватског народа. Сва наведена мје-

ста су заузета у рату и послије потписивања Дејтонског мировног споразума 

припала су Републици Српској и Добојској општини. Предсједник Оснивачке 

скупштине Српске општине Добој био је Милан С. Нинковић, потпредсједник 

је био Миливоје Гаврић, док је предсједник Извршног одбора био Борислав Па-

равац. Послије оснивања Српске општине Добој прешло се на сређивање стања 

у градској служби, оснивању центра јавне безбједности, суда, тужилаштва
32

 и 

свих осталих градских институција.  

 

Први међунационални сукоби 

 

У Теслићу је 24. јануара 1992. године формирана Хрватска заједница 

''Усора''. Њени основни циљеви су били привредна, културна и политичка сара-

дња, која треба да обухвати подручје Добоја, Теслића и Тешња и да међусобно 

повеже хрватски народ. За предсједника је изабран Фрањо Братић (Тешањ), за 

потпредсједнике Иван Хранчек (Добој) и Штефо Матасовић (Теслић).
33

  

У граду све чешће долази до постављања експлозива под радње и пре-

дузећа. Ситуација постаје све тежа и због недостатка основних животних на-

мирница. Главни разлог су сталне блокаде на граничним прелазима и блокаде 

                                                 
30

 У састав српске општине Добој ушла су мјеста која су до 1992. била у саставу општине Ма-

глај, као што су Рјечица, Пакленица Доња, Пакленица Горња, Осојница, Трбук, Стријежевица, 

Јабучић Поље, док Тешањ, Алибеговци, Присаде и Мравићи нису ушли у састав општине; 
31

 Послије потписивања Дејтонског мировног споразума створене су општине Добој–Југ и 

Добој–Исток, које се налазе на територији Федерације Босне и Херцеговине. 
32

 Основни суд и тужилаштво због ратних дешавања биће основани тек у октобру мјесецу, када 

је званично и основан овај орган. Касније ће бити основан и Окружни суд у Добоју. 
33

 Глас комуна, година XLVII, број 1772, 5. фебруар 1992, стр. 5. 
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путева од стране многобројних паравојних формација. Постављене су барикаде 

на магистралном путном правцу Добој–Бањалука у Станарима и на жељезнич-

кој прузи. Почетком априла службеници полиције су успјели да их уклоне.
34

 У 

мјестима у којима су постављене барикаде већину становништва су чинили 

припадници хрватског народа. Средином априла у граду је била општа помет-

ња. Аутобуска станица је престала са радом. На зеленој пијаци је све празно, 

нема никога да ишта продаје. У свој овој пометњи десила се велика пљачка ли-

јекова ратних резерви, што је довело до тога да Хитна служба и Општа болница 

остану без основних средстава за рад, а нове лијекове је било веома тешко на-

бавити. Све су рјеђи одласци у СР Југославију по набавку. Служба набавке је 

скоро престала са радом. Поједини љекари и специјалисти добојске болнице 

напуштају своја радна мјеста. Већином су то били припадници муслиманског 

народа. Није било масовног напуштања радних мјеста.
35

 Командант добојске 

касарне је и даље потпуковник Вељко Босанац, а командант 6. пјешадијског пу-

ка потпуковник Ћазим Хаџић, тако да у касарни није било већих промјена
36

.  

Недуго послије оснивања Српске општине Добој, почетком априла, одр-

жан је митинг мира на коме је као главни истакнут захтјев за смјену власти. 

Митинг су организовали Општинско синдикално вијеће, Покрет мира и Покрет 

зелених. Захтијевана је неодложна оставка вођа националних странака и смјена 

општинске власти.
37

 Формиран и Клуб интелектулаца, за чијег је предсједника 

изабран Драган Микеревић, а за потпредсједника Рахим Мешић.   

На ванредној сједници Скупштине општине, одржаној крајем априла, 

одлучено је да се настави досадашњи заједнички живот, а жеља свих је да овај 

град сачувају од ратних разарања. У основним и средњим школама све више 

ученика напушта часове и не долази на наставу због лоше безбједносне ситуа-

ције у граду.
38

 

 

Почетак рата и прве војне операције 

 

Напад који је хрватска војска извела на Босански Брод представљаће 

главни повод за рат у Босанској Посавини, али и почетак грађанског рата у 

БиХ. Петог априла у Босански Брод је преко моста на ријеци Сави ушло 20 тен-

кова и 600 припадника ХОС-а.  

Након оснивања Хрватске заједнице ''Посавина'' хрватски народ у сели-

ма у којима је чинио већину почиње да организује своје паравојне јединице. У 

заједници са хрватском војском, која је прешла на територију БиХ тј. Српске 

Републике БиХ, те јединице почињу са војним дејствима на градове у Посави-

                                                 
34

 Исто, број 1780, 1. април 1992, стр. 4. 
35

 Исто, број 1782, 15. април 1992, стр. 5. 
36

 Исто, стр. 6. 
37

 Исто, број 1781, 8. април 1992, стр. 4. 
38

  Исто, стр. 9. 
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ни, које и заузимају. Тако су заузели Модричу и Дервенту, након чега  Хрват-

ско вијеће обране, заједно са хрватском војском, врши нападачка дејства по ср-

пским селима Подновље, Мајевац и Дуго Поље.
39

 У току борби код Дервенте 

јединице крајишких добровољаца под командом поручника Вељка Миланкови-

ћа, који је предводио ''Вукове'' са Вучијака, пробиле су прве линије фронта које 

су држале јединице ХОС-а.  

Првог маја 1992. године именован је судија Општинског суда за прекр-

шаје у Добоју. За предсједницу Суда је изабрана Бранкица Јовановић. Истог да-

на јединице Територијалне одбране су ослободиле Добој. Ослобођење града је 

трајало од 1. до 3. маја 1992. године.
40

 Организацији Територијалне одбране и 

војске највише су допринијели тадашњи мајор Милован Станковић, који је био 

у касарни у Миљковцу, као и потпуковник Ћазим Хаџић, који су српској војсци 

и паравојним формацијама подијелили оружје из касарне у Миљковцу и из вој-

них складишта Шеварлије Доње и Шеварлије Горње.
41

 За операције у ослобађа-

њу града Добоја пред Хашким трибуналом за наводне ратне злочине осуђени 

су Стојан Жупљанин и Мићо Станишић, сваки на по 22 године затвора. Осуђе-

ни су по 10 тачака оптужнице, за наводно протјеривање, убиства и пљачкање 

имовине Муслимана и Хрвата у Добоју 1–3. маја 1992. Пресуда је донесена 27. 

марта 2013.
42

 Такође се водио судски процес против Момчила Крајишника, ко-

ји је, између осталог, био осуђен и за дешавања у Добоју. Осуђен је на 27 го-

дина затвора за наводне злочине против човјечности – убиства, депортације, 

присилно премјештање становништва. Пресуда је донесена 27. септембра 

2006.
43

 Муслимани су већином насељавали стари дио града, Чаршију, као и 

Присаде, Макљеновац, Плане. Овом акцијом је командовао мајор Милован 

Станковић. Припадници муслиманског и хрватског народа су могли да наставе 

нормално да живе под условом да изразе лојалност према органима Српске Ре-

публике БиХ. Већина припадника муслиманског и хрватског народа се иселила 

из града и населила у Тешњу, Маглају и околним мјестима.  

Кризни штаб, основан 8.5.1992. године, покушава да заузме битне ин-

ституције у граду, као што су Центар јавне безбједности, суд и привредни обје-

кти, и да организује одбрану на прилазима граду од стране Усоре и Миљков-

ца.
44

 Предсједник Кризног штаба Борислав Паравац успоставља власт уз по-

моћ полицијских органа. Ради се ужурбано на формирању Центра јавне без-

бједности, као и на формирању свих осталих органа потребних за несметано 

функционисање власти. Тринаестог маја 1992. године упућен је позив свим вој-

                                                 
39

 Глас комуна, број 1787, 20. мај 1992, стр.1. 
40

 Ђорђо Јовановић, Ратни пут треће озренске бригаде, Добој 2013, стр. 35–39. 
41

 Smail Čekić, n. d., str. 598–600, 668. 
42

 [ www.icty.org/x/cases/zupljanin-stanisic/tjug/bcs/13027_summary.pdf (8.11.2013) ] 
43

 [ www.icty.org/x/cases/krajisnik/tjug/bcs/060927bcs_summary.pdf  (8.11.2013) ] 
44

 На Вили код Миљковца се налазио зоолошки врт, који је у току ратних дејстава уништен. 

Животиње које су биле у зоолошком врту су помрле од глади, а неке су успјеле да побјегну. 
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ним обвезницима да се јаве у своје јединице. По окончању мобилизације фор-

мирана је јединица српске војске у Добоју, која је смјештена у касарнама у 

Миљковцу и у Шеварлијама.
45

 У снажном налету ослобођени су Анкара, При-

саде, Вила и Макљеновац.
46

 Срушен је мост на магистралном путу Добој–

Сарајево, на излазу из града, као и мост који је повезивао Мравиће и Шеварли-

је. Ратна дејства на овом подручју су трајала још десетак дана по ослобођењу 

града. Борбе се воде у Грапској између припадника паравојних муслиманских 

јединица и српске војске. На српској страни се истакао командант тенковске 

чете Раде Боројевић Патон. Он је својом храброшћу допринио да Војска Српске 

Републике БиХ однесе прве значајне побједе.
47

 

Привредна банка Добој основана је 20. маја 1992. године. Такође је до-

несена одлука о формирању Општинског фонда за основно образовање, Оп-

штинског фонда за средњошколско образовање, Општинског фонда за културу 

и науку, Општинског фонда за запошљавање и Општинског фонда за ПИО.
48

 

Донесена је одлука о стварању услова за отварање информативног простора и 

развој информативне дјелатности на општини Добој. Оснива се Радио-телеви-

зијски центар Добој, којем су додијељене просторије Радио Добоја и Гласа 

Комуне и имовина досадашњег РТВ центра Добој. Добојске фирме Боснапре-

воз, Боснаекспрес, Боснаремонт и Аутобуска станица од сада ће да функци-

онишу као једна цјелина – одлучено је у управи града.
49

 

Од позваних обвезника ЈНА формирана је српска војска у Добоју. Радио 

Добој је емитовао прилог да није било геноцида у граду, како је објавио Радио 

Сарајево 13. маја. Хрватска војска поново врши нападачка дејства на српска 

села Подновље, Мајевац и Дуго Поље. Кретање градом ограничено је од 8 до 

11 сати, а полицијски час траје од 21 до 5 сати ујутру. Преговара се са пред-

ставницима муслиманских насеља да предају оружје и распусте паравојне фор-

мације. Преговори су успјели у насељима Поточани, Шеварлије, Придјел Гор-

њи и Придјел Доњи. 
50

 

''Код Алиџића, који је био предсједник СДА у Добоју, нађено је 20 пје-

шадијских мина званих 'паштета' и много спискова људи који су способни да 

ратују и ратних планова, што говори да се странка војнички организовала'', 

изјавили су у ЦЈБ Добој. Доктор Реуф Хускић и др Мухарем Зилкић изјавили 

су да нормално раде у добојској болници и да на њих није вршен никакав при-

тисак, као и да апсолутно немају никаквих проблема. Основана је Комисија за 

тријажу затворених и притворених лица, а за предсједника је изабран Синиша 

                                                 
45

 Глас комуна, број 1787, 20. мај 1992, стр. 5. 
46

 Добрим дијелом у ослобађању ових мјеста учествују војници са подручја Доње Пакленице, 

Осојнице и Трбука, које је предводио Миленко Николић. 
47

 Ђ. Јовановић, н. д., стр. 57–59; 
48

 Службени гласник српске општине Добој, број 2, година 1, 23. јуни 1992. 
49

 Глас комуна, број 1787, 20. мај 1992, стр. 3–4; 
50

 Исто, стр. 5. 
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Ђорђевић. Затвореници су већином затварани у добојски централни затвор и у 

касарну ЈНА у насељу Усора. 

У вријеме ових догађања Добој је био скоро окружен од стране мусли-

манских и хрватских јединица. Од стране Тешња и Усоре садејствовале су тзв. 

Армија Босне и Херцеговине (АБиХ) и Хрватско вијеће одбране (ХВО), поку-

шавајући да се пробију у град, али им то није полазило за руком. Већина ових 

јединица је попуњавана људима који су напустили град. Такође су из правца 

Модриче и Дервенте дејствовале јединице Хрватског вијећа обране у заједници 

са јединицама Хрватске војске и ЗНГ. У мјесецу мају стање у Добоју се норма-

лизује, има довољно основних прехрамбених производа. У Сижју код Лукавца, 

средином маја је од стране хрватско-муслиманских снага блокирана колона од 

око 2.500 српских избјеглица. Уз помоћ представника Добојске општине овим 

избјеглицама је омогућен пролаз до града.
51

 

 Генерал-пуковник Благоје Аџић издао је наређење о стварању војске, у 

коме стоји да се формира Главни штаб Војске СРБиХу сљедећем саставу: запо-

вједник генерал-потпуковник Ратко Младић, начелник Штаба генерал-мајор 

Манојло Миловановић, помоћник за морал и информисање генерал-мајор Ми-

лан Гверо, помоћник за позадину генерал-мајор Ђорђе Ђукић, начелник без-

бједности пуковник Здравко Толимир, начелник за мобилизацију пуковник Ми-

ћо Грубор.
52

 Истог дана у Бањој Луци, на Скупштини српског народа, дефини-

сани су ратни циљеви.
53

 

 

Добојско ратиште 

 

Од јединица 11. пјешадијске дивизије формирана је ОГ Добој, чији је 

командант пуковник Миливоје Симић замолио генерала Ратка Младића да при-

времено уђе у састав 1. крајишког корпуса. У састав ОГ Добој ушле су  Добој-

ска, Озренска, Теслићка, Вучијачка, Крњинска и Осињска, а нешто касније  

Требавска и три озренске јединице.
54

 Већи број бораца се добровољно јавио на 

позив. Због недисциплине и дезорганизације било је проблема, јер су без одо-

брења напуштали своје јединице и одлазили кућама да обављају пољоприв-

редне радове. У самим јединицама било је доста корупције и ратног профитер-

ства, тако да је генерал Славко Лисица имао много проблема да спријечи еска-

лацију ''ратног профитирања''
55

 јер није било проглашено ратно стање.  

Само је осам километара недостајало непријатељским снагама да се спо-

је, од Јоховца, Которског и Фоче са Крњином. Тада би се Добој, Маглај и Зе-
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ница нашли у потпуном окружењу.
56

 Јединице ОГ Добој 7.7.1992. покушавају 

да интензивним нападом пробију линију фронта у селу Которско, али им то не 

успијева, тако да су се након вишечасовне борбе вратиле на почетне положа-

је.
57

 Тог истог дана командант ОГД је добио наређење да сутрадан поново поч-

не са нападом на Которско. Као појачање је упућена јединица МУП-а Добој. 

Након два дана борбе успјели су да ослободе села Которско и Јоховац. Непри-

јатељ је за кратко вријеме потиснут, чиме је отклоњена опасност од опкоља-

вања. 

За команданта ОГ Добој је 24.6.1992. године постављен генерал Славко 

Лисица. ОГ Добој је водила жестоке битке у рејону Усоре против ОГ Жепче, 

110. ХВО усорском бригадом и према Тешњу и Маглају против тзв. АБиХ.
58

 

Дијелови ХВ који су се борили на територији БиХ били су јако добро обучени, 

док је код јединица ХВО обученост била слабија. Јединице Хрватске војске су 

биле у БиХ у комплетним саставима до забране министара Гојка Шушка. По-

слије ове забране они долазе као добровољци, у јачини од чете или батаљона. 

Ваздухопловну подршку вршило је Ратнo зракопловство Хрватске војске. Глав-

ни заповједник славонског бојишта је био генерал Петар Стипетић. Према ОГ 

Добој такође су биле распоређене снаге тзв. Армије БиХ, и то 109. бр. АБиХ, 

која је нападала од Свјетличе и Станић Ријеке, долином Спрече до Доње Ло-

хиње, 218. бр. АБиХ правцем Доња Лохиња – ријека Спреча – село Пурачић, 

201. бр. из села Бочиња долином ријеке Босне до села Матузићи, 110. бр. ХВО 

од Матузића до Блажевца, 207. бр. АбиХ из правца Блажевац–Мркотићи–Џем-

лићи–Змајевац–Студенци.
59

 

На Видовдан 1992. године свечану заклетву у добојској касарни поло-

жила је прва млада генерација војника ВСРБиХ. Војницима су се обратили ко-

мандант јединице Илија Ковачевић, командант ОГ Добој Миливоје Симић, ми-

нистар МУП-а РСК Милан Мартић, предсједник Скупштине аутономне регије 

Војо Купрешанин и предсједник Српске општине Добој Драго Љубичић.
60

 

ОГД је добила важан задатак да изврши напад према Грачаници, како би 

дио снага непријатеља везала за себе. У нападу према Грачаници, тј. према 

Бецњу, гдје су се водиле огорчене борбе, учествовале су Требавска, Добојска и 

1. озренска бригада. Остале бригаде из састава ОГ Добој су чувале достигнуте 

линије фронта и онемогућавале непријатељу да пробије линије. На јединице ОГ 

Добој 12.7. извршен је жесток напад од стране непријатеља, на његову јужну 

страну одбране, из правца Матузића, када је пало Путниково брдо. Након тога 

све расположиво људство, млада војска која је била у касарни у Миљковцу, 
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упућена је према Путниковом брду. Непријатељске јединице су успјеле да ос-

тваре дубљи продор унутар територије. За одбрану територије живот је дало 30 

војника а 80 је рањено, док је тзв. АБиХ имала губитке од око 30 погинулих.  

Након што је консолидована линија фронта, пуковник Миливоје Симић 

је наредио да се формира борбена група (БГ) у коју ће ући јединице из поза-

дине. Циљ формирања групе је био да се покуша са пробојем фронта и да се 

поврати изгубљена територија. Добро смишљеним контранападом јединице 

ОГД су вратиле изгубљену територију. 

Почетком августа мјесеца ОГ Добој је отпочела операције на читавом 

свом дијелу фронта. Једино је Требавска бригада остварила помак јер је успјела 

да опколи Сјенину и Сјенину Ријеку, које су биле претежно насељене Мусли-

манима. Борбе су вођене скоро свакодневно, али ниједна страна није успјела да 

оствари већи помак. Једино су јединице АБиХ извеле већи напад 14. августа, 

када су напали на линији Црни Врх – Змајевац – Копице – Црна Ријека – Каме-

ница. Успјеле су да заузму Змајевац и Плане, али је Војска СРБиХ у снажном 

контранападу повратила положаје и запосјела линије које је држала прије по-

четка напада. 

У самом граду се све више усељава у празне станове. Већином то чине  

избјеглице са Озрена. Усељавају се и станови љекара из реда муслиманског на-

рода, често насилним путем, док су они били на првим борбеним линијама. 

Привредна банка, коју је основала Општина Добој, ради у пуном замаху и отва-

ра своје агенције по селима, а убрзо и филијале у Модричи и Дервенти. У Оп-

штинском секретаријату за урбанизам теже да установе број порушених објека-

та на општинском нивоу и могућности њихове санације. У суботу 1. августа, 

послије краћег прекида, захваљујући ''Гласу комуна'' појавиће се на киосцима 

дневна штампа.  

Већ 3.8. нападнут је град артиљеријском ватром са подручја Тешња и 

Маглаја. Непосредно након тога услиједио је пјешадијски напад на Путниково 

брдо, Плану и Вилу. Војници СРБиХ успјели су да зауставе напад непријатеља. 

Браниоци су у својим редовима имали једног погинулог и четири рањена војни-

ка.
61

 Кретање у граду је дозвољено од 6 до 17 часова, одлучено је на првој 

сједници Извршног одбора Скупштине Српске општине Добој.
62

 

На скупштинском засједању је одлучено да Кризни штаб престаје са ра-

дом 23. јула 1992. године, доношењем одлуке предсједника Скупштине Српске 

општине Добој. Истог дана донесена је одлука о формирању Ратног предсјед-

ништва Скупштине због немогућности одржавања редовних сједница Скуп-

штине.
63

 У Одсјеку за хуманитарне активности општине Добој регистровано је 

преко 6.000 избјеглих лица. Избјеглице су у највећем броју смјештене у Сред-
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њошколском центру. Истог мјесеца отворена је прва кухиња Црвеног крста, ко-

ју су могли да користе сви материјално угрожени грађани, без обзира на нацио-

налну припадност. У суботу 8. августа припадници ХВО-а, Зелених беретки и 

регуларне Војске Републике Хрватске покушали су поново напад на Добој на 

усорском ратишту, из правца Тешња и Маглаја. Непријатељска офанзива траја-

ла је данима, али одбрана града, којом командује генерал Гарић, командант 

добојске касарне, није пробијена. У самом граду је погинуло четворо а рањено 

осам становника.
64

 У исто вријеме извршен је и напад на српска села Паклени-

цу Доњу, Рјечицу, Трбук, Јабучић Поље и Осојницу. Напад је извршен како би 

се онемогућило слање појачања на усорско ратиште. Српска војска је успјешно 

одбила оба напада. Занимљиво је да су у склопу Добојске бригаде постојале чи-

таве јединице које су биле чисто муслиманског састава. Тако је јединица из 

Сјенине Ријеке бројала 128 припадника, који су сви били припадници мусли-

манског народа.
65

 У Свјетличи, која је имала 906 становника, већина су били 

Муслимани. На почетку самог напада војска СРБиХ је држала Свјетличу у 

окружењу, јер становници нису жељели да искажу лојалност ниједној страни. 

У самом мјесту није било ратних сукоба. Ово је можда и јединствен случај у 

БиХ да народ није хтио да буде лојалан ниједној сукобљеној страни. 

Послије завршене Операције ''Коридор'' осјетило се олакшање. Из Добо-

ја крећу први камиони у Србију по намирнице и остале потрепштине, као и ли-

јекове. Једина линија коју је требало бранити била је она према Тешњу и Ма-

тузићима, коју су заједнички држале јединице тзв. Армије БиХ и ХВО. Фронт 

се сада налазио на лијевој обали ријеке Босне, док су се српска села налазила 

на десној (Придјел Горњи и Доњи, Шеварлије, Јабучић Поље, Трбук, Осојни-

ца, Пакленица Доња, Пакленица Горња и Рјечица, па све до Маглаја. Читава 

дубина Озрена се налазила у рукама српске војске.  

 

Операција ''Коридор'' 

 

До самог почетка Операције ''Коридор'' Добој је био готов окружен од 

снага ХВО и тзв. АБиХ. Једино је остао слободан простор према Дервенти. До-

бој је био важно мјесто, одакле се могла контролисати читава Посавина и дуби-

на Босне, као и због путних и жељезничких комуникација и ниских планина ко-

је га окружују. Посебно је битно истаћи Требаву и Озрен, са којих се може кон-

тролисати простор тузланског базена, Зенице, Грачанице, Маглаја, Посавина. 

Велики значај подручја општине за све зараћене стране представљао је и вели-

ки број војних касарни и складишта. Сву Посавину су већ биле заузеле једи-

нице ХВО уз свесрдну подршку Републике Хрватске и њене војске. Ове једи-

нице су наоружање набављале у Републици Хрватској, највећим дијелом из 
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301. логистичке базе Славонски Брод и неких других градова (углавном из 

Оперативне групе Осијек). Јединице ХВО-а су носиле имена општина ''носи-

теља устроја'': Бродска, Дервентска, Оџачка, Модричка, Шамачка, Орашка, 

Градачачка, Брчанска. Ови називи бригада остају све до устројавања ХВО, када 

су добиле бројчане ознаке: 101 бр. Босански Брод, 102 бр. Оџак, 103 бр. Дер-

вента, 104 бр. Босански Шамац, 105 бр. Модрича, 106 бр. Орашје, 107 бр. Гра-

дачац, 108 бр. Брчко, 109 бр. Добој (дијелови сјеверно према Модричи и Котор-

ском). Ове бригаде су бројале од 1.500 до 2.000 војника. Било је и самосталних 

сатнија, као што су Самостална бојна Кораће, Самостална сатнија Сијековац, 

Самостална сатнија Плехан.
66

 Тако устројене јединице ХВО су 31. маја 1992. 

године заузеле Модричу, спојиле се са снагама у Градачцу и пресјекле све пут-

не правце из Крајине према Шамцу, Брчком и Бијељини. Одсијецањем Босан-

ске Крајине и западног дијела Републике Српске Крајине довели су војску и 

становништво са ових простора у оперативно окружење. Заузимање Посавине 

од стране ХВО и стални напади АБиХ од Тешња и Маглаја на сам Добој, при-

морали су Главни штаб Војске СРБиХ да почне са припремама за операцију 

којом ће да ослободе Посавину и да смање притисак на Добој, јер ако би се де-

сило да град падне, то би довело до спајања ХВО и АБиХ и до пресијецања 

СРБиХ на два дијела. Главни штаб (ГШ) Војске СРБиХ имао је веома тежак за-

датак. Наредбом ГШ ВСРБиХ од 16. јуна 1992. године, 5. корпус (Бањалучки) 

преименован је у 1. крајишки корпус, са сједиштем у Бањој Луци. Одласком 

ЈНА овај корпус је успио да сачува своју формацијску структуру, јер је већина 

официра и подофицира била са подручја Крајине.
67

 Старјешине су спријечиле 

одвожење војне опреме и материјала, па и ваздухопловне. Већина јединица се 

налазила у западној Славонији, гдје су се припремале да положаје предају 

мировним снагама Унпрофора. Команда 1. крајишког корпуса је одлучила да 

што прије извуче јединице из Славоније.
68

 

У припреми Операције ''Коридор'', која ће да крене са подручја општине 

Добој, велики допринос ће да дају и радници добојских предузећа, као и добој-

ска болница. Инжењерски батаљон из 1. инжењерског пука 1. КК потпуковни-

ка Драгића Гојковића, заједно са радницима ''Добој-путева'', радили су на про-

бијању пута преко планине Требаве правцем Осјечани – Дуга њива – Толиса. За 

потребе ИКМ изградили су осматрачницу на превоју Дуга њива. Сам почетак 

операције је планиран за 26.6.1992. године, али је помјерен за два дана раније. 

Планирано је да операција траје 55, али је продужена на 57 дана. За команданта 

операције је постављен генерал Момир Талић. Српске снаге у овој операцији су 

чиниле јединице 1. крајишког корпуса, у чијем саставу су биле двије оклопне 

бригаде, три моторизоване бригаде и 11 лаких пјешадијских бригада. У току 

                                                 
66

 Исто,  стр. 78 и 79. 
67

 Новица Симић, Операција Коридор 1992, Бања Лука 2011, стр. 40. 
68

 Крајишки војник, Коридор 92 – 5 година послије (специјално издање), стр. 7–14. 
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операције формиране су још четири лаке пјешадијске бригаде, два одреда тери-

торијалне одбране и три јуришна батаљона, те снаге Источнобосанског корпу-

са, у јачини од двије пјешадијске бригаде, као и полицијске снаге РСК у јачини 

од једне бригаде.
69

 

Хрватске снаге у Операцији ''Коридор'' су чиниле 11 бригада хрватског 

вијећа одбране и 3–5 бригада регуларне хрватске војске.
70

 Хрватска војска је 

бројала 25.500 бораца.
71

 У првој етапи је било 40.800 српских војника. Главни 

правац напада хрватске војске био је усмјерен ка Добоју, с циљем заузимања 

града и спајања са снагама ХВО Жепча и Усоре. Помоћним снагама требало је 

прећи у напад правцем Градачац, Шамац и Орашје–Пелагићево и Посавину 

ставити под контролу.
72

 Циљ напада на СРБиХ је био освајање Модриче и Дер-

венте и спајање са снагама ИБК.  

Српска војска је била подијељена на три тактичке групе (ТГ). Коман-

дант ТГ-1 био је Новица Симић, командант ТГ-2 Миле Новаковић, а командант 

ТГ-3 Славко Лисица. Главне снаге у операцији чинила је ТГ-1, која је нападала 

главним правцем напада Добој–Модрича–Оџак. Помоћним правцем напада 

ишла је ТГ-2, и то правцем Подновље – Пећник – Свилај Доњи. ТГ-3 нападала 

је помоћним правцем Комарица – Дервента – Босански Брод.
73

 Као комплетна 

јединица прва је уведена 16. кмтбр. Снаге за заштиту фронта су сачињавале ОГ 

Добој, ТГ-4, БГ-2 и Србачка лпбр. ОГ Добој
74

 учествовала је у свим етапама 

пробоја коридора. Санитетско обезбјеђење вршено је преко ОГ Добој, са ослон-

цем на добојску болницу, уз ојачање санитетским екипама 1. санитетског бата-

љона 1. КК и КМЦ Бања Лука. 

ТГ-1 је 28. јуна ослободила Модричу.
75

 Јединице 1. КК, тачније припад-

ници ОГ Добој, 27.6. спојиле су се са српским војницима из ИБК на линији 

Добој – Подновље – Маглај – Милошевац – Босански Шамац, и тиме отворили 

коридор према Семберији и Србији из Босанске и Книнске Крајине.
76

 Ослоба-

ђањем Модриче пут за Бијељину је био слободан и, што је важнo, неоштећен.  

Ослобађањем Модриче био је разбијен обруч који се стезао око Добоја. Већ 4.7. 

ослобођена је Дервента, која је била јако упориште ХВ и ХВО-а. Правац напада 

ТГ-3 је био од Дервенте према Босанском Броду. Фронт је био дуг 110 кило-

                                                 
69

 Н. Симић, н. д. стр. 88. 
70

 Славко Лисица у својој књизи Комадант без потребе наводи да је било укупно девет 

бригада регуларне Хрватске војске, стр. 32. 
71

 Исто, стр. 86–87. 
72

 J. Zovak, n. d., str. 95. 
73

 Н. Симић, н. д., стр. 113. 
74

 Командант 1. добојске пбр био је Владо Шпанић, 1. озренске капетан Драган Васиљевић, 2. 

озренске лпбр капетан 1. класе Милутин Мишић, 3. озренске капетан Радован Јовић, 4. oзрен-

ске капетан Новослав Николић, Војне полиције Остоја Трифуновић, 1. требавске лпбр потпу-

ковник Јово Граовац. 
75

 Н. Симић, н. д., стр. 190–191. 
76

 Хронологија догађаја на простору бивше Југославије 1990–1995, стр. 232. 
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метара. Пуковник Славко Лисица је тврдио да је у Посавини било девет бри-

гада Хрватске војске.
77

 Већ 11. јула јединице ТГ-1 су ушле у Оџак, а након три 

дана огорчених борби су избили на ријеку Саву и линију Доњи Свилај – Горњи 

Свилај.
78

 

Најжешће борбе су се водиле за Бијело брдо, гдје су ХВ и ХВО имали 

веома јако упориште.
79

 Јединице ВРС, на челу са јединицама из ТГ-3 које је 

предводио генерал Славко Лисица, успјеле су да ослободе Босански Брод 

6.10.1992, послије скоро мјесец дана борби.
80

 До краја 1992. године погинуло је 

289 припадника Војске Републике Српске са подручја општине Добој.
81

 

 

 

Закључак 

 

У крвавом грађанском-етничком-вјерском рату Југославија се распала 

по АВНОЈ-ским границама. На основу искуства из Другог свјетског рата, када 

је српски народ доживио геноцид, посебно на територији Независне Државе 

Хрватске, крајем 1990. и 1991. долази до организованог отпора српског народа 

на простору СР Хрватске и СР Босне и Херцеговине, са циљем опстанка на сво-

јим огњиштима. На првим вишестраначким изборима 1990. год. у Добоју су 

највише гласова освојиле странке СДС и СДА. Прије самог рата ова општина је 

била јако добро развијена, и била је битан центар за све три нације у БиХ. За 

Хрвате је била битна због везе Усоре са Посавином, а за Муслимане је то била 

главна саобраћајна раскрсница у БиХ, главна тачка на путу ка Сави, Хрватској 

и даље, веза Тешња са Грачаницом, односно Сарајева са Тузлом. Муслимани су 

чинили релативну већину по попису из 1990. године. За Србе је Добој био би-

тан због везе Озрена са Возућом, Требавом, Крњином, Теслићем, са Крајином и 

Посавином. Ратни пожар који се ширио у БиХ довешће маја мјесеца до фор-

мирања Српске општине Добој. Најважнија битка за очување самог града била 

је на Петровдан 1992. године, када је српска војска успјела да заустави напад 

тзв. АБиХ, ХВ и ХВО. Тако ће Добој постати веома важна карика у Операцији 

''Коридор''. Јединице Оперативне групе Добој ће дати велики допринос у одбра-

ни града. У ратном периоду Добој је био склониште многима који су остали без 

крова над главом. Посебно је много избјеглица било из Борова Села, Вуковара, 

Тење и других мјеста из ратом захваћене Хрватске, као и са подручја Озрена. 

Живот у ратом захваћеном граду био јако тежак. Становници су свакодневно 

преживљавали бомбардовања. Привреда није радила, рудник Станари је обус-
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 С. Лисица, н. д., стр. 32. 
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 Н. Симић, н. д., стр. 244. 
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 Славко Лисица, Командант по потреби, Сомбор 1995, стр. 140. 
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 Крајишки војник, бр. 20–21, стр. 46. 
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 За крст часни и слободу златну, Нови Сад 2004, 403–496. 
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тавио производњу, као и фабрика креча и други привредни субјекти (''Трудбе-

ник'', ''Босанка''...). По завршетку Операције ''Коридор'' за Добој почињу мало 

лакши дани, сигурнији за живот. Покушава се са покретањем минимума индус-

тријске производње како би се омогућило несметано функционисање општине. 

Град је наставио да трпи бомбардовања и након љета 1992. године. 

 

 

Mirko Cvijanovic 

 

District of Doboj Since the Multiparty Elections in 1990 Until the Summer of 1992 

 

Summary 

 

In bloody civilian, ethnic and religious war from 1991 to 1995, Yugoslavia was 

destructed. District of Doboj had an important strategic position in the former central 

Yugoslav Republic of Bosnia and Herzegovina. The battle for Doboj, which ended with 

the Serbian success and Croatian and Muslim defeat, took place in July 1992, although 

fierce clashes around the town continued until the end of the war. Many Serbian civilians 

from other parts of Bosnia and Herzegovina, and also from Croatiafound their salvation 

in Doboj, as refugees. Everyday life in Doboj was very difficult during the war and the 

town was often under artillery fire. 
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БОРИС РАДАКОВИЋ УДК 355.426(497.1Приједор)“1992“ 

Бања Лука 10.7251/GUARS1507257R 

 

 

ПРИЛОГ ИСТРАЖИВАЊУ 

ГРАЂАНСКОГ РАТА У ПРИЈЕДОРУ 1992.
1
 

 

 

Апстракт: Овај рад је пионирски почетак у изношењу чињеница о тра-

гичним сукобима у Приједору 1992. године. Као такав он свакако има мањкаво-

сти, а основни недостатак му је недоступност извора. Потребно је још много 

трагања за изворима да бисмо добили објективнију слику тих тешких прољет-

них и љетних дана 1992. у Приједору. Овај рад би могао да буде једна од 

смјерница за напоре који ће услиједити у расвјетљавању новије приједорске 

историје. 

 

Кључне ријечи: Приједор 1992, грађански рат у БиХ, напад на Прије-

дор, борбе око Приједора, муслиманско-хрватске паравојне формације, злочи-

ни над цивилима, сабирни центри Трнопоље, Омарска и Кератерм, Кризни 

штаб. 

 

 

Увод 

 

Град Приједор је почетком деведесетих година XX вијека био једно од 

жаришта грађанског рата у Босни и Херцеговини (БиХ). Становништво је било 

национално и вјерски измијешано, што је довело до жестоких борби и страда-

ња становништва. Иако су борбе у Приједору кратко трајале, до данашњих 

дана не престаје полемика о карактеру рата у Приједору и његовој околини. 

Осврнемо ли се на прошлост, историјски извори нам говоре и о времену 

суживота и доброг слагања свих становника Приједора и околине. Такав један 

примјер био је августа 1910. године, када су се српским кметовима придружили 

и кметови римокатолици и муслимани у борби за своја права против аустроу-

гарске окупационе власти.
2
 Са друге стране, било је примјера и међусобних су-

коба становника Приједора различитих конфесија, као што су сукоби између 

                                                 
1
 Рад је настао у оквиру пројекта Удружења студената историје ''Др Милан Васић'' Бања Лука 

под називом Истраживање аспеката Одбрамбено-отаџбинског рата. Пројекат је реализован 

у сарадњи са Републичким центром за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих 

лица. 
2
 D. Ćurguz, M. Vignjević, Drugi krajiški narodnooslobodilački partizanski (kozarski) odred ''Mladen 

Stojanović'', Prijedor, 1982, 15. 
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православних и муслиманских сељака у селу Омарска 1938. године, као и сли-

чан сукоб 1939. године у селу Орловци код Приједора.
3
 

Приједор је током Другог свјетског рата био један од главних центара 

отпора окупатору и хрватским и муслиманским усташама, али исто тако и ве-

лико мјесто страдања српских цивила и устаника. У историографији је већ мно-

го тога речено о Приједору и Козари и непријатељским офанзивама на српске 

устанике и цивиле.
4
 

Након непуних пола вијека мирног живота у социјалистичкој Југослави-

ји, Приједор, као и цијела Босна и Херцеговина, нашли су се у вртлогу грађан-

ског рата. Унутрашња политичка дешавања, ескалација сепаратистичких и на-

ционалистичких тежњи руководстава југословенских република, водили су не-

заустављиво у грађански рат. Томе су допринијеле и неке стране силе, прије 

свега Сједињене Америчке Државе, Ватикан и Њемачка, помажући сепаратисте 

у југословенским републикама. 

 

Стање у Приједору пред грађански рат 1991. и  1992. године 

 

На првим вишестраначким изборима у БиХ власт у Приједору добила је 

СДА, чији су кадрови држали и кључне функције у Станици јавне безбједности 

Приједор (СЈБ).
5
 

Током трајања ратних дејстава између ЈНА и хрватских паравојних фор-

мација 1991. и 1992. године, муслимани бојкотују војне позиве, а у Приједору 

се исмијавају и вријеђају официри ЈНА.
6
 Функционери СДА, као што су докто-

ри Есо Садиковић и Ариф Бахтијарагић, те Мухарем Церић, инспектор за 

одбрамбене припреме у СУП-у Приједор, организују тзв. Лигу за мир, покуша-

вајући да за своју идеју придобију и већи број Срба, како би њихова иници-

јатива добила грађански и мултиетнички карактер.
7
 

Посланик СДА из Приједора и предсједник Општинског одбора СДА 

Приједор и Регионалног одбора Бања Лука др Мирза Мујаџић, у љето 1991. 

године покушао је спријечити колону тенкова ЈНА да оде раздвојити сукобље-

не стране на Банији, у Хрватској. Убрзо је отпочело копање земуница по му-

слиманским селима око Приједора и набављање оружја. Према каснијем свје-

дочењу заробљених муслиманских екстремиста, Мирза Мијаџић је био главни 

организатор за стварање војних формација као и око наоружавања станов-

                                                 
3
 Исто, 16. 

4
 Исто, 189–201, 261–273, 515–569, 629–777. 

5
 Izvještaj o radu Stanice javne bezbjednosti Prijedor za poslednjih 9 mj. 1992. g., Ministarstvo za 

unutrašnje poslove, Centar službi bezbjednosti Banja Luka, Stanica javne bezbjednosti Prijedor, br. 

00633748, Prijedor, januar 1993, 1. 
6
 Тако што су водали коње са објешеном таблом на којој је писало паметнији сам од генерала. 

7
 Исто 
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ника.
8
 Паралелно са овим радњама, одређен број муслимана и чланова СДА од-

лази у  Хрватску на обуку, те се послије обуке враћају кућама, а неки од њих се 

запошљавају у Станици јавне безбједности Приједор.
9
 За једног од њих лично 

се залагао Мухамед Чехајић, предсједник Скупштине општине Приједор, у пи-

сму од 13. септембра 1991. године, упућеном Авди Хебибу, помоћнику мини-

стра полиције  БиХ.
10

 Да су чланови СДА из БиХ одлазили у Хрватску на обуку 

показује и списак за обуку у МУП-у Републике Хрватске од 8. јула 1991.
11

 

Октобра 1991. године у Приједору се формира тзв. Кризни штаб општи-

не Приједор, у чији састав улазе искључиво грађани муслиманске национално-

сти. На чело тзв. Кризног штаба постављен је Мухамед Чехајић, тадашњи 

предсједник Скупштине општине Приједор и члан Извршног одбора СДА за 

Приједор, а за чланове су изабрани Мирсад Мујаџић, предсједник Извршног 

одбора СДА за Приједор, Бећир Медуњанин, секретар Секретаријата за народ-

ну одбрану Приједор, Хилмија Хоповац из Љубије, Мустафа Хоџић из Козарца 

и Ћамил Пезо из Приједора.
12

 

У тзв. Кризном штабу почиње се заговарати идеја о потпуном преузима-

њу власти у Приједору од стране СДА. Уз набављање и дијељење оружја сво-

јим члановима и симпатизерима, људи из СДА одлазе у иностранство да ску-

пљају финансијска средства за куповину оружја. Тако је нпр. почетком 1992. 

године, уз знање предсједника тзв. Кризног штаба Мухамеда Чехајића, Мирсад 

Мујаџић звани Мирза, скупа са Емилом Војниковићем, замјеником секретара за 

привреду и друштвену дјелатност општине Приједор, отишао у Њемачку и Ау-

стрију, гдје је од тамошњих муслимана скупљао новац за оружје. Од прикуп-

љеног новца дио је уплаћен у централу СДА у Сарајеву, а дио у Приједор за 

потребе наоружавања СДА Босанске Крајине. Илијаз Менић, наставник из Ко-

зарца, путовао је у Њемачку да прикупи финансијска средстав за СДА Коза-

рац.
13

 

На састанку тзв. Кризног штаба за Козарац, којег су такође чинили ис-

кључиво муслимани, 4. марта 1992. године могло се чути од учесника састанка 

да је у Козарцу потребно формирати чету за брза дејства.
14

 

Један записник СДА, којег је потписао Мирза Мујаџић 30. марта 1992. 

године, показује да је тада скупљено 2.500 марака за рад СДА.
15

 Под утицајем 

                                                 
8
 СЈБ Босанска Градишка, P0056498, 28.5.1992. Документ је у посједу аутора. 

9
 Исто, 14. 

10
 Skupština opštine Prijedor, Kabinet predsjednika, br. 01-40/91, Prijedor 13.9.1991. 

11
 Spisak kandidata za obuku specijalaca u MUP-u Republike Hrvatske, Stranka demokratske akcije,  

br. 1258/91, Sarajevo 8.7.1991. Копија документа је у посједу аутора. 
12

 Министарство унутрашњих послова, Центар јавне безбједности Приједор, бр. 11-17/02-МР-

КУ-562/94,15. 
13

 Исто 
14

 Д. Тадић, Дневник првог хашког затвореника, Београд 2010, 16. 
15

 Zapisnik SDA, Prijedor 30.3.1992. Копија документа је у посједу аутора. 
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Мирсада Мујаџића, а под маском балансирања националне структуре запосле-

них у СЈБ Приједор, Хасан Талунџић примао је полицајце муслимане, а неки од 

њих су учествовали као припадници ЗНГ у борбама против ЈНА у Хрватској, 

од којих су многи, попут Мехмеда Авдића и Мухарема Рамића, касније учес-

твовали у борбама у Приједору. Талунџић је новопримљеним полицајцима 

говорио да ће у најскорије вријеме муслимани у Приједору преузети власт.
16

 

Функционери СДА су марта 1992. године у хотелу ''Приједор'' одржали 

састанак, којем је присуствовао и представник Главног одбора СДА из Сарајева 

задужен за војна питања, као и два представника Главног одбора СДА из 

Босанске Градишке. Након тог састанка интензивирана је кампања стварања и 

наоружавања паравојних формација.
17

 

 

Почетак сукоба у Приједору 1992. године 

 

Након признавања независности БиХ почетком априла 1992. године од 

стране великих сила, прегласавања Срба, кршења Устава БиХ и потпуног зане-

маривања права српског народа, преласка војних јединица Хрватске на терито-

рију БиХ и напади истих на ЈНА и српске цивиле, било је јасно да ће доћи до 

оружаног сукоба већих размјера. Иста напета атмосфера осјећала се и у Прије-

дору. Избјегли Срби из Хрватске, којих је, према неким процјенама, пред поче-

так сукоба у Приједору било око 7.000,
18

 бринули су становнике Приједора да 

ће их можда задесити судбина слична њиховој. 

Срби у Приједору почели су се такође организовати за предстојећи су-

коб. Први се почињу организовати српски припадници СЈБ Приједор, који фор-

мирају тринаест тајних станица милиције, које су имале око 1.500 људи. Пошто 

су водеће функције у СЈБ Приједор држали кадрови СДА, организовање срп-

ских полицајаца вршено је тајно, најчешће у просторијама друштвеног дома 

Чиркин Поље.
19

 

Начелник реформисаног и од српских кадрова очишћеног тзв. Штаба 

ТО БиХ Хасан Ефендић, 29. априла 1992. године издао је наредбу свим оп-

штинским и регионалним штабовима ТО БиХ о спровођењу одлуке тзв. Пред-

сједништва БиХ о нападу на јединице ЈНА које се још нису повукле. Наредба је 

гласила: 

1. Извршити потпуно и масовно запречавање на свим путним правцима 

територије Босне и Херцеговине на којима јединице бивше ЈНА отпочи-

                                                 
16

 Министарство унутрашњих послова, Центар јавне безбједности Приједор, бр. 11-17/02-МР-

КУ-562/94, 16. 
17

 Исто 
18

 Козарски вјесник, 6. мај 1992. Документ је у посједу аутора.  
19

 Izvještaj o radu Stanice javne bezbjednosti Prijedor za poslјednjih 9 mj. 1992. g., Ministarstvo za 

unutrašnje poslove, Centar službi bezbjednosti Banja Luka, Stanica javne bezbjednosti Prijedor, br. 

00633748, Prijedor, januar 1993, 1. 
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њу извлачење техничких материјалних средстава, у непосредној коор-

динацији са МУП-ом. 

2. Извршити блокаду ширег рејона војних објеката из којих се настоје из-

нијети техничка материјална средства, разним врстама формацијских 

и природних препрека које обезбједети јединицама територијалне од-

бране Републике БиХ и МУП-а. 

3. Ненајављеним колонама јединица бивше ЈНА и без пратње МУП-а, 

спријечити излазак из касарне и комуницирање на територији Републи-

ке БиХ. 

4. Убрзано планирати и отпочети борбена дејства на цјелокупној тери-

торији Републике БиХ и исте координирати са штабом територијалне 

одбране регије, округа и Републике БиХ. 

У оквиру планирања борбених дејстава планирати опсежне мјере заш-

тите становништва и материјалних добара грађана Републике БиХ.
20

 

Наредба је упућена у 76 тзв. општинских штабова ТО, међу којима и 

тзв. Штабу ТО Приједор, и у осам тзв. регионалних штбова. Срби у Приједору, 

као и у цијелој БиХ, ово су доживјели као објаву рата. 

Умјесто да тзв. Штаб ТО БиХ пошаље наредбу да се регуларне војне хр-

ватске јединице које су упале из Хрватске и заједно са муслиманско-хрватским 

паравојним формацијама вршиле злочине над српским цивилним становниш-

твом протјерају са територије БиХ, он се одлучио обрачунати са остацима ЈНА, 

чији су многи припадници били из БиХ и у којима је српски народ гледао за-

штитнике од регуларних јединица Хрватске и хрватско-муслиманских паравој-

них формација. 

Ово је довело до акције преузимања власти у Приједору, коју је спрове-

ло око 400 припадника полиције српске националности на основу одлуке Извр-

шног одбора Српске општине Приједор. Акција је спроведена у раним јутар-

њим часовима 30. априла 1992. године, када су, без иједне жртве, преузети сви 

важнији објекти у граду.
21

 

Одмах након спроведене акције и преузимања власти свим припадници-

ма СЈБ који нису били Срби понуђено је да потпишу изјаву о лојалности и ос-

тављен им је одређен рок да се одлуче.
22

 

Међутим, истог дана је у мјесту Љубија, недалеко од Приједора, у Одје-

љење полиције дошао Мухарем Рамић, припадник СЈБ Приједор, који је раније 

прошао обуку у МУП-у Републике Хрватске. Заједно са својом групом, коју су 

чинили полицајци Есад Кадић, Расим Дедић, Исмет, Лука Бузук и познати кри-

                                                 
20

 Ministarstvo za narodnu odbranu, Štab teritorijalne odbrane Sarajevo, br. 02/145-1, Sarajevo 

29.4.1992. Копија документа је у посједу аутора. 
21

 Izvještaj o radu Stanice javne bezbjednosti Prijedor za poslјednjih 9 mj. 1992. g., Ministarstvo za 

unutrašnje poslove, Centar službi bezbjednosti Banja Luka, Stanica javne bezbjednosti Prijedor, br. 

00633748, Prijedor, januar 1993, 1. 
22

 Исто, 2. 
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миналац Амир Селман, разоружао је полицајца Симу Стојића и преузео Одје-

љење полиције у Љубији.
23

 Прва жртва сукоба у Приједору био је Раденко Ђа-

па, припадник СЈБ Приједор, кога су непозната лица убила 1. маја око 21,30 

часова у Козарској улици бб.
24

 Ово је довело до погоршања ситуације у Прије-

дору, а рођаци убијеног осветили су се тако што су убили четворо недужних 

грађана муслимана: Расима и Исмету Шахиновић, Јусуфа Кучуковића и Муми-

на Рамића. Ситуацију је додатно узбуркао Мухамед Чехајић у директном про-

граму Радија Приједор, када је апел за мир искористио да позове грађане на џе-

назу Јусуфа Кучуковића. Ова дешавања су одмах искоришћена у пропагандне 

сврхе, па су тако ХИНА и ХТВ објавили како је у Приједору тада убијено 

седамдесет људи.
25

 

Трећег маја 1992. године формиран је муслимански ратни штаб са сједи-

штем у Хамбаринама, којег су чинили Мирсад Мујаџић (предсједник Извршног 

одбора СДА за Приједор), Хасан Талунџић (службеник СЈБ Приједор), Хусеин 

Црнкић, Енес Црнкић, Емир Мујаџић, Мухамед Чехајић (бивши предсједник 

Скупштине општине Приједор и предсједник Кризног штаба), Бећир Медуња-

нин (бивши секретар Секретаријата за народну одбрану Приједор), Теуфик Заи-

мовић, Хилмо Хоповац и Нихад Кадић. Ратни штаб је пришао и формирању 

муслиманске полиције, чији је начелник био Хасан Талунџић, а његов замјеник 

Фикрет Кадирић. Посебна пажња поклоњена је организовању и наоружавању 

ширег подручја Козарца. У ту сврху формиран је и Штаб територијалне одбра-

не Козарац, под вођством Сеада Чиркина, активног војног лица бивше ЈНА. 

Поред њега, у штабу су били Бећир Медуњанин, Бесим Алчић и Фикрет Пара-

тушић. Штаб је био смјештен у подземном бункеру изграђеном на брду Барако-

вац, гдје су били инсталисани телефон 31–522 и радио станица. Изграђена су и 

митраљеска гнијезда, и то три према Козаруши, три према Ламовитој и једно 

према Трнопољу. Радио веза одржавана је са Приједором и Ивањском, одакле 

је очекивана подршка у случају борби, а везисти су били Хазим Гутић и извје-

сни Бешић звани Њуфло.
26

 

На основу пронађене документације утврђено је да је свако муслиман-

ско насеље имало формиране водове и чете, а велики број ових паравојних 

формација је био наоружан. Само у оквиру тзв. Штаба ТО Козарац било је по 

јединицама распоређено 3.599 људи, од којих је знатан број био униформи-

сан.
27
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 Министарство унутрашњих послова, Центар јавне безбједности Приједор, бр.11-17/02-МР-

КУ-562/94, 17. 
24

 Републички центар за истраживање ратних злочина, бр. 08/4.1/773-8-1/11 од 5.4.2011, 1. 
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 Козарски вјесник, 8. мај 1992. Документ је у посједу аутора. 
26
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27

 Исто, 18. 
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Истог 3. маја у Мјесној заједници Козаруша одржан је састанак мусли-

манског тзв. Штаба за очување мира, чији је предсједник био Вахид Мујкано-

вић, на којем је приговорено Српској демократској странци општине Приједор 

због преузимања власти. Донесена је и Декларација о правилима понашања у 

циљу очувања мира.
28

 

Видимо да су истог дана у околини Приједора дјеловале једна ратна и 

једна мировна муслиманска организација. Остаје питање колико је та мировна 

опција била искрена, када знамо да су чланови Кризног штаба Приједор, који је 

требало да се стара о безбједности свих грађана Приједора, радили на наору-

жавању муслимана и Хрвата, а између осталог формирана је и ТО у Козаруши. 

О томе свједочи мобилизациони списак за Козарушу I, са 105 имена војника.
29

 

У самом граду Приједору током маја долази до спорадичних инцидената 

са паравојним формацијама. Тако је 8. маја у Приједору око 22:30 пуцано на 

полицијску патролу, а нападачи су четворица припадника муслиманских пара-

војних формација, од којих се један идентификовани звао Един Татаревић.
30

 

Посљедњих десет дана маја дошло је до наглог погоршања ситуације и 

почетка отвореног рата. До тада су преговоре са српским властима Општине 

Приједор представници муслимана и Хрвата користили да се што боље припре-

ме за општи рат. Крајем маја су одлучили да крену у коначну офанзиву. 

Муслимански ратни штаб, на састанку одржаном 22. маја у кући Енеса 

Црнкића у Хамбаринама, којем је присуствовао и Мирсад Мујаџић, одлучио је 

да се поставе пунктови на улазима у муслиманска насеља и да се нападају 

припадници војске који буду хтјели туда проћи. Направљене су три групе, од 

којих је једна, у којој су били Мирсад Мујаџић, Емир Мујаџић, Асмир Вехабо-

вић, Хусеин Пашић, Енес Црнкић, Хусеин Црнкић и Самир Калтак, заузела по-

зицију на једној страни пута Приједор–Љубија. Друга група се налазила на са-

мом пункту, а чинили су је Азиз Алишковић, Ферид Сикирић и још једно 

непознато лице са пушкомитраљезом. Трећа група, коју је предводио Дамир 

Хабибовић, заузела је положаје који су били удаљени од пута. Сви положаји 

заузети су око 17,00 часова.
31

 

Око 18,00 часова наишао је аутомобил у којем се налазило једно лице у 

цивилу, које је возило и четворицу резервиста ЈНА у униформама. Послије зау-

стављања аутомобила са пункта је отворена пушчана ватра, приликом чега су 

убијени војници Радован Милојица и Петар Лукић, а рањени су Ратко Милоји-

ца, Синиша Мијатовић и Недељко Антуновић. Након тога нападачи су назвали 

Станицу полиције Приједор рекавши да је војна патрола напала пункт и да има 

                                                 
28
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мртвих и рањених. Након сат времена дошла су амбулантна кола из Приједора, 

у пратњи два тенка и два возила, која су се након преузимања жртава вратила 

назад.
32

 

Након тога у Хамбарине су дошле двије наоружане групе паравојних 

формација, једна под командом Славка Ећима, са око четрдесет људи, а друга, 

сличног броја, под командом поручника Мухића. Обје ове групе заузеле су 

положаје у Хамбаринама. Војска је затражила да се сутрадан, 23. маја, до 14,00 

часова предају нападачи на резервисте, али пошто то није учињено дошло је до 

сукоба који је резултирао разарањима и људским жртвама, како код војске тако 

и код побуњеника. Овим је и званично почео рат у Приједору.
33

 

Приједорске власти су преко Козарског вјесника упутиле проглас у ко-

јем су захтијевале да се све нелегално оружје преда у касарну Жарко Згоњанин. 

Они који буду долазили са оружјем да га предају, наглашено је, требало је да 

истакну бијеле заставе.
34

 Како ће наредни догађаји показати, многи становници 

оружје нису предали. 

Полицајци муслиманске националности ангажовали су се у редовима зе-

лених беретки на подручју Козарца, а многи други, који су радили у граду или 

насељу Љубија и становали у насељима са већинским несрпским становниш-

твом, ставили су се на страну паравојних формација или су вратили наоружање 

и опрему у СЈБ Приједор.
35

 

Тзв. Штаб ТО Козарац је 23. маја 1992. године извршио општу мобили-

зацију на подручју Козарца и околних мјеста, Козаруше, Трнопоља, Камичана, 

Бабића и Кевљана. Позиви су дијељени са печатом тзв. Штаба ТО Козарац 

преко курира. Истог дана паравојне формације Козарца сазнале су да ће сутра-

дан из Бање Луке за Приједор проћи тенковска колона, те су почеле припреме 

за пресретање и уништавање колоне.
36

 

У недељу 24. маја, у поподневним часовима, са обје стране пута При-

једор – Бања Лука, у близини кућа Мехмеда Јакуповића и Мустафе Јакуповића, 

заузети су борбени положаји. Нападачи су били наоружани зољама, митраље-

зима, пушкама и пиштољима. Такође су имали и радио-станицу, смјештену у 

љетној кухињи Изета Јакуповића, којом је руковао Нихад Јакуповић, позивног 

знака Дрина, док је Штаб у Козарцу имао позивни знак Долина.
37

 

                                                 
32

 Исто 
33

 Исто, 19–20. 
34

 Козарски вјесник 23.5.1992. Документ је у посједу аутора. 
35

 Izvještaj o radu Stanice javne bezbjednosti Prijedor za poslјednjih 9 mj. 1992. g., Ministarstvo za 

unutrašnje poslove, Centar službi bezbjednosti Banja Luka, Stanica javne bezbjednosti Prijedor, br. 

00633749, Prijedor, januar 1993,  2. 
36

 Министарство унутрашњих послова, Центар јавне безбједности Приједор, бр. 11-17/02-МР-

КУ-562/94, 21. 
37

 Исто, 22. 



БОРИС РАДАКОВИЋ, Прилог истраживању грађанског рата у Приједору 1992.  

265 

 

Тенковска колона је наишла око 14,30 часова, када је на њу отворена ва-

тра из свег расположивог оружја. Том приликом погинуо је војник Јован Зго-

њанин, погођен снајперским метком.
38

 Након тога дошло је до борбе између 

војске и побуњеника и преузимања Козарца од стране српске војске. 

Упоредо са борбама у Козарцу, у ноћи између 24. и 25. маја, извршен је 

и напад муслиманских снага на касарну Жарко Згоњанин у приједорском насе-

љу Урије. Напад је изведен из правца насеља Пухарска, са већинским мусли-

манском становништвом, а извела га је група коју су предводили полицајац 

Сенад Грозданић, те Џевад и Саид Грозданић и Хамдија Балић.
39

 Напад на тен-

ковску колону на путу Приједор – Бања Лука и касарну говори о синхронизо-

ваним оружаним активностима паравојних формација. 

Дио муслиманских снага који се повукао испред војске 28. маја, на сас-

танку у шуми званој Пањик, на ширем подручју реона Курево, организовали су 

се и договорили да 30. маја у раним јутарњим сатима нападну сам град Прије-

дор. Том групом, која је бројала око 350 људи, руководили су Изет Мешић зва-

ни Хаџија и Славко Ећимовић (Хрват).
40

 

Напад на Приједор кренуо је из шуме Пањик око 4,00 часа, са пет борбе-

них група. Прва група, под Славком Ећимовићем, имала је задатак да заузме 

зграду Дома официра, мост на ријеци Сани, који спаја насеље Тукови са Прије-

дором, хотел Приједор, а након тога да заузму Радио Приједор. Друга група, 

под командом Асима Мухића, имала је задатак да из правца ријеке Сане напад-

не зграду Општине и СЈБ, а трећа група, под командом Халима Мехића, имала 

је исти задатак, али да напад изврши из правца зграде Рудника жељезне руде. 

Четврта група, под командом Едина Чајића, имала је задатак да заузме тзв. ве-

лики надвожњак и тиме прекине комуникацију између насеља Урије, у којем 

су се налазиле касарна и болница, и ужег центра Приједора, као и да се повеже 

са паравојним формацијама у насељу Доња Пухарска. Пета група, под коман-

дом Кемала Алагића званог Дивјак, имала је задатак да обезбјеђује заузете 

објекте.
41

 

Након уласка ових формација у Приједор дошло је до борбе између 

војске и полиције и ових група, што је довело до погибије 18 и рањавања око 

20 војника и полицајаца. Све групе су успјеле да дођу до својих циљева и нису 

пазилр у кога пуцају – да ли су то војници и полицајци, или цивили, или чак 

кола хитне помоћи. Тако је група која је заузела тзв. велики подвожњак пуцала 

у болничка кола хитне помоћи, приликом чега је возач Горан Драгојевић рањен 
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са 32 метка, али је ипак успио да се одвезе неколико стотина метара даље. гдје 

је пронађен и успио је да преживи.
42

 

Иста борбена група је у близини тзв. великог подвожњака пуцала и у 

војна санитетска кола, која су била видно обиљежена и са упаљеним ротацио-

ним свјетлима. Том приликом су рањени Драган Вучета и Ранко Томаш, који су 

се налазили у санитетском возилу.
43

 

Џевад Џенановић, припадник паравојне формације која је нападала пре-

ко моста на Сани, водио је забиљешке, па је овако описао њихов напад: Киша 

пада ја са својом групом идем на хотел и Рибар, остали се поредали по 

Приједору, ту смо наишли на ауто на војнике па смо их морали побити. Нисмо 

били свега 4 сахата у Приједор јер је (нечитко) из Пухарске и осталих мјеста 

придружити па нису. Ми смо морали повући се једва када је нас туко транс-

портер до пет смо Сану прелазили по киши назад сакрили смо се у шуму ту 

око нас су падале гранате, ту смо остали до ноћи.
44

 

Сукоби су вођени широм Приједора, а најжећи су били код хотела При-

једор, ресторана Рибар, насеља Берек, у близини Гимназије, Општине и СЈБ 

Приједор. У Средњошколском центру нападачи су се утврдили, а у згради Сре-

дње мјешовите школе су држали заробљенике. Заробљеницима који су били ра-

њени није указана медицинска помоћ.
45

 

Српска војска и полиција из Приједора одбила је све нападе, након чега 

су се све паравојне групе повукле на планину Курево, између ријеке Сане и 

Љубије. На Куреву су консолидовали своје редове и организовали се за извође-

ње нових напада на војску, полицију и цивиле, а нису били поштеђени ни му-

слимани који су прихватили српску власт у Приједору. Вођа ове групе био је 

Кемал Алагић звани Дивјак.
46

 

Прије него што је Алагићева група похватана 4. новембра 1993. године, 

починили су многе злочине над Србима и муслиманима у околини Приједора. 

Тако су 21. јула 1992. године у мјесту Ризвановићи ликвидирали Мирка Даље-

вића, а истог дана заробили су војника Зорана Јошкића, одвели га у шуму 

Курево и тамо након мучења ликвидирали 23. јула. Истог дана у мјесту Раљаш 

убијени су Борислав Жујић, Миленко Гојић и Милан Ђургуз.
47

 

У мјесту Кончари су 3/4. августа 1992. године убили цивила Стојана 

Дотлића, коме су провалили у кућу и у предјелу врата и лијевог рамена нани-

јели му ножем двије ране, које су биле смртоносне. Половином истог мјесеца у 
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мјесту Зецови, Стари град бр. 175, у кући породице Џенановић, на којој је пи-

сало Ова кућа је под заштитом ЈНА, поменута група је убила Вејсила Џенано-

вића, његовог зета Енреса Реџића,
48

 Азану Џенановић, Фахрудина Реџића, Ме-

ила Реџића, Вахида Реџића и његовог брата чије име није идентификовано.
49

 

Крајем августа 1992. године почињени су злочини у мјестима Ламовита, 

Козаруша и Подграђе. У Ламовитој су 27. августа убијени цивили Стојан Јањић 

и Марко Дакић, који су убијени с леђа, док су се возили на трактору, којег су 

припадници паравојних формација након тога запалили заједно са лешевима 

убијених. У Козаруши је 29. августа убијен цивил Остоја Балтић, на чији је 

аутомобил, који се кретао старим путем Приједор–Козарац, отворена ватра, а 

након што су возача убили, запалили су аутомобил. Истог дана у Подграђу је 

убијен цивил Божо Инђић, у чију је кућу упала једна група, а након убиства 

кућу су запалили.
50

 

Дана 8. септембра 1992. године у Зецовима је дошло до новог злочина, 

када су убијени Милан Ступар и Стојан и Раде Бабић. Злочинци су леш Стоја-

на Ступара запалили, а лешеве Милана Ступара и Раде Бабића бацили у бунар, 

након чега су дио бунара над земљом запалили.
51

 Муслиманске паравојне снаге 

су наставиле свој терор и током 1993. године. Тако су у Доњој Љубији 22. ав-

густа 1993. године испред његове куће усмртили Асмира Шумића. До краја 

1993. године похватани су скоро сви екстремисти и предани у Истражни затвор 

Бања Лука.
52

 

На подручју Приједора била су формирана и три сабирна центра: Кера-

терм, Трнопоље и Омарска. Кроз те сабирне центре прошло је више хиљада 

људи, углавном муслимана и Хрвата, од којих су многи учествовали или били 

умијешани у оружане сукобе, са којима је обављено око 6.000 информативних 

разговора. Сабирни центри Кератерм и Омарска расформирани су 21. августа 

1992. године, док је Трнопоље остало у функцији до новембра 1992. године. 

Организовано је више конвоја којима су људи из сабирних центара превезени у 

правцима Скендер Вакуфа, Бугојна, Карловца и Градишке.
53
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слично. 
49

 Министарство унутрашњих послова, Центар јавне безбједности Приједор, бр.11-17/02-МР-

КУ-562/94, 24. 
50

 Исто, 25. 
51

 Исто, 24. 
52

 Исто 
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 Izvještaj o radu Stanice javne bezbjednosti Prijedor za poslјednjih 9 mj. 1992. g., Ministarstvo za 

unutrašnje poslove, Centar službi bezbjednosti Banja Luka, Stanica javne bezbjednosti Prijedor, br. 

00633749, Prijedor, januar 1993, 4. 
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Boris Radakovic 

 

A Contribution to Research on the Civil War in Prijedor in 1992 

 

Summary 

 

During 1991 and 1992, a local population of Prijedor was arming itself and 

preparing for the forthcoming conflict. The Serbs wanted to remain in Yugoslavia, while 

the Croats and Muslims, on the other hand, tended to secede from Yugoslavia, to gain 

the independence for Bosnia and Herzegovina and create a confederation with Croatia. 

The Serbs relied on the Yugoslav People's Army (JNA), as the only legal army force, 

while the Muslims and Croats were secretly preparing for the war. The Croats and 

Muslims voted for the independence of Bosnia and Herzegovina on February 29 and 

March 1, 1992, although the referendum was illegal and against the Constitution. 

However, the Serbs took power in Prijedor on April 30, 1992 and offered to the Muslims 

and Croats to recognize new authorities and remain in the town. They refused the 

Serbian offer and continued to prepare for the war, starting soon with an open 

confrontation. The Muslim and Croat paramilitary forces attacked Prijedor on May 30, 

1992. However, the Serbs successfully fought off and later neutralized and captured all 

members of the Muslim-Croat paramilitary forces.  
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ПРЕДРАГ ЛОЗО  УДК 355.426(497.15)“1991/1995“ 

Бања Лука 10.7251/GUARS1507269L 

lozo.predrag@gmail.com  

 

 

ПРВА МИТРОВДАНСКА ОФАНЗИВА 

НА ИСТОЧНУ ХЕРЦЕГОВИНУ 1992. ГОДИНЕ
1
 

 

 

Апстракт: У раду се, на основу доступних извора, пoкушава сагледати 

напад хрватско-муслиманских снага на источну Херцеговину у новембру 1992. 

године, са главним ударом на општину Невесиње, под називом ''Бура''. Акција 

је у српској јавности остала запамћена као ''Прва митровданска офанзива''. 

 

Кључне ријечи: Источна Херцеговина, Невесиње, Мостар, Хрватска вој-

ска, ХВО, Операција ''Бура'', Војска Републике Српске, Митровданска офан-

зива. 

 

 

Утврђивање фактографије из Одбрамбено-отаџбинског рата (1991–1995) 

и настанка Републике Српске један је од задатака који предстоје српској исто-

ријској науци. Нажалост, сопствени нерад, недостатак системског приступа, 

али и недоступност извора изазвана разним околностима, као и мала временска 

дистанца, онемогућили су нас да двије деценије након рата посједујемо озбиљ-

ну научну продукцију о најзначајнијим догађајима тог периода. Усмјереност 

стручних радова на појединачне догађаје и уже локалитете ратних догађања 

један је од основних предуслова за  касније писање већих историјских синтеза. 

Подручје Херцеговине са дешавањима у Одбрамбено-отаџбинском рату заслу-

жује дио пажње стручне и шире јавности. На том подручју четвороугао општи-

на Мостар–Коњиц–Невесиње–Столац заузима кључну позицију у ратном раз-

воју догађаја. Један од тих догађаја је и велика хрватско-муслиманска напа-

дачка акција на положаје одбране Војске Републике Српске (ВРС) у  источној 

Херцеговини  у новембру 1992. године.  

 Невесињска бригада формално је основана 16.6.1992. на Чобановом по-

љу у Подвележју  од остатака некадашње 10. моторизоване бригаде ЈНА, тј. од 

њених центара у Мостару и Невесињу. Формацијска структура бригаде је била 

                                                 
1
 Рад је настао у оквиру пројекта Удружења студената историје ''Др Милан Васић'' Бања Лука, 

под називом ''Истраживање аспеката Одбрамбено-отаџбинског рата''. Пројекат је реализован у 

сарадњи са Републичким центром за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих 

лица из Бање Луке. 
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распоређена на 5 моторизованих батаљона
2
, један оклопни батаљон, лад ПВО 

(лаки артиљеријски дивизион противваздушне одбране), инжињеријски бата-

љон, позадински батаљон, приштапске јединице (чета војне полиције, чета ве-

зе, извиђачка чета и вод атомско-биолошко-хемијске одбране – АБХО).
3
 Ко-

манда бригаде је била у селу Пријеки Грми, на раскрсници пута за Рабину. 

Командант бригаде био је пуковник Новица Гушић, а послије њега, од прве по-

ловине 1994. године, пуковник Зоран Пурковић.
4
 Десно од полажаја бригаде 

били су положаји 2. лаке херцеговчаке бригаде на потезу Прењ–Борци према 

Коњицу. Лијево у формацијском саставу Херцеговачког корпуса Војске Репу-

блике Српске (ХК ВРС), на положајима изнад општине Столац, била је Билећка 

бригада. 

 Настала након повлачења ЈНА и протјеривања Срба из долине ријеке 

Неретве,
5
 Невесињска бригада ВРС (10. херцеговачка моторизована бригада, 

каснијe преименована у 8. херцеговачку моторизовану бригаду) имала је у са-

ставу нешто више од 4.000 људи
6
, углавном Срба из Невесиња, Мостaра и 

осталих мјеста долине Неретве и јединицу ''Билећки добровољци'', под коман-

дом четничког војводе Рада Радовића.
7
 Бригада је имала превасходни задатак 

да се одбрани источна Херцеговина. Сама конфигурација терена, стратешко-

тактички положај и услови, као и поученост свјежим искуством из долине 

Неретве, условили су да се Херцеговина бранила са доминантних планинских 

висова. Линија фронта Бригаде, која се протезала на више од сто километара, 

углавном обиљежених планинским вијенцем масива којим  доминирају Прењ и 

                                                 
2
 Батаљони су били распоређени простору формиране линије разграничења, и то: 1. батаљон – 

Шћепан Крст, Брштаник; 2. батаљон – Подвележје, од Брасине до Равница; 3. батаљон – Подве-

лежје, од Равница, Бусака, Чобановог поља до Врањевића; 4. батаљон – Врањевићи до Бршта-

ника; 5. батаљон – Зијемља, Прењ, Рујишта до Брасине. 
3
 БОРС, Општинска борачка организација Невесиње, Достава података, Влади РС, И–05–

52/11, 12.5.2011. 
4
 Д. С., изјава аутору; Приликом сакупљања изјава из редова ВРС, аутор је ступио у контакт са 

више директних учесника. Логичком и анализом извора дошли смо до закључка да се најоб-

јективније информације могу пронаћи у овој изјави, због обавијештености, формацијског рас-

пореда и објективног приступа свједока догађја. Свједок је изразио жељу да му се име наведе у 

иницијалима. 
5
 Операцијама у континуитету (''Чагаљ'' и ''Липањске зоре'') Хрватска војска (ХВ) и Хрватско 

вијеће обране (ХВО), заједно са муслиманима, уз неорганизованост и повлачење ЈНА, протје-

рали су Србе из столачке општине и долине ријеке Неретве, са Мостаром као центром, и уни-

штиле скоро све културно-историјске споменике овог народа, попут манастира Житомислић, 

Спомен-храма у Пребиловцима и Саборног храма у Мостару.  
6
 Приликом истраживања за овај рад и утврђивања бројног стања Невесињске бригаде аутор је 

наишао на више података. Углавном је то био податак од 4.200–4.500 па до 5.000 војника, с тим 

што се први интервал може посматрати као вјеродостојнији.  
7
 Обрад Жерајић, Херцеговина се не да, Српска војска, год. I, бр. 1, 18. новембар 1992, стр. 28; 

Изјава капетана Ранка Продановића, команданта 4. батаљона, у емисији РТРС ''Некад било'' од  

11.11.2008. 
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Вележ, све до обронака Хргуда, тј. мјеста Брштаник и Шћепан Крст у предрат-

ној Столачкој општини, са већ поменутим укупним бројем од око 4.000 људи, 

тај задатак није чинила нимало лаким, поготово узимајући у обзир велике тзв. 

''непокривене међупросторе''. Ипак, она је имала својих предности стратешке и 

оперативне доминације над долином Неретве и хрватско-муслиманским снага-

ма у њој. 

Хрватско-муслиманска офанзива, која је отпочела 8.11.1992. године, на 

вјерски празник Митровдан, прво је велико, кључно дефанзивно, борбено иску-

шење за Невесињску бригаду након изласка Срба из долине Неретве у јуну 

1992. г. и ослобађања Подвележја у јулу исте године,
8
 што је такође акција, која 

заслужује посебну пажњу истраживача. 

Формације које су кренуле у офанзивна дејства биле су састављене из 

двије максимално координисане компоненте. Хрватско вијеће обране и Хрват-

ска војска чинили су главну компоненту нападачких формација. Потпуно коор-

динисане и испреплетене ланцем командовања дјеловале су ове двије, само на-

изглед посебне компоненте. Ланац командовања водио је преко Команде опе-

ративне зоне Мостар и Главног стожера ХВО, на чијем је челу био генерал Ми-

ливој Петковић, па све до ''главног и одговорног'' за ову акцију генерала Јанка 

Бобетка, који је у том периоду у ХВ обављао дужности ''заповједника јужног 

бојишта'' (од 10. априла 1992) и члана Вијећа народне обране Републике Хрват-

ске (од 10. септембра 1992), а одмах након акције о којој пишемо и функцију 

начелника Главног стожера Оружаних снага Републике Хравтске.
9
 Све ово 

свједочи о нивоу и значају акције која је спремана од стране највишег хрват-

ског војног и цивилног руководства. Хрватска компонента, поред главне ко-

манде и планирања, имала је задатке координације, везе, артиљеријске подр-

шке и задатке специјалне намјене. Хрватско-муслиманска јавност је, по неким 

индицијама, у сврху подизања морала прије почетка офанзиве, била информи-

сана о боравку Јанка Бобетка у Благају, мјесту које је касније било основа удар-

ног правца на српске положаје.
10

 Ланац хрватских формација, учесника ове 

акције, спуштао се до седам борбених група на шпицу напада из састава 3. и 1. 

бригаде ХВО-а, на потезу главног пјешадијског удара дефинисаног од Подве-

лежја: Бусак – Козјак – Чобаново Поље – Гњило брдо, па све до праваца напада 

                                                 
8
 Операција ослобађања платоа Подвележја 15.6–9.7.1992. је тактичко-стратешки потез против 

хрватско-муслиманских формација које су активно угрожавале одбрану Невесиња и поставља-

ње безбједне линије према Мостару. Претходно је дошло до напада на српске положаје и ко-

манду од локалних муслимана, а том приликом убијен је из засједе пуковник Томо Пушара;  

ВП 7035, Пов бр. 5–246/93, Увјерење од 28.10.1993; Републички центар за истраживање рата, 

ратних злочина и тражење несталих лица (РЦИРЗ), несређена грађа 
9
 Видјети више у:  Janko Bobetko, Sve moje pobjede, Zаgreb 2003; 

 http://www.vecernji.hr/biografije/janko-bobetko-263 (24.11.2014) ] 
10

 Служба националне безбједности Требиње, Записник о информативном разговору са К. М, 

1.1.1993;  РЦИРЗ, несређена грађа 
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у области Шћепан Крста и Брштаника, преко рејона села Врањевића. На овом 

правцу учествовале су и јединице са подручја Чапљине и Стоца. На другом 

правцу, у области Подвележја, дјеловало је више самосталних група из састава 

2. бригаде ХВО, под командом Мирослава Андрића. Они су дјеловали у коор-

динацији са јединицама Прве мостарске бригаде тзв. Армије БиХ.
11

  

Муслиманска компонента, која је простор удара акције у току рата по-

кривала са четири бригаде из састава 4. корпуса, сачињавала је добар дио пје-

шадијске компоненте офанзиве. Дијелом је била састављена и од предратних 

муслиманских становника, који су добро познавали терен јер су били са подру-

чја на којима се напад одвијао. Наведено се најбоље види из наредбе Прве мос-

тарске бригаде тзв. Армије Бих, стр. пов. бр. 953–1,
12

 која садржи детаљна 

упутства за офанзивна пјешадијска дејства ''у рејону Подвележја у циљу овла-

давања објектима Мерџан глава, Света гора и Добрч… МБ батерија и водови са 

мб батаљонима имају задатак да у садејству са 1., 2 и 3. групом, снагама у С-2 и 

сусједима, те са топништвом ХВО-а подржи дејство група на одређеним прав-

цима и објектима напада, неутралишу утврђене ватрене тачке и нанесу четни-

цима што веће губитке… Готовост за напад 8.11.1992. г. у 05.00 h (дат ће се си-

гнал за почетак напада)…''. Мора се напоменути да су хрватско-муслимански 

односи на овом подручју тада били неријешени и да су јединице ХВО-а и ХВ 

имале добар број припадника из реда муслимана. 

 Акција је имала више циљева, које можемо посматрати са војнотактич-

ког, психолошко-моралног, али и политичко-стратешког аспекта. Главни циљ 

био је да се снаге ВРС помакну са доминантних кота и горепоменутих планин-

ских масива Прења, прије свега Вележа и Хргуда, са којих су у потпуности, 

војно и комуникацијски, контролисале долину ријеке Неретве.
13

 Једна логична 

морално-психолошка компонента циљева акције свакако налаже да се у даљим 

истраживањима подробније размотри. Вјероватно се рачунало да би протје-

рани становници из долине ријеке Неретве, који су били значајна компонента у 

људству Невесињске бригаде, одмакнувши се са положаја изнад својих мјеста, 

изгубили морал да се и даље боре на подручју Херцеговине. Исто тако, за 

главни циљ би се, на основу конфигурације терена, могло  узети и становиште 

да ће пробојем прве линије и угрожавањем Невесиња каснијим наставком акци-

                                                 
11

 Operativna zona jugoistočne Hercegovine, zborno područje Mostar, Kronologija događаnja 

http://www.slobodanpraljak.com/MATERIJALI/RATNI%20DOKUMENTI/KRONOLOGIJA%20D

OGADJANJA%20OPERATIVNA%20ZONA%20JUGOISTOCNA%20HERCEGOVINA%20ZBOR

NO%20PODRUCJE%20MOSTAR/operativna_zona_jugoistocna_hercegovina_zborno_podrucje_mo

star.pdf (11.10.2014) ], стр. 33–34. Напомена: у документу се дају изводи и референце из ратне 

документације. 
12

 Prva mostarska brigada, Zapovijest za ofanzivna borbena djelovanja, str. pov. br. 953–1, Mostar 

8.11.1992. Копија документа је у посједу аутора. 
13

 Operativna zona jugoistočne Hercegovine, zborno područje Mostar, Kronologija događаnja, стр. 

31 
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је у краћим или дужим временским интервалима бити угрожена читава терито-

рија источне Херцеговине. Овим би било извршено и етничко чишћење, тј. 

промјена етничке структуре, усљед чега би већина српског становништва вје-

роватно била протјерана у Црну Гору и Србију. Евентуалним освајањем подру-

чја источне Херцеговине хрватско-муслимански нападач би остварио предус-

лов за деблокаду горажданског подручја и концентрични напад на Сарајевско-

романијски корпус ВРС.
14

 Припремана акција, у складу са обимом и очекива-

ним резултатима, сматрана је ''монументалном''
15

 и требало је да у потпуности 

промијени однос снага на херцеговачком ратишту. Њен замишљени резултат 

требао је бити и јак територијални аргумент у преговорима у Женеви.
16

 

 Офанзивна дејства операције почињу већ у првим данима новембра у 

циљу развлачења снага ВРС. На лијевом крилу Невесињске бригаде, у рејону 

одговорности Билећке бригаде (територија општина Столац и Берковићи), већ 

2. новембра почињу знатна дејства, првенствено артиљерије али и пјешадиј-

ских јединица. ''Само у првом налету у јутарњим часовима другог новембра на 

положаје српских бранилаца у рејонима Жегуље и Банчића испаљено је десе-

тине пуњења вишецјевних бацача ракета или 320 разорних пројектила... Ни то 

није било довољно 'убиједљиво' па су напади извођени више пута, уосталом 

као и први пут са главним правцима Поплат–Равнице, Дреновац–Велиш и Хра-

сно–Банчићи''. 
17

 

Команде Херцеговачког корпуса и Невесињске бригаде, осим сазнања 

на основу стања на терену, имале су одређених обавјештајних сазнања о при-

преми великог напада и предузете су адекватне мјере, колико су то дозвоља-

вали специфични услови.
18

 Наравно, обим и величину акције било је тешко  

утврдити. У документацији Команде Херцеговачког корпуса за 7. новембар на-

води се: ''...непријатељ на мостарско-невесињском правцу наставља са прегру-

писавањем и покретима на лијевој обали Неретве''.
 19

 Истовремено је долазило 

до повремених аритиљеријских напада већег интензитета. У извјештају Глав-

ном штабу ВРС очекивало се ''интензивирање борбених дејстава''.
20

 Прогнози-

                                                 
14

 БОРС, Општинска борачка организација Невесиње, Достава података Влади РС, И–05–

52/11, 12.5.2011. 
15

 Operativna zona jugoistočne Hercegovine, Zborno područje Mostar, Kronologija događаnja, str. 

33–34. 
16

 Божо Кијац, Усташе поломиле зубе, Српска војска, год. I , бр. 2, 14 децембар 1992, стр. 8–9. 
17

 Божидар Стајчић, Усташе добиле лекцију за свагда, Српска војска, год. I, бр. 1, 18. новембар 

1992, стр. 9. 
18

 Изјава капетана Ранка Продановића, команданта 4. батаљона, у емисији РТРС ''Некад било'' 

од 11.11.2008. 
19

 Команда Херцеговачког корпуса, Редовни борбени извјештај Главном штабу Војске Репу-

блике Српске, Строго пов. бр. 147–727,  7.11.1992; РЦИРЗ, Рег. 9, 7. корпус, XIX–5–1, 1992. 
20

 Исто 
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рано  интензивирање, тј. главни удар операције ''Бура'',
21

 кренуо је већ наредног 

дана. Увече се у Команди Невесињскe бригадe дошло до сазнања да се ујутро 

спрема велика хрватско-муслиманска акција и наређено је обустављање смјена 

јединица на положајима које је покривала oва бригада.
22

 

У хитном извјештају Главном штабу Војске Републике Српске Команда 

Херцеговачког корпуса 8. новембра наводи: ''У јутарњим часовима (око 6,00 ч)  

непријатељ је на целом фронту невесињске бригаде отпочео јак напад уз снаж-

ну артиљеријску подршку из рејона леве и десне обале Неретве (Благај, Косор 

(аеродором), Горанци, Добро Село, Бијело Поље). Према расположивим пода-

цима убацио је и део снага у наш распоред. Дејствовао је по граду Невесиње, са 

топовима 130 mm''.
23

  

 Артиљеријским ударима великог интензитета, у дужини ватрене линије 

преко 100 км, настојало се паралисати снаге ВРС, не само на главним ударним 

правцима, него и ван зоне одговорности Невесињске бригаде. На десном крилу 

то је било у рејону одговорности 2. лаке херцеговачке бригаде, тј. на простору 

општине Коњиц ка Невесињу, а на лијевом крилу то су биле већ поменуте 

територије које су биле под контролом Билећке бригаде – ''планина Хргуд и 

јужно од Стоца Дврсник и Велиш''.
24

 Главни циљ ових удара, осим развлачења 

српских снага, био је и спречавање евентуалне помоћи ка главном правцу уда-

ра. Осим артиљеријских, помоћним правцима офанзиве покушано је и више 

пјешадијских напада,
25

 који би у случају успјеха знатно угрозили српске једи-

нице на главном правцу и у значајном обиму допринијеле угрожавању осталих 

територија источне Херцеговине. 

Баражна ватра из 500–700 артиљеријских цијеви, коју свједоци одбране 

најчешће описују као ''стравичну и невјероватну'',
26

 док се у документима ХВ 

назива ''огромном топничком потпором'',
27

 трајала је непрекидно око шест ча-

сова прије поласка пјешадије, за коју се надало да послије наведене ''припреме  

неће имати пуно посла''.
28

 Срећна и помало апсурдна околност јесте баш то што 

у тренуцима првог, најзначајнијег артиљеријског удара, 8. новембра у раним 

јутарњим часовима, на одбрамбеним линијама ВРС у овој акцији је био одсу-

                                                 
21

 Operativna zona jugoistočne Hercegovine, Zborno područje Mostar, Kronologija događаnja, str. 

33–34. 
22

 Изјава Д. С. аутору 
23

 Команда Херцеговачког корпуса, Борбени извештај Главном штабу Војске Републике 

Српске, Строго пов. бр. 147–729, 8.11.1992; РЦИРЗ, Рег. 9, 7. корпус, XIX–5–1, 1992.   
24

 Operativna zona jugoistočne Hercegovine, Zborno područje Mostar, Kronologija događаnja, str. 

33–34. 
25

 Шћепан Алексић,  Гледајући доле на друмове, Српска војска, год. I, бр. 2, 14. децембар 1992,  

стр. 26. 
26

 Исто; Изјава капетана Ранко Продановића, команданта 4. батаљона 
27

 Operativna zona jugoistočne Hercegovine, Zborno područje Mostar, Kronologija događаnja, str. 

33–34. 
28

 Изјава капетана Ранка Продановића, команданта 4. батаљона 
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тан значајан број војника. Ако се узме у обзир да је боравак на положају био 

организован у смјенама од 7 до 10 дана,
29

 онда та чињеница постаје лакше са-

гледива. Управо мањак људства, одсуство због крсне славе, условио је и значај-

но мањи број жртава артиљеријске кампање. Наравно, на то су пресудно утица-

ли и утврђеност, доминантност и техничко-тактичка поставка одбрамбене ли-

није фронта. Гранатирањем у првом удару угрожен је и систем веза коме су, 

због прекида жичних веза али и активног ометања, створени велики проблеми. 

Активним и правовременим радом, као и симулацијом веза које су поклапане 

од стране нападача, систем везе поново је доведен на оптималан ниво већ то-

ком првог дана.
30

 

За вријеме напада активно су дјеловале и припремљене диверзантске 

групе.
31

 Једна од њих угрозила је и систем везе од команде према артиље-

ријској батерији на локацији Бањдол и убила војника Данила Лозу, који је по-

шао у пет сати ујутро 8. новембра да успостави прекинуту везу. То је узбунило 

артиљерце и напад је одбијен.
32

 Друга таква група је заузела брдо Шиповац у 

рејону Подвележја, јер је група војника ВРС одозго пошла на смјену, иако је 

било наређено касно увече да нема смјена на положајима.
33

 При томе су поги-

нула четири борца ВРС, и то Бранко Ивковић,
34

 Никола Кадијевић,
35

 Здравко 

Милошевић
36

 и Блажо Перин.
37

 ''Положај је враћен исто вече без губитака.''
38

 

Након артиљерије и убацивања диверзантских група у распоред ВРС, наступи-

ла је пјешадијска офанзивна акција, која је такође имала велику ширину.  

Главни удар читаве офанзиве био усмјерен на потезу с. Горњи Врање-

вићи – с. Камена – с. Рабина, гдје је био стациониран 4. моторизовани батаљон 

Невесињске бригаде под командом капетана Ранка Продановића. Локалитет 

Врањевића је био јако значајан, јер се његовим форсирањем директно угрожа-

вао положај 1. мтб на Брштанику и Шћепан Крсту (истовремено нападнути 

правцем  с. Ротимља – с. Доњи Брштаник – с. Дабрица те Хум – к. 690 – к. 707 

– Шћепан Крст), као и 2. (напад правцем  с. Врапчићи – Шиповац, с. Бањдол) и 

3. мтб-а у рејону Подвележја и Чобановог Поља (нападнута правцем с. Драче-

вице, Равнице, Бакрачуша). Овако замишљеним пробијањем и евентуалним ра-

                                                 
29

 Изјава Д. С. аутору 
30

 Исто 
31

 Исто; Команда Херцеговачког корпуса, Борбени извештај Главном штабу Војске Републике 

Српске, Строго пов. бр. 147–729, 8.11.1992;  РЦИРЗ, Рег. 9, 7. корпус, XIX–5–1, 1992. 
32

 Војна пошта 7035, Пов бр. 2073-1, Увјерење од 24.11.1992; РЦИРЗ, несређена грађа, Изјава 

Д. С. аутору 
33

 Изјава Д. С. аутору 
34

 Војна пошта 7035, Пов бр. 2131–1, Увјерење од 30.11.1992; РЦИРЗ, несређена грађа 
35

 Војна пошта 7035, Пов бр. 2023–1, Увјерење од 17.11.1992; РЦИРЗ, несређена грађа 
36

 Војна пошта 7035, Пов бр. (нечитко), Увјерење од (нечитко), овјера Општина Невесиње, 

3175/2013, 26.7.2013; РЦИРЗ несређена грађа 
37

 Војна пошта 7035, Пов бр. 2074–1, Увјерење од 24.11.1992; РЦИРЗ, несређена грађа 
38

 Изјава Д. С. аутору 
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звојем ситуације по жељи нападача добила би се знатна повољна стратегијско-

комуникацијска основа за даље наступање према Невесињу.
39

  

 Припадници чете ''Билећки добровољци'' војводе Рада Радовића, који су 

били у саставу 4. батаљона, свједоче о претходно изнијетој чињеници о поло-

вичном смјенском саставу прве линије одбране и њиховој попуни након почет-

ка пјешадијског напада.
40

 Чим се сазнало за напад, други дио чете, са коман-

дантом Радовићем, стигао је у помоћ дијеловима своје чете, који су у првом 

пјешадијском удару претрпјели велики притисак. У том првом удару ''Билећки 

добровољци'' су изгубили четири војника, од којих је један након рањавања 

извршио самоубиство бомбом како не би пао у руке непријатељу.
41

 Погинули 

су Миомир Дангубић,
42

 Данило Глушац,
43

 Миодраг Роган
44

 и Миодраг Шешли-

ја
45

. Тада настаје велика борба за поновно успостављање равнотеже, нарочито 

на и око локалитета који су борци звали ''бијела кућа''. Само за један дан у чети 

''Билећких добровољаца'', од 22 војника на том локалитету, рањено је њих 16.
46

 

У блиским борбама прса у прса, неки кључни мини-локалитети су по четири 

пута у току напада прелазили из руку једне стране на другу, док коначно офан-

зива на том простору није разбијена.
47

  

Међу борцима се већ првог дана проширила вијест да је командант 4. 

батаљона капетан Ранко Продановић рањен током офанзиве. Та вијест брзо је 

допрла и до грађана Невесиња, у којем је владало ванредно стање и гдје се по-

стаје свјесно да је кључ одбране управо на правцу Врањевићи. Општина Неве-

сиње је на уласку у зиму 1992. године, поред својих око 11.000  становника, 

била и уточиште око 15.000 Срба протјераних из Мостара и осталих мјеста из 

долине Неретве. Они су углавном били у изузетно лошим стамбеним и матери-

јалним условима и са мушким војно способним члановима на првим борбеним 

линијама.
48

 Становници Невесиња су се под гранатама сабирали код болнице, 

гдје су се довожени рањеници са прве линије, а истовремено су се сви војно 

                                                 
39

 БОРС, Општинска борачка организација Невесиње, Достава података Влади РС И–05–

52/11, 12.5.2011, Прилог 1, стр. 3–4; Operativna zona Jugoistočne hercegovine, Zborno područje 

Mostar, Kronologija događаnja, стр. 33–34. 
40

 Тихомир Бурзановић, Билећки добровољци Радовић, Сабор Бјелопавлића, Подгорица, 

Цетиње, 1996, прузето са  https://www.scribd.com/doc/251676197/Bilecki-Dobrovoljci-Ratna-

Prica-Iz-SRBSKE-HERCEGOVINE (23.11.2014) ] 
41

 Исто 
42

 Војна пошта 7161, Пов бр. 277–126, Увјерење од 21.11.1992; РЦИРЗ, несређена грађа 
43

 Војна пошта 7161, Пов бр. 277–124, Увјерење од 21.11.1992; РЦИРЗ, несређена грађа 
44

 Војна пошта 7161, Пов бр. 277–127, Увјерење од 21.11.1992; РЦИРЗ, несређена грађа 
45

 Војна пошта 7161, Пов бр. 277–125, Увјерење од 21.11.1992; РЦИРЗ, несређена грађа 
46

 Тихомир Бурзановић, наведено дјело 
47

 Исто; Бурзановић наводи свједочења о догађајимa када је увече трећег дана ''пинц'' са ра-

њенима са тог локалитета пошао и остављао за собом траг крви. У тој акцији лакше је рањен 

војвода Радовић који, упркос томе, остаје на првој линији све до краја офанзиве. 
48

 Апел за помоћ избјеглицама, Српска војска, год. I,  бр. 2, 14. децембар 1992, стр. 34. 
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способни слали на попуњавање линија. Мјесто капетана Продановића заузео је 

капетан Тихомир Јањић. Попуна јединица угрожених на терену кренула је већ 

од поднева. Војници у попуни обавјештавали су прву линију о  специфичном 

ванредном стању и спремности грађана Невесиња, тј. цивилног становништва, 

на пресудну одбрану и допринос борби, што је још јаче дјеловало на морал 

бораца.
49

 Било је то једно ново искуство у односу на поменуто, донекле хао-

тично повлачење јединица из долине Неретве, о којем и данас има доста нејас-

ноћа и нелогичности. ''То више није била иста војска као у јуну 1992-е. Факти-

чки јесу исти људи, али мало организације и јединствена команда је довело до 

тога да су људи били сигурни у вишу команду да их неће напустити и оставити 

на цједилу.''
50

 ''Најновија усташка офанзива дигла је на ноге Херцеговце, посеб-

но Невесиње, гдје је све што може да носи пушку дошло на фронт... Није ријет-

кост да су се у истом рову нашли отац и син, а новинари су ових дана били у 

прилици да на првој линији фронта виде и старце, који не хтједоше да заостају 

за млађима...''
51

 Митровданска офанзива карактеристична је, дакле, по сложно-

сти и високом моралу бораца, али и цивилног становништва Невесиња и околи-

не. И сам град био је изложен гранатирању од стране хрватске артиљерије, која 

је проузроковала цивилне жртве. Смртно је страдао Гојко Вујиновић, лице про-

тјерано из Мостара.
52

 Добрим дијелом офанзиве, а и касније, водила се дебата о 

томе са ког мјеста се гранатирало, али и о калибру употребљених артиље-

ријских оруђа.
53

 

Хрватско-муслиманске снаге су тога 8. новембра на мостарско-невесињ-

ском правцу продужиле са нападима на свим дијеловима фронта, уз јака арти-

љеријска дејства. У Команди корпуса свјесни су да се интензивна борбена деј-

ства могу очекивати и наредних дана.
54

 Одбрана од дејстава непријатеља ока-

рактерисана је у извјештајима Команде бригаде као ''упорна'', а на неким мјес-

тима и ''одсудна'' (подвукао П. Л.), док је ''интензивирано дејство артиљерије по 

рејонима концентрације усташких снага и ВП артиљерије''.
55

 Неуспјех напада, 

у првом дану посебно, а затим и у два наредна дана, у многоме су одредили 

крајњи резултат акције. У документима Команде Херцеговачког корпуса ВРС 

као посљедњи дан са фронталним пјешадијским нападом означен је 12. новем-

                                                 
49

 БОРС, Општинска борачка организација Невесиње, Достава података Влади РС, И–05–

52/11, 12.5.2011, Прилог 1, стр. 4. 
50

 Изјава Д. С. аутору 
51

 Обрад Жерајић, Херцеговина се не да, Српска војска, год. I, бр. 1, 18. новембар 1992,  стр. 28.  
52

 ЦЈБ Требиње, СЈБ Невесиње, Увјерење, Бр 17–4/02–230/27. 
53

 Команда Херцеговачког корпуса, Борбени извештај Главном штабу Војске Републике 

Српске, Строго пов. бр. 147–742, 14.11.1992; РЦИРЗ, Рег. 9, 7. корпус, XIX–5–1, 1992. 
54

 Команда Херцеговачког корпуса, Редовни борбени извештај Главном штабу Војске Репуб-

лике Српске, Строго пов. бр. 147-730,  8.11.1992; РЦИРЗ, Рег. 9, 7. корпус, XIX–5–1, 1992. 
55

 Команда Херцеговачког корпуса, Борбени извештај Главном штабу Војске Републике Срп-

ске, Строго пов. бр. 147–729,  8.11.1992; РЦИРЗ, Рег. 9, 7. корпус, XIX–5–1, 1992. 
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бар и то у термину 10.45–11.20
h
.
56

 Први дан без борбених дејстава, који се 

истовремено може сматрати крајем офанзииве, је 15.11.1992. г.
57

  Интензитет 

напада није био истовјетан оном са почетка дејстава, али је борбена тензија 

одржавана. ''Непријатељ је покретао тенковске јединице на предњем крају срп-

ских снага, нападао са фронта на различитим правцима, убацивао диверзантске 

групе у борбени распоред српских снага, ометао радио-везе, испољавао разли-

чита психолошко пропагандна дејства преко њихових средстава информисања 

(приказује се снимак наводног уласка ''постројби'' у Невесиње – додао П. Л.), 

али се то показало безуспјешним... Укупну ситуацију отежавала је киша и на-

гло захлађење које је тих дана захватило Херцеговину“.
58

 Директну помоћ Не-

весињској бригади у људству у данима офанзиве пружила је 2. лака пјеша-

дијска бригада. У току офанзиве ВРС је постигла још један велики успјех. У 

рејону града Фоче спојиле су се јединице Сарајевско-романијског и Херцего-

вачког корпуса. Овом акцијом на потезу Мокро Поље – с. Мазлине – Градац – 

Хум створена је значајна основа за даљња дејства ка Трнову и Рогоју, а Го-

ражде са околином доведено у потпуно окружење.
59

  

Суочене са губицима и непробијањем линије на главним ударним тачка-

ма, као и са претпоставком да неуспјех акције може проузроковати офанзивна 

дејства ВРС на долину Неретве, хрватско-муслиманске формације су 15. но-

вембра прешле у дефанзиву. Главни стожер ХВО тзв. Хрватске Заједнице Хер-

цег Босне 15.11.1992. издаје документ који много говори о дешавањима  на те-

рену.
60

 Наслов ''Заповијед за обрану'' говори сам за себе како је завршена офан-

зива. Документ почиње дијелом о великим губицима који су нанесени неприја-

тељу у ж/с (живој сили) и МТС (материјално-техничким средствима), као и о 

паници и дезорганизацији. Колико су такви подаци тачни може се провјерити и 

по самој чињеници да линија није нигдје (осим на коти 690, која је враћена у 

јануару 1993. год)
61

 помјерена након офанзиве, али и из самог документа који 

слиједи. У одјељку ''Непријатељске јединице'' наилазимо на контрадикторан 

наставак документа: ''Непријатељ врши интезивно прислушкивање и ометање 

наших средстава везе, што ће и у будуће чинити. Да би консолидирао редове и 

вратио пољуљани морал, непријатељ ће довући све расположиве снаге с циљем 

                                                 
56

 Команда Херцеговачког корпуса, Борбени извештај Главном штабу Војске Републике Срп-

ске, Строго пов. бр. 147–740, 12.11.1992. у 14,00 ч; РЦИРЗ, Рег. 9, 7. корпус, XIX–5–1, 1992. 
57

 Команда Херцеговачког корпуса, Редовни борбени извештај Главном штабу Војске Репуб-

лике Српске, строго пов. бр. 147–743, 15.11.1992 РЦИРЗ, Рег. 9, 7. корпус, XIX–5–1, 1992. 
58

 БОРС, Општинска борачка организација Невесиње, Достава података Влади РС, И–05–

52/11, 12.5.2011, Прилог 1, стр. 5. 
59

 Команда Херцеговачког корпуса, Хитно, Главном штабу Војске Републике Српске, Строго 

пов. бр. 147–741, 13.11.1992; РЦИРЗ, Рег. 9, 7. корпус, XIX–5–1, 1992. 
60

 Glavni stožer HVO, Obrana, strogo povjerljivo ''Bura''  Zapovijed za obranu, Dj. br. 01–2505–6/92, 
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 Изјава Д. С. аутору 
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враћања изгубљеног а могуће је и очекивати офанзивнија дјеловања ради зау-

зимања повољнијих положаја''. Дакле, ''непријатељ који је разбијен и пољуља-

ног морала и гдје му је разбијен цјелокупни систем везе'' врши интензивно 

прислушкивање и ометање средстава везе. Да контрадикторност буде још већа, 

Невесињска бригада Херцеговачког корпуса ВРС може предузети и офанзивна 

дејства!? Ово најбоље говори о горе изнесеној чињеници, о страху од евенту-

алног контранапада већег обима и о правим резултатима офанзивне акције. То 

се види и из сљедећег: ''Црту обране непријатељ је уредио по отпорним и ва-

треним точкама на доминантним котама које је добро бункерисао а поједине 

међупросторе контролира ОЗ, тенковима, прагама, и мобилним ПАТ и ПАМ. 

На предњем крају обране на доминантне коте истура мање снаге ради осматра-

ња, а на те коте има успјешно организирану запречну ватру. Цијелокупну ли-

нију обране осигурао је и минским пољима и групама мина''. У овом дијелу се 

износе стране правилно организоване одбране, прилагођене условима на тере-

ну и колични расположивог људства и материјално техничких средстава које 

су, поред морала српских бораца, биле главни узрок неуспјеха велике хрватско-

муслиманске офанзиве освајања Невесиња и источне Херцеговине. Све наред-

не ставке овог документа, који у оригиналу има девет страница,
62

 садрже де-

таљна упутства за формирање ''обрамбене линије''. Из овог документа је вид-

љиво колико је акција ''Бура'' била детаљно спремљена по распону, обиму и ка-

рактеру снага које овим документом прелазе у дефанзиву. Занимљиво је да: ''1. 

Мостарска бригада дијелом снага држи раније обрамбене положаје, а дио снага 

(око 200) ставља на располагање 3. бригади ХВО'', која је у офанзивним деј-

ствима већ од 8. новембра била на ударној тачки на простору Врањевића. Да ли 

се из овог податка може сазнати да је не само заустављена него и војнички 

значајно ослабљена? Овај веома користан документ има мноштво података о 

којима се може написати посебан елаборат, који би захтијевао детаљно позна-

вање војне формацијско-тактичке доктрине. Вриједи поменути и дио о моралу, 

гдје се посебан нагласак ставља на лични рад са свим заповједништвом и при-

падницима постројби, те на енергично сузбијање појава дефетизма, панике, бје-

жања војника са положаја и самовоље. Документ је у Чапљини потписао запо-

вједник Главног стожера ХВО бригадир Миливој Петковић. 

Потпуно разувјерен у сопствене могућности пробијања прве линије од-

бране Невесињске бригаде, Главни стожер ХВО је, изгледа, након акције био 

једино сигуран у чврстину одбране источне Херцеговине од стране ВРС. То 

исто се види и у документима цитираним у ''Кронологији догађања, Оператив-

на зона југоисточне Херцеговине, зборно подручје Мостар''
63

, у коме се, ван 

свих правила војне службе, огледа велика разочараност акцијом. ''Извјешће 

                                                 
62

 У копији која је у посједу аутора недостаје друга страница документа. 
63

 Operativna zona jugoistočne Hercegovine, Zborno područje Mostar, Kronologija događаnja, str. 

33–34. 
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начелника ВОС ОЗ ЈИХ од 09. студеног 1992. г.'' завршава се реченицом: ''За-

кључак је врло мало урађено уз огромну топничку потпору, доста лажи и по-

грешних извјештавања''.
64

 У извјешћу од 12. студеног 1992. г.
65

 доминирају не-

успјели задаци, немогућност извршавања истих, немогућност одржавања пози-

ција и њихово напуштање, линије које и након офанзиве остају на почетним по-

ложајима, утврђеност српских снага и покривеност артиљеријом и након, како 

се наводи, ''монументално замишљене операције Бура''. 

Стање након  неуспјеха напада у формацијама тзв. Армије БиХ, видљи-

во је из документа Команде 1. мостарске бригаде од 15.11.1992: ''Сходно разво-

ју борбене ситуације на ратишту, а у циљу што ефикаснијег заповиједања једи-

ницама бригаде и владања са ситуацијом. ЗАПОВИЈЕДАМ: 1. Формирати опе-

ративне тим(ов)е из састава заповједништва бригаде који ће руководити борбе-

ним дејствима на ратишту. Тимови као војностручни орган морају у сваком 

моменту да владају ситуацијом на ратишту и стално подузимати одговарајуће 

поступке доприносећи што успјешнијем сламању агресора. Формирати три ти-

ма тако да у сваком тиму буде бар један од старјешина из сваког органа, уколи-

ко је то могуће...''
66

 У  даљњем дијелу документа прецизно се наводе имена чла-

нова три тима од по 10 старјешина. 

Из претходних редова може се видјети да постоји одређено хаотично 

стање на терену, које захтијева адекватне мјере, као што је прегруписавање и  

формирање командних оперативних група за које ''ова заповијед ступа на снагу 

16.11.1992. године у 15 сати. Рад оперативних тимова траје у времену од 15,00 

сати и траје 24 сата непрекидно...''
67

 Осим што се из овога документа могу из-

вући закључци о неуспјеху претходних офанзивних акција и прелазак у дефан-

зиву, он је специфичан јер показује клицу раздора у командним структурама и 

формацијама између хрватских и муслиманских снага која ће се, након описа-

ног формирања паралелних структура, значајно видљива и прије, а поготово 

након овог неуспјеха на херцеговачком ратишту, изродити у крвави сукоб на 

ширим територијама, обиљежен посебном суровошћу управо у граду Мостару. 

Војни неуспјех у акцији ''Бура'' за Митровдан 1992. свакако је имао утицаја на 

развој међусобних односа донедавних партнера. Колики је његов удио у овим 

процесима и да ли је он узрок или истовремено и посљедица истих, остаје да се 

испита у наредним истраживањима. 

Војска Републике Српске изнијела је податке о сопственим губицима. У 

директним борбеним дејствима погинуло је 38 војника и официра. Петнаестак 

дана након офанзиве у КБЦ Подгорица преминуо је од посљедица рањавања 

припадник диверзантског одреда Херцеговачког корпуса. У току припрема 
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офанзиве и непосредним дешавањима након ње, још два војника и један цивил, 

страдали од непријатељске гранате у Невесињу, такође се могу убројати у жрт-

ве. Све то укупне губитке закључује са бројем 42. Теже и лакше је рањено око 

200 војника и официра и пет цивила у Невесињу.
68

 

 Неуспјех офанзиве хрватско-муслиманских снага, евидентан из непомје-

рања линије и паничног преласка у одбрамбени формацијски поредак, сигурно 

је имао и своју страну у људским губицима. Губици ХВ, ХВО и тзв. Армије 

БиХ у овој операцији и даље су, по сазнањима аутора овог текста, недоступни 

јавности. Али ''ред величина'' свакако се може успоставити на основу медиј-

ских извјештаја, обавјештајних сазнања ВРС и успостављања корелације међу 

чињеницама из доступних докумената. Радио Глас Америке у тим данима ја-

вљао је о око 500 погинулих
69

. У листу ''Српска војска'' говори се такође о 550 

погинулих непријатељских војника.
70

 Борачка организација Републике Српске 

у вријеме писања овог рада располаже подацима од око 800 ликвидираних на-

падача.
71

 Видјели смо да само у 3. бригади ХВО послије офанзиве недостаје 

200 војника за успјешну одбрану
72

, а свакако је извјесно да је значајан удио у 

том броју и број губитака (убијени, рањени, заробљени, дезертирали...) током 

неуспјешних офанзивних  активности. О хрватско-муслиманским губицима 

говори и структура неутралисаних, од којих су значајан дио били и официри. 

Као командант Постројбе за специјалне намјене ''Лудвиг Павловић'' погинуо је 

пуковник Божан Шимовић, који је у тактичком распореду операције био запо-

вједник Пете борбене групе, која је наступала на подручју Брштаник – Шћепан 

Крст.
73

 На истом потезу погинуо је и Перо Далматин, један од оснивача ХДЗ у 

Чапљини и учесник у илегалном наоружавању и формирању паравојних хрват-

ских формација у Херцеговини, припадник командног дијела кадра хрватских 

формација.
74

 О губицима и посљедицама неуспјеха говори и чињеница да је 

формацијско извођење акције са првобитних седам борбених група на главном 

правцу, други дан сведено на три групе.
75

 Постоје индиције о томе да хрватско-

муслиманска страна није ни водила као сопствене губитке учеснике разних 

                                                 
68

 БОРС, Општинска борачка организација Невесиње, Достава података Влади РС, И–05–

52/11, 12.5.2011, Прилог 1, стр. 5. 
69

 Изјава Д. С. аутору 
70

 Божо Кијац, Усташе поломиле зубе, Српска војска, год. I, бр. 2, 14. децембар 1992, стр. 8. 
71

 Изјава Војина Гушића, предсједника БОРС источна Херцеговина аутору. 
72

 Glavni stožer HVO. Obrana, strogo povjerljivo ''Bura'', Zapovijed za obranu, Dj. br. 01-2505-6/92. 

IZM Čapljina 15.11.1992. 
73

 Изјава генерала ХВО Драгана Чурчића, преузето са  

 http://www.slobodanpraljak.com/MATERIJALI/ISKAZI/Dragan_Curcic.pdf/ (23.11.2014) ], 

512015; Operativna zona jugoistočne Hercegovine, Zborno područje Mostar, Kronologija događаnja, 

str. 33–34. 
74

 Изјава Војина Гушића 
75

 Operativna zona jugoistočne Hercegovine, Zborno područje Mostar, Kronologija događаnja, str. 

33–34. 
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''драговољачких'' и других група у заједничком наступању,
76

 као и то да су све 

компоненте наводиле само сопствене губитке. О губицима свједочи и прогла-

шење дана жалости на хрватско-муслиманским територијама у долини Нерет-

ве, као и ширење става како је једноставно немогуће на покушани начин заузе-

ти положаје ХК ВРС.
77

 

 Предсједник Републике Српске Радован Караџић упутио је у Невесиње 

изасланика највишег ранга, Николу Кољевића, за подршку и координацију 

евентуалних даљњих радњи у одбрани Херцеговине. Генерал Ратко Младић, 

командант Главног штаба ВРС, лично је ступио у контакт са командантом Бри-

гаде и упутио му подршку за одбрану Невесиња и Херцеговине.
78

 Бригада је 

похваљена и од Команде Херцеговачког корпуса, на чијем је челу био генерал 

Радован Грубач.
79

 Невесињска бригада је 28. јуна 1993. године од предсједника 

Републике Српске одликована Орденом Немањића, као прва од јединица Вој-

ске Републике Српске. Митровдан је дан општине Невесиње, а Борачка органи-

зација Републике Српске тај дан слави као своју крсну славу.
80

 

 Потребно је напоменути фактографију око назива ''Митровданска офан-

зива'', како је ова освајачка акција запамћена у српској широј јавности. Сам да-

тум почетка акције, на крсну славу Светог великомученика Димитрија Солун-

ског, у многоме је одредио овакву чињеницу. Наравно, тај назив је прихваћан 

постепено, а у току акције и непосредно након ње говори се о ''великој офанзи-

ви, посљедњој офанзиви, великим нападима, одсудној одбрани и бици за Невеси-

ње''. Први документи ВРС који садрже назив Митровданска офанзива појавили 

су се у првој половини 1994. године. Те исте године јединице тзв. Армије БиХ 

извеле су, са почетком 11. новембра, нову велику акцију напада на источну 

Херцеговину, такође преко простора описане акције. Поучени искуствима и по-

ражавајућим резултатима великог фронталног напада на положаје ВРС из акци-

је ''Бура'', овај пут акценат је стављен на убацивање великог броја војника у по-

задину и изненадни напад са леђа на прве линије одбране
81

. И ова акција је 

имала за резултат пораз муслиманских јединица, са великим губицима и непро-

мијењеност положаја српских снага одбране Херцеговине. Тек касније ова 

                                                 
76

 РС ЦСБ Требиње, Служба националне безбједности, Записник, 23.11.1992, год; РЦИРЗ, 

несређена грађа 
77

 Исто; Служба националне безбједности Требиње, Записник о информативном разговору са 

К. М., 1.1.1993. Копија документа је у посједу аутора. 
78

 БОРС, Општинска борачка организација Невесиње, Достава података Влади РС, И–05–52/11, 

12.5.2011, Прилог 1, стр. 6; Обрад Жерајић, Херцеговина се не да, Српска војска, год. I, бр. 1, 

18. новембар 1992, стр. 28. 
79

 Обрад Жерајић, Херцеговина се не да, Српска војска, Година I, Број 1, 18. новембар 1992,  

стр. 28. 
80

 БОРС, Општинска борачка организација Невесиње, Достава података Влади РС, И–05–52/11, 

12.5.2011, Прилог 1, стр. 6. 
81

 Операција се у документима тзв. Армије БиХ водила под називом ''Јесен '94''. Више о томе у: 

Šefko Hodžić, Operacija jesen '94, Sarajevo, DES, 2007. 
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офанзива названа је Друга Митровданска офанзива, а догађаји из 1992. ''поста-

ли'' су Прва Митровданска офанзива. Ови називи, као посебне теме за форми-

рање културе сјећања и памћења, постали су и раздјелнице хронологије рата на 

просторима Херцеговине, према којима су се одређивали сви други ратни дога-

ђаји.  

 

 

Predrag Lozo 

 

The First Saint Demetrius Day in the Eastern Herzegovina in 1992 

 

Summary 

 

Establishing the facts about the Yugoslav War (1991-1995) is one of the most 

important tasks of the Serbian historiography. War events in the region of 

Herzegovina, in the South-Eastern part of the Republic of Srpska, deserve a part of 

scientific and public attention. One of those particularly important events is a full-

scale Croatian-Muslim offensive against the Republic of Srpska Army, with the 

brunt on Nevesinje in 1992. The code name of the offensive was “Bura” ("Tempest", 

i.e. a violent windy storm). Although the Croat-Muslim forces had superiority in 

soldiers’ number and technical equipment and although they started a broad 

territorial attack on positions of the Herzegovina Corp, i. e. the brigade of Nevesinje, 

they could not fulfill their task and conquer the Eastern Herzegovina. The successful 

Serbian defense during the battle, known as “the First Offensive of St. Demetrius” 

(named after the Serbian religious holiday during which the battle was fought), 

became significant event in chronological and military-strategic defining of the 

Yugoslav War. This article did not give final answers, although its aim was to 

intensify researches on this interesting topic.      
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ЗЛОЧИНСТВО ОВК: 

КИДНАПОВАЊE И УБИСТВО ТОМИСЛАВА МАРКОВИЋА 

 

Смрт прекида, али не поништава живот 

(Добрица Ћосић, Отпадник) 

 

 

Апстракт: У раду се, на основу расположиве архивске грађе Музеја 

жртава геноцида, приказује случај отмице Томислава Марковића. Ово је само 

један у низ примера отетих па погубљених Срба, а за који су одговорни при-

падници такозване Ослободилачке војске Косова. Случај указује и на повреду и 

ускраћивање људских права породици отетог па убијеног припадника српске 

националности на Косову и Метохији. 

 

Кључне речи: Косово и Метохија, киднаповање, убиство, Томислав 

Марковић, ОВК, људска права. 

 

 

Увод 

 

Вишевековни захтеви и сукоби српске и албанске заједнице на Косову и 

Метохији, око истог комада земље, довели су до кризе 1999. године. Криза је 

завршена оружаним сукобом Савезне Републике Југославије (СРЈ) и војног 

савеза НАТО, који је трајао од 24. марта до 9. јуна 1999. године. Оружани 

сукоб је завршен споразумом у Куманову између Војске Југославије и НАТО и 

Резолуцијом 1244 Савета безбедности ОУН. По завршетку оружаног сукоба, 

паралелно са повлачењем државних снага безбедности, текао је процес доласка 

међународних војних мировних снага (КФОР = Кosovo Force) и Привремене 

административне мисије Уједињених нација (УНМИК), али и припадника тако-

зване Ослободилачке војске Косова (ОВК) на Косово и Метохију. Између ових 

процеса настао је вакуум безакоња, који је искоришћен за насиље и терор над 

српском заједницом. Терор и насиље Албанаца наставили су се и наредних 

година, што ће се видети и у примеру који приказујемо. 

Албански тероризам је ескалирао током 1998. и 1999. године. Насиље и 

терор Албанаца огледали су се, пре свега, у отмицама и убиствима грађана срп-
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ске националности. Отмице су вршене на путевима (превозним средствима), 

њивама, у породичним кућама, угоститељским објектима, на радним местима и 

другде. Отимани су мушкарци и жене, деца, стари људи, инвалиди, тешки бо-

лесници и други. Отети су незаконито затварани у шталама, подрумима, по-

моћним зградама, приватним кућама... Били су испитивани, мучени, сексуално 

злостављани, погубљени на монструозне начине. Затвори и логори за отета ли-

ца налазили су се на територији Косова и Метохије, али и у Албанији.
1
 Насиље 

и терор су кулминирали у току 1999. године, посебно после завршетка рата СРЈ 

и НАТО, када су на Косово и Метохију дошле снаге КФОР-а и УНМИК-а. 

До 2006. године ексхумирани су посмртни остаци 256 страдалих при-

падника српске и других мањинских заједница на Косову и Метохији. Иденти-

фиковано је њих 80, док су породицама предати посмртни остаци 63 њихова 

члана.
2
 Један од отетих па убијених припадника српске националности, чији су 

посмртни остаци ексхумирани, идентификовани ДНК анализом и предати 

породици је и Томислав Марковић.
3
 

 

Досије Томислав Марковић 

 

Музеј жртава геноцида из Београда поседује Досије Томислава Марко-

вића, Србина киднапованог и убијеног од стране ОВК. Његова кћи Снежана 

Здравковић је Музеју жртава геноцида поклонила грађу коју поседује, а која се 

састоји од фотографија, копија архивских докумената и других материјала. 

Треба напоменути да је Новица Марковић, стричевић Снежане Здравковић, 

отет 4. јула 1999. године у Приштини.
4
 О његовој судбини се ништа не зна. 

На основу архивске грађе, околности отмице Томислава Марковића се 

могу сажети на следећи начин: 

                                                 
1
 Више о затворима и логорима видети у: Ненад Антонијевић, Страдање Срба и других неалба-

наца на Косову и Метохији (1998–2006), у: Прилози истраживању злочина геноцида и ратних 

злочина: зборник радова, Музеј жртава геноцида, Београд 2009, 157–216; Милош Недељковић, 

Миле Новаковић, ''Тероризам албанских сепаратиста на Косову и Метохији и метод њиховог 

деловања'', часопис Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Безбедност, година 

41, бр. 6/1999), Београд, 693–728; Зоран Мијатовић, Опело за државну тајну, сведочење из врха 

Државне безбедности, Београд 2004, 127–135, 342–358.  
2
 Н. Антонијевић, Страдање Срба и других неалбанаца на Косову и Метохији (1998–2006), об-

јављено у: Прилози истраживању злочина геноцида и ратних злочина: зборник радова, Музеј 

жртава геноцида, Београд 2009, стр. 172.  
3
 Томислав (Мијат) Марковић, рођен 31. јула 1946. године у месту Девет Југовића, општина 

Приштина, oжењен Планинком Марковић (прим. аутора)  
4
 Новости, 30. јул 2014. године. Према подацима из Удружења породица киднапованих и не-

сталих на Косову и Метохији, реч је о Новици Марковићу, рођеном 18. јуна 1959. године, из  

Девет Југовића, општина Приштина, отетом 4. јула 1999. у Приштини (прим. аутора). 

 http://www.kosmetskezrtve.org.rs, Nepoznata-sudbina.pdf (14.12.2014) ]   

http://www.kosmetskezrtve.org.rs/
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Према изјави Јулке Радоњић, у то време 75-огодишње жене, која је била 

непосредни сведок отмице, Томислав Марковић је отет у суботу 24. јуна 2000. 

године. Тог кобног дана је Томислав Марковић сопственим аутомобилом марке 

застава 101 скала, плаве боје, регистарских ознака ПР-221-49, број шасије 

vx1128A00-00985668, број мотора 01190837, са Јулком Радоњић путовао из 

Прокупља за Приштину.
5
 Томислав Марковић се враћао рано ујутру, између 

7.00 и 8.00 часова, крећући се у конвоју од неколико аутомобила. Изгледа да је 

његов аутомобил био последњи. Отмицу Томислава Марковића су извршила 

четворица припадника ОВК у близини Подујева. Према изјави Јулке Радоњић, 

откако су прешли границу и ушли на Косово и Метохију, припадници ОВК су 

их пратили у белом комбију и црвеном аутомобилу, који је био без регистар-

ских таблица.
6
 После неког времена су им препречили пут, а тројица су насил-

но отела Томислава Марковића, убацили га у комби и одвезли у непознатом 

правцу. Четврти припадник ОВК је аутом Томислава Марковића Јулку Радо-

њић одвезао ''на пола пута'', тј. до административног прелаза Мердаре, избацио 

је из аута и рекао: ''...иди јебем ти српску мајку, иди за Србију''. О окрутности 

довољно говори и то што су од ње одузели торбу и нису јој допустили да из 

торбе узме лекове, иако је била болесна.
7
 Јулка Радоњић је дошла пешице до 

пункта Мердаре и пријавила инцидент. 

Снежана Здравковић, кћи Томислава Марковића, која сада живи у Про-

купљу, посведочила је: ''Отац ми је био у посети и тога дана сам га испратила 

пут куће на Космету. На административном прелазу Мердаре придружио се 

колони Срба који су се враћали у покрајину. Колону са десетак аутомобила 

пратило је једно возило Унмика, а ауто су у месту Ливадице пресрели и кидна-

повали Албанци из два возила''.
8
 

О околностима отмице Јулка Радоњић је дала изјаву УНМИК-у у поли-

цијској станици у Подујеву, одакле су је одвели у Врањевац, предграђе Приш-

тине, где је поново дала изјаву у полицијској станици. У изјави је описала от-

мичаре. Према њеном сведочанству, сва четворица отмичара су били млади 

људи. Припадник ОВК који је одвезао Јулку Радоњић до административног 

прелаза био је ''црномањаст'', а отмичар који је Томислава Марковића извукао 

                                                 
5
 Архив Музеја жртава геноцида (АМЖГ), Фонд грађе о ратним сукобима од 1991, Косово и 

Метохија, Лични фонд Снежане Здравковић, Досије Томислав Марковић, Изјава Јулке Радо-

њић о околностима киднаповања Томислава Марковића, дата у суду у Грачаници 29. јануара 

2002. године, CASE: 2000-000941; Дозвола Томислава Марковића 
6
 Према подацима, у питању су бели комби и црвени VW голф (АМЖГ, Фонд грађе о ратним 

сукобима од 1991, Косово и Метохија, Лични фонд Снежане Здравковић, Досије Томислав 

Марковић, Dopis Savetodavne komisije za ljudska prava Snežani Zdravković, od 6. februara 2009. 

godine).  
7
 АМЖГ, Фонд грађе о ратним сукобима од 1991, Косово и Метохија, Лични фонд Снежане 

Здравковић, Досије Томислав Марковић, Изјава Јулке Радоњић о околностима киднаповања 

Томислава Марковића  
8
 Новости, 30. јул 2014. Подвукао Б. Ђ.  
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из аутомобила ''смеђжућкаст''. У изјави је навела и да је један од припадника 

ОВК претио ''како ће да коље''.
9
 

Породица Томислава Марковића је 29. јуна 2000. године код Међуна-

родног комитета Црвеног крста отворила захтев за тражење Томислава Марко-

вића. Он је породицу Томислава Марковића обавестио 28. фебруара 2007. годи-

не да је затворио случај Томислава Марковића, с обзиром на то да су његови 

посмртни остаци идентификовани.
10

 

Посмртни остаци Томислава Марковића су пронађени у масовној гроб-

ници у приштинском насељу Драгодан. Обдукција је показала да је узрок смр-

ти устрел у пределу лобање.
11

 Канцеларија за судску медицину је као датум 

смрти утврдила 17. јун 2003. године. Међутим, то је, у ствари, датум пронала-

жења и ексхумирања тела. 

Породица Томислава Марковића је 8. фебруара 2007. године обавештена 

од Комисије за нестала лица Републике Србије да су посмртни остаци Томисла-

ва Марковића пронађени у масовној гробници. Породица је преузела његове 

посмртне остатке на пункту Мердаре 23. фебруара 2007. године.
12

 Снежана 

Здравковић, кћи Томислава Марковића, преузела је посмртне остатке свог оца, 

уз пратећу документацију: смртовницу-умрлицу, потврду о идентификацији, 

потврду о идентитету. Такође је преузела и делове одеће: делове панталона 

плаве боје, део кошуље крем боје, један пар чарапа, једну ципелу кафене боје.
13

 

Посмртни остаци Томислава Марковића су идентификовани ДНК анализом
14

 и 

сахрањени у Прокупљу 24. фебруара 2007. године. 

                                                 
9
 АМЖГ, Фонд грађе о ратним сукобима од 1991, Косово и Метохија, Лични фонд Снежане 

Здравковић, Досије Томислав Марковић, Изјава Јулке Радоњић о околностима киднаповања 

Томислава Марковића 
10

 АМЖГ, Фонд грађе о ратним сукобима од 1991, Косово и Метохија, Лични фонд Снежане 

Здравковић, Досије Томислав Марковић, Obaveštenje Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, od 

28. фебруара 2007. godine 
11

 АМЖГ, Фонд грађе о ратним сукобима од 1991, Косово и Метохија, Лични фонд Снежане 

Здравковић, Досије Томислав Марковић, Potvrda o smrti, MPU 2000-000941, YKA 21/001B, 

Odeljenje za pravosuđe, Kancelarija za sudsku medicinu, od 21. фебруара 2007. godine. Potvrdu 

izdao forenzički lekar Marek Gasior.  Potvrda o identifikaciji, br. 2000-000941, YKA21/001B, Unmik 

kancelarije za nestala lica i sudsku medicinu, od 21. фебруара 2007. godine 
12

 АМЖГ, Фонд грађе о ратним сукобима од 1991, Косово и Метохија, Лични фонд Снежане 

Здравковић, Досије Томислав Марковић, Допис заменика ОЈТ у Прокупљу КТН бр. 19/02, од 

26. марта 2007. године 
13

 АМЖГ, Фонд грађе о ратним сукобима од 1991, Косово и Метохија, Лични фонд Снежане 

Здравковић, Досије Томислав Марковић, Potvrda o preuzimanju posmrtnih ostataka Tomislava 

Markovića i prateće dokumentacije, Kancelarije za nestala lica i sudsku medicinu, od 23. фебруара 

2007. godine 
14

 АМЖГ, Фонд грађе о ратним сукобима од 1991, Косово и Метохија, Лични фонд Снежане 

Здравковић, Досије Томислав Марковић, Potvrda o identitetu, YKA/001B, br. predmeta MPU 

2000-000941, Kancelarije za nestala lica i sudsku medicinu u Prištini, od 21. фебруара 2007. godine 
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Косовске институције, УНМИК полиција и ЕУЛЕКС
15

, до данас ништа 

нису урадиле да се открију и процесуирају починиоци отмице и убиства Томи-

слава Марковића. Према расположивим подацима, ни надлежне институције 

Републике Србије нису много учиниле да се расветле отмица и убиство Томи-

слава Марковића, већ су једна другој пребацивале предмет ''на даљу надлеж-

ност''. 

Породица отетог Томислава Марковића је 13. фебруара 2002. године, а у 

вези са отмицом Томислава Марковића из Девет Југовића, СУП-у Приштина 

поднела кривичну пријаву против непознатог лица, број КУ 05/2. Кривична 

пријава је достављена Окружном јавном тужилаштву у Прокупљу на даљу 

надлежност. Оно се, захтевом број КТН 19/02 од 27. августа 2002. године, 

обратило СУП-у Приштина у Нишкој Бањи ради откривања непознатог учини-

оца. 

Породица Томислава Марковића је случај пријавила и Тужилаштву за 

ратне злочине у Београду, које се дописом КТРН бр. 19/07 од 20. марта 2007. 

године обратило ОЈТ-у у Прокупљу са захтевом да преузме даље поступање у 

овом предмету ''јер се у конкретном случају не ради о ратном злочину већ о 

кривичном делу убиства из чл. 113. КЗ, обзиром да је отмица именованог (и 

вероватно смрт) извршена дана 24. 06. 2000.-те године близу села Главника у 

општини Подујево''.
16

 

Отимање Томислава Марковића је пријављено УНМИК-у и Косовској 

полицијској служби (КПС) и евидентирано је у Јединици за тешка кривична 

дела под бројем 2000-ТЕ-944.
17

 Киднаповање је пријављено КФОР-у, УНМИК-

у, КПС-у, СУП-у Приштина, Служби државне безбедности РС, Комисији за 

нестала лица РС и истражитељима Хашког трибунала. Дана 25. маја 2009. 

године Косовска полиција је у вези са убиством Томислава Марковића ОЈТ-у у 

Приштини поднела кривичну пријаву против непознатих починилаца. Дана 28. 

јануара 2011. године ОЈТ у Приштини је затражио од Косовске полиције да 

спроведе додатну истрагу у вези са случајем. 

Снежана Здравковић, кћи Томислава Марковића, поднела је 13. новем-

бра 2008. године Саветодавној комисији за људска права притужбу против 

УНМИК-а. Притужба је упућена због кршења чланова 2 и 3 Европске конвен-

ције о људским правима (ЕКЉП), тј. због неодговарајуће кривичне истраге 

                                                 
15

 EULEX – Мисија владавине права Европске уније на Косову и Метохији – мисија полиције и 

цивилне администрације Европске уније на Косову и Метохији. Од 2008. године задужени су 

за тешка кривична дела на Косову и Метохији.  
16

 АМЖГ, Фонд грађе о ратним сукобима од 1991, Косово и Метохија, Лични фонд Снежане 

Здравковић, Досије Томислав Марковић, Допис заменика ОЈТ у Прокупљу КТН бр. 19/02, од 

26. марта 2007. године 
17

 АМЖГ, Фонд грађе о ратним сукобима од 1991, Косово и Метохија, Лични фонд Снежане 

Здравковић, Досије Томислав Марковић, Dopis Savetodavne komisije za ljudska prava Snežani 

Zdravković od 6. februara 2009. godine 
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отмице и убиства Томислава Марковића, пропуста да се истраже догађаји који 

су довели до његовог нестанка и пропуста да се заштити његов живот. 

Недостатак информација о напорима које су чиниле власти су проузроковали 

менталну патњу породици Томислава Марковића. Дана 17. априла 2009. године 

Комисија је притужбу прогласила прихватљивом. Међутим, Саветодавна коми-

сија за људска права није установила повреде права личности, јер је надлежна 

за време од 2005. године, а како су се отмица и највероватније убиство Томи-

слава Марковића десили 2000. године, то Комисија није могла да испита 

наводе о пропусту УНМИК-а да заштити живот Томислава Марковића, према 

члану 2 ЕКЉП, нити да испита суштину наводних повреда члана 3 ЕКЉП, у 

погледу патње која је нанета породици Томислава Марковића. Догађаји који су 

се одиграли пре 23. априла 2005. године генерално леже ван надлежности Ко-

мисије.
18

 

Да ли је Томислав Марковић био жртва трговине органима или не, за са-

да се не може поуздано утврдити. Његова кћи Снежана Здравковић је у изјави 

за Новости изразила сумњу да је њен отац био жртва трговине органима. Сма-

тра да је њен отац после отмице одведен у Албанију у један од логора.
19

 Треба 

напоменути да постоји основана сумња да су киднапованима који су завршили 

у логорима у Албанији вађени органи и продавани на црном тржишту. 

Снежана Здравковић своје сумње заснива на податку да је њен отац уби-

јен три године после отмице. Међутим, за сада се ова њена тврдња не може 

прихватити као тачна. Канцеларија за судску медицину је као датум смрти То-

мислава Марковића утврдила 17. јун 2003. године. Међутим, то није прави да-

тум смрти. То је, у ствари, датум проналажења и ексхумирања тела. У потврди 

о идентификацији је наведено да је Томислав Марковић убијен раније. 

 

                                                 
18

 АМЖГ, Фонд грађе о ратним сукобима од 1991, Косово и Метохија, Лични фонд Снежане 

Здравковић, Досије Томислав Марковић, Мишљење Саветодавне комисије за људска права, од 

25. фебруара 2013. године, предмет број 46/08 
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 Новости, 30. јул 2014. године 
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Друга чињеница која Снежану Здравковић основано доводи до сумње да 

је њен отац одведен у Албанију је фотографија једне међународне организаци-

је, на којој се у колони од неколико десетина наводно киднапованих Срба види 

и Томислав Марковић. Лист Новости су, поред фотографије, пренеле и вест да 

је фотографија начињена испред логора ''Кукс'' у Албанији.
20

 За сада се не 

може поуздано тврдити да је фотографија начињена у Албанији, нити да је у 

питању логор. Међутим, уколико се утврди да је фотографија снимљена у не-

ком од логора у Албанији, онда постоји основана сумња да је Томислав Марко-

вић био жртва трговине људима и вађења органа. Одговор на питање шта се 

десило са Томиславом Марковићем после његовог киднаповања може дати са-

мо делотворна истрага која ће довести до идентификовања и процесуирања по-

чинилаца злочина. За сада то питање остаје отворено. 

 

Закључна размишљања 

 

Из случаја Томислава Марковића видљива је очигледна одговорност др-

жавних органа Републике Србије, косовских органа, УНМИК-а и ЕУЛЕКС-а 

због повреде члана 2 Европске конвенције за заштиту људских права и основ-

них слобода – права на живот, а такође и због повреде и ускраћивања породици 

Томислава Марковића права на делотворан правни лек, гарантованог чланом 

13 Европске конвенције, и повреде права на правично суђење, гарантованог 

чланом 6 исте конвенције. Највећа одговорност за отмицу и убиство Томисла-

ва Марковића лежи на УНМИК полицији и КФОР-у, јер су у време почињених 

кривичних дела били гаранти безбедности на Косову и Метохији. У моменту 

отимања и убиства Томислава Марковића УНМИК полиција и КФОР су биле 

једине институције на Косову и Метохији задужене за очување мира и 

безбедности свих грађана. 

Посмртни остаци Томислава Марковића су пронађени у масовној гроб-

ници у Драгодану, што упућује на закључак да није у питању обично злочин-

ство неколицине појединаца, већ плански организовано и систематско насиље 

ОВК. Драгодан је место где су припадници ОВК покушали да сакрију и заташ-

кају своје злочине и које ће вечно да оптужује албанске паравојне формације за 

почињене злочине над мањинским становништвом на Косову и Метохији.  

Интересантан податак налазимо у Коментару Канцеларије правних по-

слова, у коме се наводи да је УНМИК полиција у близини Подујева спречила 

да бели комби и црвени аутомобил раздвоје делове конвоја. Након овог 

инцидента конвој је убрзао, а господин Марковић се одвојио од конвоја јер 

није могао да одржава брзину. У том тренутку је ауто Томислава Марковића 

                                                 
20

 Исто 
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пресретнут.
21

 Из Коментара је јасно да се Томислав Марковић кретао у колони 

возила која је била под пратњом једног возила УНМИК полиције. УНМИК 

полиција је била упозната да су нека лица претња по безбедност конвоја, а 

ништа није урадила да идентификује та лица. Како је УНМИК полиција 

спречила покушај да се раздвоје делови конвоја, то јасно произилази да је била 

задужена и одговорна за безбедност конвоја. 

Случај киднаповања Томислава Марковића пренели су и медији. Аген-

ција АФП је 26. јуна 2000. године пренела вест да је припадник српске нацио-

налности отет у близини Подујева, пошто је његов аутомобил пресретнут и 

издвојен из конвоја који је пратила полиција УН. То је изјавио портпарол 

полиције УН Чарли Џонсон (Charley Johnson). У његовој изјави се наводе по-

даци које смо већ описали: да је УНМИК-ово полицијско возило предводило 

мали конвој Срба од пункта Мердаре, да је ауто који је био последњи пре-

сретнут, да је Јулка Радоњић одвезена назад до административног прелаза, а да 

је Томислав Марковић отет. Занимљива је фигура коју је употребио говорећи о 

томе шта се десило: ''Било је као кад вук издваја овцу''.
22

 

Породица Томислава Марковића седам година ништа није знала о њего-

вој судбини, претрпевши психолошку патњу због неизвесности у погледу њего-

ве судбине. Психолошку патњу су директно трпеле Планинка Марковић, су-

пруга Томислава Марковића, и његове кћери Слађана Павић и Снежана Здрав-

ковић, са својим породицама. Породица је и ментално злостављана, јер су јој до 

2004. године од стране приватних лица, углавном албанске националности, 

пружане разне информације о судбини Томислава Марковића.
23

 Услед стресова 

које је доживела због киднаповања и убиства Томислава Марковића, његова 

супруга је 2001. године оболела од артеријске хипертензије и дијагностиковано 

јој је реактивно протраховано депресивно стање. Његовој кћери Снежани 

Здравковић је дијагностикована анксиозност високог интензитета, док је друга 

кћи, која је била у шестом месецу трудноће када јој је отац киднапован, дожи-

вела јак шок и има проблема са штитастом жлездом.
24

 Упркос томе што је по-

родица Томислава Марковића претрпела менталну патњу, бол, жалост и неси-

гурност, до данас није добила никакву материјалну или нематеријалну од-

штету. 

                                                 
21

 АМЖГ, Фонд грађе о ратним сукобима од 1991, Косово и Метохија, Лични фонд Снежане 

Здравковић, Досије Томислав Марковић, Komentar Kancelarije pravnih poslova od 2. jula 2009. 

godine 
22

 У оригиналу гласи: It was ''just like a wolf singling out a sheep''. AFP, Serb kidnapped from UN 

police convoy in Kosovo.  http://www.kosovo.net/archive_june3.html ( 13. септембар 2014 ) ]  
23

 Породица је, углавном, добијала информације да је Томислав Марковић жив и да се налази у 

радном заточеништву у Подујеву (АМЖГ, Фонд грађе о ратним сукобима од 1991, Косово и 

Метохија, Лични фонд Снежане Здравковић, Досије Томислав Марковић, Dopis Snežane 

Zdravković Savetodavnoj komisiji za ljudska prava od 28. februara 2009. godine).  
24

 Исто 
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Остаје чињеница да починиоци киднаповања и убиства 54-годишњег 

Томислава Марковића, као ни у већини случајева, нису пронађени и процесу-

ирани. После 15 година од киднаповања, а вероватно и убиства Томислава 

Марковића, није спроведена делотворна истрага која би довела до идентифи-

ковања и кажњавања одговорних. Можда је некоме потребно да се брзо забора-

ве злочини и крваве руке Албанаца. 

 

 

Bojan Djokic 

Transgression of KLA: 

Abduction and Murder, Tomislav Markovic 

 

Summary 

 

The internal armed conflict that broke out in 1998 between government armed 

forces of the Federal Republic of Yugoslavia and the so-called paramilitary organization 

Kosovo Liberation Army (KLA) led to frequent cases of kidnapping people in Kosovo 

and Metohija. Abductions are carried out on a national basis with chauvinistic motives. 

The KLA is responsible for abduction of members of minority communities in Kosovo 

and Metohija. Kidnapping of the Serbian and other minority populations occurred 

frequently in the period from 1998 until 2000. One of those who were victims of the 

KLA kidnapping was also 54 years old member of the Serbian nationality - Tomislav 

Markovic. 

Tomislav Markovic was kidnapped on June 24, 2000 near Podujevo. He was 

kidnapped from his car by four members of the KLA. Although the family of Tomislav 

Markovic informed all relevant institutions, his fate was unknown for years. After three 

years of kidnapping, his remains were found on June 17, 2003 in a mass grave in the 

settlement Dragodan, in Pristina. An autopsy showed that he was liquidated by shots to 

the head. The remains of Tomislav Markovic were identified in 2007 and handed over to 

the family at the administrative crossing Merdare on February 23, 2007 and was buried 

on the next day in Prokuplje. The UNMIK police, on which was the greatest 

responsibility, KFOR, the Kosovo institutions, EULEX and the state bodies of the 

Republic of Serbia have not done much to clarify the abduction and murder of Tomislav 

Markovic. The perpetrators of this heinous crime are still not found and prosecuted. The 

case indicates the violation and denial of human rights of the family of kidnapped and 

murdered Tomislav Markovic. For seven years his family knew nothing about the fate of 

Tomislav Markovic, so they have suffered mental anguish, pain, grief and uncertainty. 

The question whether Tomislav Markovic was a victim of human trafficking and 

removal of organs, for now, remains open. 
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ПРЕВОД ЈЕДНОГ КОНФИДЕНТСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА 

ВЕЗАНОГ ЗА БОРБУ СРБА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

ЗА ЦРКВЕНО-ШКОЛСКУ АУТОНОМИЈУ 

ОД 14. ЈАНУАРА 1899. ГОДИНЕ 
 

 

У току борбе Срба за црквено-школску аутономију у Босни и Херцего-

вини
1
 често ћемо наићи на конфидентске извјештаје упућене Заједничком ми-

нистарству финансија у Бечу или Земаљској влади у Сарајеву који се тичу ак-

тивности српских првака у земљи и иностранству. Конфиденти су Глигорија М. 

Јефтановића, Војислава Шолу и остале пратили гдје год се ови кретали –  у Бе-

чу, Цариграду, Петрограду, Београду, Новом Саду, Пешти и др. Аустроугарске 

власти су на тај начин биле информисане о најситнијим детаљима до којих су 

конфиденти могли доћи посредним или непосредним путем. Конфиденти су 

често слали веома исцрпне и детаљне извјештаје у којима су наглашавали да су 

одређене информације сазнали од самих српских првака. Велики број њих пот-

писивао се под шифрованим именом, па тако сусрећемо Сремца, Сријемца, 

Адолфа, Клајна, док поједини извјештаји уопште нису потписивани. 

Такав непотписани извјештај, који слиједи, послан је из Новог Сада 14. 

јануара 1899. године. Из самог текста може се закључити да је настао на основу 

казивања особа од повјерења и поузданих извора. 

Извјештај је писан на њемачком језику и налази се у Архиву Босне и 

Херцеговине. 

 

Број документа ad Z. 89/Pr.BH. ex 1899. 

 

Препис 

Нови Сад, 14. јануара 1899. 

                                                 
1
 Од 1896. до 1905. године 
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Како сам дочуо из поузданих извора, у Босни су агитатори већ ступили 

на политичку сцену и од појединих друштвених тијела је више потписаних 

жалби упућено руском изасланику у Беч. 

У тим жалбама се Бошњаци жале да их аустроугарска влада не лиша-

ва само њихове религије и њихових дотадашњих обичаја, него да и у грађан-

ском смислу спроводи насиље, и то само из пркоса јер Срби не желе да се од-

рекну своје националности и зато што траже да остваре право на аутоно-

мију своје цркве и школе. 

Такође је дотичним Бошњацима недавно стављено до знања да је руски 

изасланик ове жалбе послао Муравијеву за Петроград. 

Ово знам поуздано, али са друге стране сам чуо како су исте жалбе на-

водно упућене и султану у Константинопољ. Да ли је ово тачно, не могу да по-

тврдим. 

Осим тога, чињеница је да политичке институције присиљавају пред-

ставнике појединих црквених општина на то да потпишу поднеске који су од-

ређени за то да се митрополит Мандић пошаље за Константинопољ како би 

разувјерио васељенског Патријарха у то да потоње оптужбе, које су у босан-

ском меморандуму уперене против босанских бискупа и босанске владе, не по-

стоје. 

Колико општина је потписало овај поднесак моја особа од повјерења не 

зна, али напротив тврди са сигурношћу како су не само представници грађана 

већ и свештена лица одбили да дају свој потпис. 

Један од најутицајнијих и најактивнијих агитатора у овом смислу је 

изузетно богати стари трговац Јефтановић. Готово је невјероватно какве 

транформације је доживио овај човјек који је, што је опште познато, био нај-

већи присталица окупације. 

Познајем тог човјека пошто сам га више пута сретао код тадашњег 

патријарха Анђелића, и веома добро се још сјећам како је ономад на веома 

драстичан начин Анђелићу приказао патње Срба под турском владавином те 

истовремено истицао каква је срећа што је тој владавини коначно дошао крај 

пошто он сада несметано и са успјехом може да се окрене свом послу. Јефта-

новић је тада вршио пропаганду за патријархалне новине, и то тако да је у 

Босни и Херцеговини 360 српских и 58 турских претплатника добијало те но-

вине. 

За вријеме свадбе пресветог престолонаследника Рудолфа у Бечу је бо-

равила једна босанска делегација која се том приликом представила Анђелићу 

који се у исто вријеме налазио у Бечу. 

Анђелић, који је у то вријеме још увијек био администратор Патријар-

шије, о томе је писмено извјестио своје пријатеље у Новом Саду. У том допи-

су, који данас још увијек постоји, он наводи да је тај Јефтановић код њега у 

хотел довео читаву босанску делегацију и наочиглед свих савјетовао Анђелића 
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да утиче на српско височанство како би се српско-босанска црква ослободила 

грчких фанариота и прикључила српској патријаршији. 

Сада видимо како тај Јефтановић игра другу улогу. Вјерујем да Калај 

те људе уопште није познавао и да се њима уопште није бавио. 

Тога Јефтановића требало би на било какав начин повући јер, ако тај 

човјек – који наравно без новца може лако поново да буде придобијен –, данас 

престане са агитовањем у Босни, онда ће у земљи сасвим сигурно бити мир. 

Један покушај би то потврдио!! 

У јавности га називају ''господар'' зато што он за све шта је у служби 

јавности као и за саму агитацију даје велике износе властитог новца. 

Ономад Јефтановић није хтио ни да чује за ''Заставу'' ни за ''Браник''; 

није трпио новине те странке ни у својој близини а сада се уплео у њену мре-

жу. Након хајки у Босни упадљиво велики број људи одатле долази у Нови Сад. 

Јуче и прекјуче су овдје поново била 2 Босанца који се друже са овдашњим 

радикалима, највише са др Гаврилом, док су нека друга два Босанца отишла у 

Карловиц;
2
 и чим се такви људи појаве, већ наредног дана се у овим српским 

новинама редовно објављују напади усмјерени против босанске Владе. 

Ови људи се пријављују као велетрговци. Код тренутне збрке, која вла-

да у овој земљи, једва ко да се уопште брине о њима. Често лично провјеравам 

да ли су ти људи пријављени у уреду за пријаву боравка. 

                                                 
2
 Напомена преводиоца: Карловиц – само претпоставка да су Карловци у питању! 
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BOJAN STOJNIĆ УДК 323.1(497.15 Козарац)“28. јули 1914“ 

Arhiv Republike Srpske 10.7251/GUARS1507301S 

Banjaluka  

 

 

DOKUMENT O MANIFESTACIJAMA "PATRIOTSKIH 

OSJEĆANJA" KOD STANOVNIŠTVA KOZARCА POSLIJE 

AUSTROUGARSKE OBJAVE RATA SRBIJI 28. JULA 1914. 
 

 

Apstrakt: Dokument predstavlja autentično svjedočanstvo o odnosu stanovni-

štva Kozarca, muslimana i pravoslavnih, prema austrougarskoj okupacionoj vlasti i 

njenom ratu sa Srbijom u ljeto 1914. godine. 

 

Ključne riječi: Kozarac, Srbija, muslimani, Srbi, Prvi svjetski rat, mobiliza-

cija. 

 

 

Austrougarska vlast u Bosni i Hercegovini, od okupacije do početka Prvog 

svjetskog rata, u svojim izvještajima je obraćala pažnju na sve sfere društvenog živo-

ta. U njihovom centru bilo je agrarno pitanje i odnos prema njemu hrišćana, prven-

stveno pravoslavnih, i muslimana. S početkom rata 1914. i operacija austrougarske 

vojske protiv Srbije, u austrougarskim izvještajima centralno mjesto dobija pitanje 

odnosa pripadnika triju bosanskohercegovačkih vjeroispovijesti prema ratu, a poseb-

no u vezi sa ratnim pohodom protiv Srbije i odnosu ovdašnjih Srba prema njemu. 

Svi raspoloživi izvještaji iz Bosne i Hercegovine u vezi sa ovim pitanjem su 

antisrpski obojeni, dok izvještaj Kotarske (sreske) ispostave Kozarac, koji je bio u 

sastavu Kotara (sreza) Prijedor,
1
 sadrži krajnje radikalan stav po pitanju rata sa Srbi-

jom. Na to je posebno uticalo siromašno socijalno stanje Kozarca koji je, iako starija 

varoš od Prijedora, stalno nazadovao, a Prijedor, nalazeći se na trgovačkom putu i ri-

jeci Sani, napredovao. Nosioci socijalnog nezadovoljstva i antisrpskog odnosa u Ko-

zarcu bili su lokalni muslimanski zemljoposjednici, koji su prema svojim srpskim 

sugrađanima ispoljavali posebno neraspoloženje. Ova se konstatacija podjednako od-

nosi i na mirnodopsko i na ratno vrijeme. 

O tom neraspoloženju, koje se u Prvom svjetskom ratu ispoljilo do nevjero-

vatnih razmjera, a naročito u vezi sa "patriotskim osjećanjima" i spremnošću za odla-

zak u rat protiv Srbije, za šta se posebno zalagao prohrvatski političar Ademaga Me-

šić, rječito svjedoči dopis Kotarske ispostave u Kozarcu Okružnoj oblasti u Banjaluci 

                                                 
1
 Kotarska ispostava Kozarac imala je, prema popisu stanovništva iz 1910. godine, 2.278 kuća i 

14.303 stanovnika, od kojih je, po vjeroispovijesti, bilo 7.178 srpsko-pravoslavnih, 6.474 muslimana, 

390 rimokatolika, 253 grkokatolika, dva jevreja i šest evangelika. 
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od 14. septembra 1914. On vjerno odslikava istoriju odnosa stanovništva Kozarca, 

muslimana i pravoslavnih, ne samo u vezi sa ratom protiv Srbije, nego prema pitanju 

daljnje austrougarske vlasti u Bosni i Hercegovini uopšte. Nju muslimani u ratu sve-

srdno podržavaju, a Srbi samo onoliko koliko je to potrebno da se ne bi izložili ži-

votnoj opasnosti. Takav dijametralno suprotan odnos karakterističan je za sve vrije-

me austrougarske vlasti u Bosni i Hercegovini, od okupacije pa do kraja Prvog svjet-

skog rata, koji je okončan njenim porazom. I u novoj nacionalnoj državi – Kraljevini 

Srba, Hrvata i Slovenaca – nastavila se politička i socijalna podijeljenost muslimana i 

Srba u Kozarcu. I u predstojećem Drugom svjetskom ratu, muslimani, oslonjeni na 

NDH, ponovo su ispoljili ratobornost i ubilaštvo prema domaćim Srbima. 

Tekst dopisa Kotarske ispostave u Kozarcu Okružnoj oblasti u Banjaluci od 

14. septembra 1914, upućen povodom "manifestacije patriotičkih osječaja", pisan ru-

kom, latinicom, na četiri stranice, čuva se u Arhivu Republike Srpske u Banjaluci u 

fondu Kreisbehörde Banjaluka, br. 239/1914. Tekst predstavljamo integralno i bez 

gramatičkih i semantičkih intervencija: 

 

 

BEZIRKSEXPOSITUR  

KOTARSKA ISPOSTAVA 

  

KOZARAC.   

 

Broj 413 praеs  Kozarac dne 14. septembra 1914 

 

Manifestacije 

patriotičkih osječaja 

Na broj 1128 praеs od 8. Augusta 1914 

 

Okružnoj oblasti 

u 

Banja – Luki 

službenim putem 

 

Proglašenje rata Srbiji pobudilo je kod naroda ove ispostave dvojake osjećaje: 

Muslimani i nešto Katolika, koliko ih ovđe ima dali su izražaja svojoj radosti 

na razne načine. 

Klicanjem: Živio naš car, Živila naša vojska, Bože bilo sretno, Treba gadove 

uništiti i t. d., te prijateljskim sastancima osobito za vrijeme Ramazana, na kojima se 

pretresalo pitanje rata davali su izražaja svoje odanosti napram Njegovom Veličan-

stvu i Uzvišenoj dinastiji, te želeći sreću austrijskom oružju. 
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Nije to ostalo samo pri jednostavnim željama. Oni su i svoju dužnost krasno 

sahvatili. Mobilizacija ljudi, konja, kola, podavanje žita u naravi obavljeno je u naj-

većem redu. 

Na glas, da Ademaga Mešić kupi dobrovoljačku četu nijesu ni Kozarčani izo-

stali, nego ih se prijavilo više od 200 ljudi željno žudeći, da budu na neprijatelja po-

vedeni. 

Nebrojno poklika sam čuo: Makar poginuo, ne žalim. 

Oni pak, koji su kod kuće ostali – također su dragovoljno i oduševljeno dopri-

nosili svoj obol u ratne svrhe. 

Od prvog dana mobilizacije smo počeli sakupljati za siromašne obitelji onih, 

koji su u rat pozvani. 

Kako se dragovoljno davalo navesti ću primjera radi: da smo prve večeri sa-

kupili 1600 K, da smo u oči Rođendana Njegovog Veličanstva licitiranjem prodali 

jednu cigaretu u korist sirotinje u rat pozvanih ljudi za 152 K.
2
 Tom zgodom nam se 

uvukla i jedna pogreška. Mi smo naime sakupljali ujedno za domaću sirotinju, čiji su 

hranitelji pozvani u rat i za crveni Krst. 

Za svoju sirotinju smo potrošili oko 1600 K, a zemaljskoj vladi smo poslali 

2600 K. 

Sakupili smo i u naravi darova kao platna, košulja, gaća, rubaca, čarapa u te-

žini od 1. mtc. koje smo poslali vladinom povjereniku za zemaljski glavni grad Sara-

jevo. 

Još imamo nekoliko stotina kruna, koje čemo odpremiti zemaljskoj vladi čim 

se dospije, da sravnimo i pregledamo iskaze i svoje račune. 

Sa sakupljanjem milodara u novcu i naravi se nastavlja. 

Ovom zgodom ne mogu propustiti, a da ne istaknem darežljivost i požrtvova-

nost ovdašnjeg načelnika Mehage Fazlić, koji je sav svoj život u zadnje vrijeme tome 

djelovanju posvetio. 

Ovako lijepih vijesti o Srbima navesti žalibože ne mogu. 

Već nakon atentata su se isti povukli, ali nakon rata su posve povučeni, šutlji-

vi, hladni. 

Pojedinici kao učitelj u Lamovitoj Simo Radetić, trgovac Avram Tejić, su im-

provizirali kod crkve u Bistrici narodni sastanak, na kome se govorilo o sakupljanju 

milodara. 

Nakon govora Radetićeva, koji je završio sa poklikom: Živilo Njegovo Veli-

čanstvo naš Car – odgovorio je narod sa trokratnim Živio!, a kad se prešlo na djelo, 

na sakupljanje – uspjeh nije bio sjajan. Na 600 kuća se sakupilo oko 300 K. 

Na Rođendan Njegovog Veličanstva je i ovdašnji svečenik Svatozar Špirić 

govorio narodu! (: seoskog svijeta je bilo malo i to večim dijelom crkveni odborni-

                                                 
2
 Istoričar Milorad Ekmečić navodi da se za jednu krunu uoči Prvog svjetskog rata moglo kupiti jedno 

jagnje. Милорад Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914, Београд 1973, 178; Đorđe Mikić, 

Austrougarska ratna politika u Bosni i Hercegovini 1914−1918., Banjaluka 2011, 184. 
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ci:), a govor je svršio sa poklikom: Živio naš Car!, koji govor su prisutni popratili sa 

trokratnim Živio! Uspjeh sakupljanja je slab. Na oko 250 kuća sakupilo se 72 K. 

Izgovarali se neimaštinom. Ja sam pak u tim izgovorima gledao – laž. 

Mobilizacija ljudi i ostalog je i kod Srba u redu prošla, ali se ta okolnost po 

mojem nemjerodavnom mnijenju ne ima pripisati lojalnosti srpskog pučanstva, nego 

posljedici – vješalima. 

Iznimke lojalnog elementa kod Srba su u opće, a nakon rata naročito samo – 

iznimke. 

 

Upravitelj ispostave: 

Juratović 
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ДРАГАН ШУЋУР УДК  94(100)“1914/1918“:929 Давидовић Јово 

војни свештеник 10.7251/GUARS1507307S 

Оружане снаге БиХ  

sucurdragan1@gmail.com  

 

 

СВЈЕДОЧАНСТВО СВЕШТЕНИКА 

ЈОВЕ ДАВИДОВИЋА ИЗ ПРВОГ СВЈЕТСКОГ РАТА 

 

 

Апстракт: Свештеник Јово Давидовић је рођен 1889. у Пољавници код 

Новог Града. За ђакона је рукоположен 28. септембра 1913, а за свештеника дан 

касније. Током Првог свјетског рата био је администратор парохије у Зборишту 

код Босанске Крупе. Нека дешавања током рата и послије њега, свештеник Да-

видовић је забиљежио. Наиме, у тексту који је пред нама види се однос аус-

тријске власти и положај овог свештеника за вријеме Првог свјетског рата. 

Текст се чува у архиви Црквене општине Бањалука, а састоји из три дијела. У 

тексту се налази превод пресуде, затим неколико реченица које говоре о поми-

ловању овог свештеника, те кратак извјештај о дешавањима послије пресуде 

Војног суда у Бањалуци. Текст је куцан ћирилицом и није датиран, а објављу-

јемо га без икаквих измјена. На тачкицама у тексту највјероватније је био одре-

ђени текст, који вјероватно није додан приликом превођења. 

 

Кључне ријечи: Јово Давидовић, Аустрија, Угарска, Војни суд, војска.  

 

 

ПРЕВОД ГЛАВНОГ ДИЈЕЛА ПРЕСУДЕ ВОЈНОГ СУДА У БАЊАЛУЦИ  

ОД 10. X. 1914. г. број Г. З. К. 119/14 

                                                    21. 

 

У име Његовог Величанства цара Аустрије и апостолског краља Угарске ! 

  Јово Давидовић рођен у Пољавницама, срез Бос. Нови, Босна, тамо и на-

длежан, стар 25. година, срп. правосл. свештеник, ожењен, са пребивалиштем у 

Зборишту, срез Бос. Крупа, 

к р и в   је 

 што је на 5. августа текуће године у Отоци, у Босни, у гостиони пред 

више људи, дакле јавно, изјавио: ''Све има своју завршну тачку и кад дође до те 

тачке мора пропасти. Тако су Аустрија и Њемачка постигле свој највећи успон 

па морају пропасти, а Славени ће зато порасти. 

 Тиме је починио злочин сметања јавног мира па се поред губитка /сврга-

вања/ са свештеничке службе уз губитак права да је поново добије без изричите 
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дозволе Његовог Величанства Цара, осуђује на тешку тамницу у трајању од три 

и пол године пооштрену са самотним затвором за читаво вријеме 10., 20., 30. и 

40 мјесеца. 

 

Р а з л о з и 

Саобразно §§ ................................................................................................................. 

одлучујем из службених разлога прекид у издржавању досуђене казне до демо-

билизације или евентуално ранијег изласка осуђеног из активне војне службе, 

при чему му за случај његовог храброг држања пред непријатељем стављам у 

изглед опрост преостале казне. 

Бања Лука, 21. септембра 1916. 

Командант ц. и кр. војне станице 

Нарцис Шницлер, генералмајор. 

  

 

Даљи догађаји послије пресуде Војног суда за вријеме I. свјетског рата 

 

 Други дан по објави рата Аустроугарској монархији са стране Италије 

преведен сам из војног затвора у Бањалуци у војно-казнени завод у Мелерс-

дорфу, Mellersdorf, Доња Аустрија. То је ислиједило по наредби Министарства 

војске и морнарице. Поступак у тамници хуман. Пресуда о самотном затвору 

није примјењивана. 

 У августу 1916. године војна комисија одабирала је способне затворени-

ке за слање на фронт уз обећање да ће им се опростити остатак казне ако се 

буду храбро борили за пречасни дом Хабсбурга. И ја сам проглашен способним 

и на 1. XI. 1916. изведен из тамнице и упућен, отпраћен у Беч а одатле војној 

допунској команди у Бањалуку па одавде са једним транспортом у Лебринг 

(Штајерска) допунском батаљону II. бос. херц. регименте. Тамошњи Срби, 

официри, подофицири као и обични војници били су веома сналажљиви. На-

шли су ми скровито мјесто у једној канцеларији батаљона, званој штандесфи-

рунг, евиденција припадника бос. херц. II. регименте. Послије 4 мјесеца Коман-

да ме ненадано додијелила петој марш-компанији. Посредовањем војног свеш-

теника муслиманске вјероисповиједи еф. Руждића, родом из Сарајева, коман-

дир пете чете упутио ме љекару, Др. Равасинију, Талијану по поријеклу, око 

кога су службу вршили углавном Срби. Нисам ни видио Др. Равасинија али је у 

болесничкој књизи уписано: ''неспособан. На љекарску комисију''. Иза тога сам 

додијељен чети неспособних а и даље остао водитељ војних матица за право-

славне и муслимане, чији војни свештеници нису владали њемачким језиком. 

Децембра 22. године 1917. Др. Крек и Др. Корошец, словеначки посла-

ници на Царевинском вијећу у Бечу (парламент) поднијели су усмену интерпе-

лацију министру војске и морнарице због повреде чл. 29. војноодбрамбеног за-
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кона Аустро угарске монархије, почињене тиме што је свештеник Јово Давидо-

вић упућен на војну дужност с оружјем. На 24. XII. 1917. стигла је брзојавна 

наредба армијске команде из Граца да се одмах разријешим војне дужности, 

што је истог дана и услиједило. 

Чак су ме заборавили вратити натраг у тамницу у Мелерсдорфу, гдје сам 

требао издржавати казну до 10. априла 1918. 

По ослобођењу из војске затражио сам парохију. За постављање на паро-

хију осуђених свештених лица била је потребна сагласност Земаљске владе за 

БиХ. Ова се изјаснила спремном да дадне своју сагласност, ако ја – сходно пре-

суди Војног суда – исходим дозволу од Његовог ц. и кр. Величанства за врше-

ње парохијске службе. Нисам био вољан да тражим ту милост. Одлучио сам да 

затражим запослење у свјетовној служби. Пошто ми није одговарала служба 

надзорника пруге нити служба магазинера, коју су ми понудили официри из 

Војне команде за градњу пруге Бос. Нови – Бихаћ, добио сам у почетку марта 

1918. мјесто књиговође у руднику угља Љешљанима.
1
 Добио сам стан и пресе-

лио породицу. На тој служби остао сам до 1. нов. 1918. кад сам постављен за 

администратора парохије Глиница у срезу цазинском. 

Шпањолска грозница почела је харати крајем августа. С дозволом упра-

вника инж. Поспишила, Чеха поријеклом, вршио сам сахране умрлих из села 

око рудника. Једног дана ишао сам у спроводу пред седам покојника: пред че-

тверома из једног засеока док су ме три покојника чекала на раскршћу пута 

којим сам ишао на гробље. У парохији глиничкој чији је свештеник умро одмах 

по појави ове пошасти, опојао сам 375 гробова, чији су покојници поумирали 

од шпанске грознице. А у тој парохији од 800 домова погинуло је и умрло од 

ратне недаће свега 14 војних обвезника. 

На глиничкој парохији остао сам до априла 1921. год. По молби црквене 

општине свођанске и по личном пристанку премјештен сам за пароха свођан-

ског.
2
 На овој парохији остао сам до 1. III. 1933. кад сам постављен за цркве-

носудског тужиоца бањалучке епархије. 

 

                                                 
1
 Љешљани су насељено мјесто у општини Нови Град у Босни и Херцеговини. 

2
 Сводна је насељено мјесто у општини Нови Град у Босни и Херцеговини. 
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НАДА ПЕТРОВИЋ УДК  355.48/49:929Боровина Саво 

Београд 10.7251/GUARS1507311P 

 

 

ТРАГОМ ДОКУМЕНТА 
 

 

Сећање на Саву Боровину, војника 1. пешадијског пука Прве српске до-

бровољачке дивизије у Русији, написао је дивизијски генерал Бошко М. Тоскић 

и објавио у Ратном поменику у бројевима 10 и 11, јануара и фебруара 1941. 

Бошко (Михаила) Тоскић је упознао редова Саву Боровину 1916. године, када 

је био командир у Граничној трупи. По одлуци српске владе на Крфу, кренуо је 

3. марта 1916. са још 133 официра, подофицира и других лица под командом 

генерала Стевана Хаџића
1
 у Русију, да од добровољаца формирају борбене је-

динице. 

Генерал Тоскић је рођен у Београду 1883. године. Имао је три сина, бли-

занце Љубомира и Михаила и трећег Боривоја. Завршио је шест разреда гим-

назије, затим Нижу школу Војне академије од 19. септембра 1900. до 9. сеп-

тембра 1903. Вишу војну академију похађао је од 1920. до 1922.
2
 Учествовао је 

у Првом и Другом балканском рату, као и Првом светском рату у Српској 

војсци у Русији и на Солунском фронту. Његова војничка каријера је импре-

сивна. 

Бошко М. Тоскић у чин пешадиjског поручника унапређен је 1907. го-

дине, а у капетана II класе 1910. године. У чин капетана I класе унапређен је 2. 

новембра 1912, и то је остао до 17. јула 1916, када је унапређен у мајора. У 

балканским ратовима био је командир 2. чете 2. батаљона 2. пешадијског пука 

''Књаз Михајло'' са чином  капетана I класе. Пре тога био је командир 1. чете 

Граничне трупе у чину капетана I класе кратко време: 17. април 1916 – 1. мај 

1916. Затим је био заступник команданта 1. батаљона 2. пешадијског пука 

                                                 
1
 Стеван С. Хаџић, генерал (1868–1931), командант је Прве српске добровољачке дивизије. 

Учесник је свих ратова које је водила српска војска, најпре као редов, ђак добровољац 14. 

пешадијског пука у српско-бугарском рату 1885, потом командант Дринске дивизије I позива у 

српско-бугарском рату, којом је успешно командовао. У Првом светском рату био је командант 

Шумадијске дивизије I позива и учествовао је у свим борбама на десној обали Саве код Шапца 

и у Мачви. У августу 1914. српска Врховна команда поставила га је за начелника Штаба I 

српске армије и на тој дужности остао је до почетка 1916. У фебруару 1916. српска Врховна 

команда на Крфу издала је директиву Стевану С. Хаџићу (поставила га за команданта) за 

одлазак у Русију, ради формирања I српске добровољачке дивизије. Ђорђе Станић, Верници 

српства и отаџбине, Београд, 2003, 349. 
2
 Биографија Бошка М. Тоскића написана је на основу његовог персоналног досијеа, који се 

налази у Војном архиву. Сигн: Војни архив, фонд ВКЈ, Досије персоналних података официра 

БКЈ, К-1874, бр. досијеа 630. Подаци узети из Картона личних и службених података официра.  

, 
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Српске добровољачке дивизије у Русији, у чину капетана I класе. Био је коман-

дир 2. чете 1. батаљона 1. пешадијског пука Српске добровољачке дивизије у 

Русији, у чину капетана I класе и мајора (1. мај – 5. септембар 1916), командант 

2. батаљона 1. пешадијског пука Југословенске дивизије, у чину мајора (5. 

септембар 1916 – 7. август 1918), командант 2. батаљона 22. пешадијског пука, 

у чину мајора (7. август 1918 – 26. март 1919), командант 3. батаљона 28. 

пешадијског пука, у чину мајора (26. март – 15. септембар 1919) и командант 3. 

батаљона 2. пешадијског пука ''Књаз Михајло'', у чину мајора (15. септембар 

1919 – 25. октобар 1920). Чин потпуковника добио је 1921, а пуковника 1925. 

године. Бригадни генерал постао је 28. јуна 1933, а дивизијски 28. јуна 1937. 

Командант је пешадије у Дринској дивизијској области (1. јун 1932 – 10. мај 

1934), командант Школе за резервне пешадијске официре, а затим у команди 

Брегалничке дивизијске области. Разрешен је свих дужности и стављен на ''рас-

полагање'' 9. фебруара 1940. 

Бошко М. Тоскић је током војне службе свих ратних година за изузетну 

храброст и приврженост војном позиву одликован бројним домаћим и страним 

одликовањима. Домаћа одличја: Сребрна медаља за храброст (ФАБР. 14613, 5. 

мај 1913), Златна медаља за храброст (ФАБР. 13931, 30. новембар 1913), Бели 

орао V степена без мачева (ФАБР. 9786, 31. мај 1915), Карађорђева звезда IV 

степена са мачевима за храброст у Добруџи (ФАБР 97996, 20. јул 1919), Кара-

ђорђева звезда IV степена са мачевима за храброст на Солунском фронту 

(ФАБР 153963, 11. април 1920), Југословенска круна IV степена (АЂБР 20811, 

6. септембар 1930), Свети Сава III реда (АЂ бр. 26005, 17. децембар 1933), Ор-

ден Југословенске круне II реда (ОЂ бр. 21136, 6. септембар 1936). Страна од-

ликовања: руски орден Светог Ђорђа IV степена за Добруџу (бр. 656, 3. јул 

1917), румунски орден Михаило Витез III степена, Легија части 1918. за Солун-

ски фронт, Чехословачки крст, руски орден Црвеног крста за заслуге учињене 

Руском црвеном крсту (бр. 597, 17. април 1930). 

Генерал Тоскић је оставио упечатљиво и поетско сведочанство о редову 

Сави Боровини и читавој генерацији српских војника и старешина који су рато-

вали у Првом светском рату. Савин пут од села Соколовићи у Босни до моби-

лизације у аустроугарску војску, одласка на Руски фронт, предаје Русима и по-

том борбе у Српској добровољачкој дивизији у много чему је типичан за бројне 

Срба из крајева тадашње Аустроугарске. Посебно су драматични описи битке 

на Добруџи, у којој је страдао и Сава Боровина. Текст је написан са бројним ре-

минисценцијама из српске историје и народних јуначких песама. Такође пред-

ставља и значајно сведочанство о стварању југословенске државе и српским 

жртвама положеним за јужнословенску идеју. Прожет је дивљењем једног ге-

нерала према јунаштву и схватању живота, отаџбине, морала који је имао Сава 

Боровина, редов српске војске.  
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Сећање дивизијског генерала Бошка М. Тоскића на Саву Боровину прено-

симо у целости, без скраћења, лекторских или других интервенција. 

 

''Редов Сава Боровина 

јунак 1 Пешадиског пука I Српске добровољачке дивизије у Русији 

 

Редов Сава Боровина родио се у селу Соколовићу, у срезу Рогатичком, у 

бановини Дринској. Његово село има леп назив, па ценећи по томе и требало је, 

да из тога села излети овакав соко, као што је био Боровина. И презиме му је 

одговарало његовој снази. Био је висок као див; прав као бор; широких плећа за 

два човека. Имао је груди лавовске. За њега се је заиста могло рећи, да је био 

као од брега одваљен. 

Његово село је у планинском крају Босне поносне. Зато је Сава до сту-

пања у војску живео на ваздуху чистом – планинском. А зар има чистијег и 

здравијег ваздуха од планинског? Тамо нема прашине и дима градског, као што 

је то нарочито у већим градовима. Сунце је Саву зрачило целога дана, јер је као 

земљорадник од јутра до мрака био у њиви на лепом раду сеоском. Рад у селу 

је један од најлепших и најздравијих радова човекових. То је доживотна гимна-

стика у отвореном пољу на сунцу и ваздуху. Сава је пио само здраву, бистру 

као суза воду планинску, а живео је чедно и уредно, јер он није хтео знати за 

страшне пороке људске: пијанство, коцку и развратан живот, од којих пропада-

ју: појединци, друштво и народ. Здрава вода је најлепше и најкорисније пиће. 

Зато наши планинци имају да благодаре за своју развијеност: чистом ваздуху, 

сунцу и здравој води, а нарочито још, кад је живот уз то чедан – непорочан. 

Сава је недељом пре подне ишао у цркву, а по подне забављао се је витешким 

играма: бацањем камена са рамена, скакањем, трчањем и хрвањем. Читао је ко-

рисне књиге. Њега кафана није привлачила. Такав је и у рату остао. Зато је и 

сачувао снагу дивовску, да му равна није било у целој дивизији нашој. У њој су 

били: Босанци, Херцеговци, Личани, Војвођани, Славонци, Далматинци, из Хр-

ватске, Словеначке и из других крајева наших. Нарочито су се одликовали раз-

вијеношћу наши горштаци: Босанци, Херцеговци и Личани, али је редов Сава 

био развијенији од свих другова. Био је врло честит, необично добре душе и 

срца. То му се је и у очима видело, јер су очи огледало душе. Код њега су снага 

телесна и душа биле у равнотежи. 

Родивши се у крају, где се пева уз гусле, слушао је много о нашим 

јунацима. 

Слушао је о Старини Новаку, који се је сиромашан са будаком о рамену 

враћао из Смедерева, где је 3 године радио на зидању Смедерева града. Дошав 

близу планине Романије, сусрео се је са турским сватовима. Сви су сватови 

мирно прошли поред Старине Новака, само није Турчин младожења. Без ика-

кве кривице Новакове, ударао је Турчин Новака троструком камџијом. Трипут 

га је Новак молио, да га не удара, јер му он ништа зло не чини. Бесно Туре није 
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за Бога знало. Није имало срца и душе, већ је продужило да удара Новака. Тада 

се је Новак наљутио; скинуо је будак и њиме је Турчина са коња свалио на 

очиглед свих сватова. Узео је коња и сабљу Турчина. Одметнуо се је у хајдуке 

и 40 година је хајдуковао у гори Романији (високој 1 629 м.), ломећи се по ње-

ним урвинама и штитећи наш народ од зверстава турских. 

Слушао је о јунацима Косовским, којима имамо вечито да благодаримо, 

јер су нам дали пример, како треба да се жртвујемо за слободу. Њихова јуначка 

погибија била је у нашем ропству петвековном непресушиви извор јунаштва и 

пожртвовања као и за сва поколења доцнија, садања и будућа. Од косовских 

јунака смо научили, да је дух изнад материје, да је царство небеско вечито а 

земаљско пролазно као сан. 

Често се је сећао оне дивне песме ''Јека од гусала'', која износи страшно 

стање после пропасти нашег царства, јер све што беше наше, наше није смело 

бити. Место песме, јадиковање; место слободан домаћин, слуга Турчину; ни 

Богу се није смело молити. Наше благо било је у Турчиновим рукама. Најзад се 

наш народ под Карађорђем и Милошем дохвати горе. Отвори се крвава војна, 

која је Србију ослободила; која је заљуљала турску царевину и зачудила цео 

свет. 

Тужни звуци гусала заносили су Саву заједно са јуначким песмама, па је 

Сава мислио, да ли ће и њему бити суђено, да за слободу свога народа и он ова-

ко што учини, јер Босна не беше тада слободна као и остали наши југосло-

венски крајеви на десним обалама: Дрине, Саве и Дунава. 

Мислио је о мајци Србији и о њеној сестри јуначкој Гори Црној, одакле 

су наде долазиле, које су као сунце сјајно загревале срца наше браће поробље-

не, да ће и њима зора слободе синути. Доста беху робови, треба да су једном 

већ слободни! 

Све је то давало снаге моралне и полета Сави као и осталој браћи нашој 

поробљеној. 

Када је 1912 године српска војска потукла Турке код Куманова, Сава је 

скакао од радости. 

Дошла је злокобна 1915 година, када су Србија и Црна Гора покорене 

под навалом силних војсака непријатељских после многих крвавих борби и 

славних победа. 

Слушао је Сава, да се је српска војска са највећим пожртвовањем борила 

за слободу Срба, Хрвата и Словенаца-Југословена, јер нема ништа страшније, 

но изгубити слободу своје државе и бити роб туђину. 

Он је слушао, да је свако брдо у Србији попрскано крвљу наших синова; 

да је сваки поток обојен њиховом крви; да су стотине хиљада наших јунака 

остали на бојиштима од: Дрине, Саве и Дунава до Солунског фронта, не хотећи 

се предати, јер су сматрали, да је славније погинути, но срамно у ропству живе-

ти; да су многи оставили своје јуначке кости у далекој Африци; да су многи 
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сахрањени у плавој гробници – у Јадранском мору, скрхани патњама и боле-

шћу, отступајући кроз тешко проходну и маларичну Албанију, без средстава за 

живот. 

Саву је пропаст Србије и Црне Горе дубоко дирнула. Њега војне аустри-

ске власти позивају у војску. Он одлази и премишља: ''Куда ће ме послати''? 

Ако одем против Србије, зар ја да се борим против рођене браће моје, која 

онако славно гину за слободу своју и свију нас? Зар да се борим против моје 

браће, која су (Шумадиска дивизија II позива) прелазила Дрину и лила крв и 

гинула за слободу моје Рогатице и Босне поносне? Никада! Укаже ли се прва 

прилика, предаћу се, јер сам Србин – Југословен. 

Ако ме пошаљу на руски фронт, ја ћу се и тамо предати, јер су Руси 

браћа нама Србима и свима Југословенима. Та Русија је мајка словенска. Руси 

су се заједно са српском војском борили за слободу Срба, Бугара – Југословена. 

Саву упућују на руски фронт. Њему се указа згодан тренутак и он се 

предаје браћи Русима, који га упућују у један од логора заробљеничких. 

Сава ни у логору не остаје миран. Његово јуначко српско срце и његова 

племенита душа југословенска вуку га ка његовој браћи из Србије, да ступи у 

њихове редове и да им помогне. 

Он доноси одлуку, да је његова света дужност као Србина Југословена, 

да све жртвује и родбину и имање и да са својом браћом ступи у бојне редове, 

јер се сада решава после толико векова наша заједничка слобода и уједињење 

Срба, Хрвата и Словенаца. 

– Али, да ли ће, Боже, доћи тај свети тренутак икада – пита се Сава?! 

Сава није био једини од многобројних наших људи заробљеника руских 

а бивших аустроугарских војника, са оваквим племенитим мислима и јуначким 

срцем. У то доба већ је било у Русији око 12000 тих добровољаца, који су желе-

ли, као и Сава, да ступе у борбу за ослобођење мајке Србије и за ослобођење и 

уједињење Југословена, који се је број пред улазак у борбу у Добруџи попео на 

17762. 

Српска Врховна Команда на острву Крфу, решила је, да у Русију упути 

један део официра, војних чиновника и подофицира, са циљем, да од доброво-

љаца образују јединице, са којима ће се поћи у борбу против непријатеља сло-

боде југословенске. Тамо далеко на југу, на острву грчком Крфу, куда су се по-

вукли славни јуначки српски ратници без страха и мане, сазнало се за ову жељу 

добровољаца из Русије.  

Они полазе 3 марта 1916 године. Међу њима је било: 31 виши официр, 

46 нижих официра, 22 подофицира; са осталим особљем укупно 130 лица под 

командом ђенерал-штабног пуковника Стевана С. Хаџића, са начелником шта-

ба артилериским мајором Војином Максимовићем. 

Командант I бригаде био је пешад[ијски] пуковник Ђурађ Јосиповић, 

омиљен код потчињених као ''Србин Ђура'', а чија су питања обично почињала 

''Шта је млади Србине''? Увек ведар, расположен, Командант I пешадиског пука 
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пешадиски пуковник Стојан Поповић, коме су бркови падали на рамена, попут 

песме: ''Сјаје му се токе кроз бркове, као месец кроз јеле зелене.'' 

Командант II пешадиског пука пешадиски потпуковник Милорад Ма-

тић. Колико су га се добровољци прибојавали због строгости, још више су га 

ценили због јунаштва. Био је наочит и један од преставника наше расне лепоте 

у дивизији. 

Командант II бригаде пешадиски пуковник Милош Станковић. 

Командант III пешадиског пука пуковник Живан Митровић. 

Командант IV пешадиског пука пуковник Велибор Требињац. 

Понете су и четири заставе расформираних пешадиских пукова II позива 

(2, 6, 7 и 11 пешадиског пука). 

Ове су старешине радосно пошле у загрљај браћи добровољцима. Ни 

дуг пут од 8905 километара преко: Јадранског мора, Италије, Француске, Кана-

ла Ла Манша, Енглеске, Северног Мора, Норвешке, Шведске, Финске, Русије и 

Петрограда до Одесе, ни буре морске, ни подморнице непријатељске нису биле 

препреке за њих. Све су горели од жеље, да се што пре састану са браћом 

добровољцима и да опет са њима ступе у свету борбу за слободу. 

Оне
3
 стижу у Одесу 10 априла на први дан Ускрса. Примају команду над 

добровољцима. Ту је и редов Сава. Сви су добровољци лепо одевени. Они су 

добили одело готово из руских магацина, само за редова Саву није било, јер му 

је и највеће одело било тесно. Причали су његови другови о томе и смејали су 

се. Говорили су један другоме: ''Знате ли људи, шта је ново? Нигде одела ни у 

једном руском магацину за Боровину Саву! Дају му највеће нумере, а њему све 

тесно, као да је потомак војводе Момчила, који је носио чизме, у које би стало 

дете од 7 година. Облачи Сава чакшире. Завлачи ногу а оне се распараше! 

Облачи Сава копоран, руке не могу проћи кроз рукаве и ови се рашивају! 

Копоран се не може закопчати; види се кошуља на грудима. Мора се за Саву 

одело нарочито поручити! Чуде се војници Савиној развијености и смеју се 

слатко! И Сава се са њима смеје и чисто расте од милине, јер није шале, међу 

толико крупним његовим друговима, он је најкрупнији! 

Одлазимо на занимање. Изводи се обука из егзерцира на француском 

булевару. Спремамо се за борбу. Сава Боровина на челу чете маршује. Задичио 

је чету. Грађани гледају, како чета чврсто маршује. Посматрају високе, лепе 

добровољце, бркате, оштрих, јуначких лица. Диве се лепоти њиховој; али се на 

Сави највише очи задржавају. Чују се речи: ''Посмотри! Вот Серб молођец 

какој!'' (Види, Ето, какав је Србин јунак!). 

У логору смо. Вољно је после ручка, вечере и вежбе. Појављује се Сава. 

Граја у логору, смех и шала другарска на рачун развијености Савине. 

Иде Сава; земља се тресе; плећима шеће; румен, насмејан, па се и он 

смеје заједно са друговима. 

                                                 
3
 Мисли се на српске старешине. 
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Једнога дана за време вољно, скупила се гомила војника, жагор, смех. 

Долазе други војници и питају: ''Шта је то?'' ''Зар нисте чули?!'' Одговарају вој-

ници из гомиле. Данас је Сава био на рапорт код команданта. – Рапортирао је 

команданту, да је њему мало један килограм хлеба и моли, да му се дају дневно 

два килограма! Командир је послао рапорт на надлежност претпостављенима. 

Смеју се и ови војници и говоре: ''Е, брате, знаш, није чудо. Онолики човек као 

див!'' Други каже: ''Ех, ја бих дао и 3 хлеба онаком јунаку!'' И заиста интен-

датура решава то питање у корист Саве Боровине, јер он добија од тада следо-

вање 2 килограма хлеба дневно, док сви остали војници у дивизији и целој 

војсци добијају један килограм, који је потпуно довољан за здравог, младог и 

снажног војника. На вежби смо. Раде се пушчане радње. Лети пушка Савина од 

к нози о десно раме и обратно, као да је шипка. Према његовом расту и снази 

она изгледа као пушка дечија.''
4
 

(Свршиће се). 

 

Редов Сава Боровина 

јунак I пешадиског пука I Српске добровољачке дивизије у Русији 

(Продужење) 

 

Врло вредан и послушан бива завољен од свих његових старешина. 

Дивне душе и срца чине, да је био омиљен друг. 

Када се год враћао са занимања, његова шајкача и пушка увек су биле 

закићене цвећем. Без обзира на умор, увек је био насмејан и оран за шалу и 

песму. 

18 јуни био је за нашу дивизију овечан дан. Тог дана пред Одеском са-

борном црквом руски митрополит Назарије са руским и нашим свештеницима 

је осветио наше четири заставе. Потом смо парадним маршем прошли поред 

руског ђенерала пешадије Ебелова. Затим су сва четири пука у колони двојних 

редова прошли улицама Одеским у таком реду и са таком чврстином, да су си-

лан утисак оставили на огромно грађанство, које је прекрило тротоаре. Велика 

је штета, што овом приликом није дивизија снимљена на филму за потомство. 

Како би се оно одушевљавало, гледајући све јунаке – витезове, који су се ди-

вовски борили за слободу нашу и за будућност наше лепе отаџбине. 

Посматрајући те јунаке, изгледало ми је као да видим јунаке из 1912 и 

1913 године са Куманова, Битоља и Брегалнице. 

Обука четна из егзецира, ратне службе, гађања и моралне наставе изво-

ђена је до 16 јуна, када је добивено наређење за покрет дивизије ка вароши Ро-

ни, која је на Дунаву у Бесарабији на граници Румуније. 

                                                 
4
 Ратни поменик, лист народне захвалност, бр. 10, јануар 1941. Ратни поменик је почео да изла-

зи 1937. године. 
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19 јула укрцао се је наш I пешадиски пук у возове по батаљонима на 

Одеској железничкој станици. Одушевљење је било такво, као што је оно било 

1912 године у Србији код наших војника, који су пошли у рат против Турака. 

22 јула пук је био прикупљен код Рениа. Код Рениа се остало до 16 ав-

густа. И овде се је изводила вежба борбена, све у циљу, да се у борбу пред-

стојећу уђе што спремнијим. 

Велике су жеге владале. Чудили су се другови Савини, како Сава онако 

развијен и крупан, лако рад на жези подноси. Иде Сава као олуја; трчи као лав. 

Фијуче пушка Савина у борби ножем. Други су говорили: ''Не чудите се људи! 

Оно је гром. Видите ли, колика је љубав према раду код Саве?'' Љубав према 

раду је та сила, која све тешкоће савлађује. 

16 августа почела је дивизија да се транспортује Дунавом из Рениа за 

Черна Воду, која је на десној обали Дунава у Добруџи, северозападно од варо-

ши Силистрије. 

Какву смо радост имали, када смо на Дунаву, далеко од наше лепе поро-

бљене Србије, угледали наше лађе: Таково и Ђердап, које су нас транспорто-

вале са осталим руским лађама. 

Овакву радост може човек осетити само тада, када је далеко од своје 

отаџбине и то од отаџбине, коју је непријатељ покорио, а која је створена после 

пет векова робовања, страдања, пожртвовања, огромне крви проливене и поги-

бије многобројних најбољих синова њених! 

Дуж целог пута до Черне Воде орила се је песма, као да се иде у сватове, 

а не у борбу, где се у зноју купа, подносе муке свакојаке, крв лије и гине. 

Дирају Саву другови и говоре: ''Тешко ономе кога Сава ножем боцне 

или кундаком пипне и кога на око из пушке узме! Тај је свршио!''. 

После четвородневног напорног марша по врло великој жези ступа 25 

августа I пешадиски пук у нашу прву борбу у Добруџи северно од вароши До-

брича код села Кара Синана. 

Редов Сава за пример служи у чети у храбрости. Он гађа као да је на 

мирнодопском стрелишту; хладан као стена мирно нишани и окида. Пушку је 

стегао својим џиновским рукама, као кљештима. Он гађа и соколи другове. Ри-

ка топова, прасак пушака, проливена крв јуначка његових другова и погинули 

његови другови њега не могу поколебати; он остаје исти увек: хладан, миран, 

са жељом, да му ни једно зрно не промаши. Борба код Кара Синана завршава се 

нашом победом, после многе крви проливене, над браћом Бугарима. 

Пред самим положајем Бугара на јуришној даљини стоји наш командант 

2 батаљона нашег I пешадиског пука, пешадиски потпуковник Божин Симић. 

Поред њега гине његов ордонанс. Потпуковник Симић капу скиде, клече и 

пољуби у чело свог мртвог редова ордонанса, усред кише зрна, где смрт влада; 

пољуби га онако, као што би пољубио отац сина, брат брата. 

Наши добровољци јуначки су се борили. 
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И поред нашег успеха, због ситуације опште наређено је било, да се по-

вучемо. 31 августа и 1 септембра водимо борбу код села Хардали – с. Теке-

дереси. 

Овде се је нарочито одликовао наш 2 пешадиски пук под јуначким сво-

јим командантом потпуковником Милорадом Матићем, који услед борбе нај-

жешће стоји хладно и пуши цигару. Његов II пук разби бугарски 16 ловачки 

пук, који после жилавог отпора, би присиљен, да се хитно повуче. Његови вој-

ници бацаху ранчеве са леђа овојих, у којима беше свеж хлеб, само да се што 

брже повуку. 

Ноћу 4–5 септембра непријатељ нас напада. У 5 часова ујутру дочекује-

мо га јаком пушчаном ватром. Заустављамо га и јуришем га одбацујемо. 

6 септембра око подне храбри командант 2 пешадиског пука потпуков-

ник Милорад Матић обилази I борбени ред свога пука. Борба се упорно води. 

Звижде зрна и трескају свуда около њега. Он не мари за то. Мирно пуши и по-

сматра борбу својих добровољаца – јунака. На мах, једно зрно погађа га у врат 

и храбри командант 2 пука Ваљевац потпуковник Милорад Матић јуначки 

гине. 

Целог дана воде се грчевите борбе на живот и смрт. Пада ноћ мрачна. 

Последње напоре чинимо за победу. Полазимо на јуриш. Страховито ура из 

груди јунака наших се пролама. 

Редов Сава Боровина као лав скаче, руши око себе. Чују се тупи ударци 

његова кундака. Прште лобање. Кости непријатељске од његова ножа се ломе. 

Куд је он прошао, како песма каже, двоја су кола могла проћи. Пробије се око 

300 метара кроз непријатељски строј а 5 Бугара, које стиже у гоњењу, отпоче 

борбу ножем. Кога је пробо, тога је натакнутог на нож одбацио попут Косов-

ског јунака Срђе Злопоглеђе, који по два и два на копље набијаше. Убија див 

Сава свих 5 Бугара ножем и кундаком, али и он пада смртно рањен. 

Лежи мртав Боровина Сава, око њега пет бугарских глава. 

Што је јунак Сава желео, то је и доживео. Бог му је досудио, да уђе у 

коло наших јунака – витезова, који су дали за слободу нашу и за уједињење 

Срба, Хрвата и Словенаца, више него да су дали злато, сребро и драго камење 

и ма какво богатство овоземаљско. Они су дали животе своје, који се ничим не 

могу искупити. 

Али благодарећи њиховом пожртвовању, ми сада имамо нашу слободну 

Краљевину Југославију. Било је и таквих јунака добровољаца, који су били у 

борбама у Добруџи заробљени и послати у Аустроугарску. Они су опет слати 

на руски фронт у борбу. Тамо су се поново предавали браћи Русима и поново 

су учествовали у борби у Добруџи. 

У борбама у Добруџи погинуло је и умрло од рана: 42 официра, 34 подо-

фицира, 45 каплара и 633 редова. 
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Нека би се у селу Соколовићу родном месту редова Саве и у родним ме-

стима осталих палих витезова наших, у цркве ставиле спомен плоче златним 

словима исписане њиховим именима, да би наша омладина ова читала. 

Редов Сава Боровина и ови витезови наши показали су пут нашој омла-

дини, којим треба да иду за време кратког века људског. Живот пролази брзо 

као сан. Остаје једино вечито: морал – поштење, које се помиње код потомства 

са признањем и захвалношћу или неморал – непоштење, које потомство прези-

ре и проклиње. На моралу почивају опстанак и напредак народа, а непоштење 

води у пропаст: појединце, друштво и народе. 

Млади војници и омладина из живота редова Саве и осталих наших ви-

тезова виде, које особине треба да имају и да гаје код себе, па да буду корисни 

чланови друштва и отаџбине. 

То су: Бити побожан. Имати добру душу – добро срце. Имати челично 

здравље. Клонити се порока: пијанства, коцке и разврата, јер они руше тело – 

здравље и кваре душу. Бити вредан у послу. Читати књиге и развијати свој ум. 

Волети отаџбину и бити кадар, да се да и живот за Краља и отаџбину Југо-

славију!
5
 

 

23 октобра 1940 године Београд. 

дивизиски ђенерал Бошко М. Тоскић 

                                                 
5
 Ратни поменик, лист народне захвалности, бр. 11, фебруар 1941. 
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РАДОВАН ПИЛИПОВИЋ УДК 929:32Камбер Драгутин“1932/1943“ 

Архив Српске православне цркве 10.7251/GUARS1507321P 

Београд  

beriozushka@gmail.com  

 

 

АРХИВСКИ ИЗВОРИ О ПОЛИТИЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ 

ДОБОЈСКОГ ЖУПНИКА ДР ДРАГУТИНА КАМБЕРА 

1932–1943. ГОДИНЕ 
 

 

Апстракт: У раду се дају исписи четири документа који се односе на 

политички рад добојског жупника др Драгутина Камбера, римокатоличког све-

штеника, а уједно присталице и заговорника хрватског усташког покрета. Ар-

хивски прилози потичу из три архивска фонда: 1) Дигиталне базе Архива Епар-

хије зворничко-тузланске (Бијељина), 2) Војног архива (Београд) и 3) Архива 

Српске православне цркве (Београд). Архивска свједочанства показују констан-

ту политичког размишљања и активности Драгутина Камбера као присталице 

екстремног хрватског националистичког покрета, који своје осмишљење нала-

зи у нескривеној и активној србофобији. Приближавање лику и дјелу др Драгу-

тина Камбера као homo politicus-a, упркос његовој припадности Римокатоли-

чкој цркви, дакле, по назначењу једној духовној установи, открива нам (не)по-

знату страну друштвене улоге Римокатоличке цркве у Краљевини Југославији у 

току узаврелих збивања уочи и за вријеме Другог свјетског рата. 

 

Кључне ријечи: др Драгутин Камбер, Римокатоличка црква, Усташки 

стан Добој, Срби у Добоју, усташе, четници, комунисти, злочини. 

 

 

Драгутин Камбер се родио 9. децембра 1901. године у мјесту Руда код 

Сиња. Рано је остао без мајке, а отац му је био радник на вишеградској прузи, 

те је тако из Далматинске Загоре доспио у Сарајево. Питомац чувене Травнич-

ке гимназије је постао 1915, а завршио ју је 1922. године. Свештеник је постао 

заређењем 1925. године. Био је префект у ''Напретковом'' конвикту у Сарајеву, 

а од 1926. до 1928. године уредник Католичког тједника. У исто вријеме је био 

катихета у Пучкој школи Св. Августина у Сарајеву. Због испољавања опозици-

оних политичких ставова и све присутнијих јавних сукоба у којима је учест-

вовао, а да би се сачувао дигнитет Римокатоличке цркве, надбискуп сарајевски 

Иван Шарић га шаље 1928. године на даље теолошке студије у Завод Св. Јеро-

нима у Рим. На тамошњем Оријенталном институту је докторирао 1931. го-

дине. 

mailto:beriozushka@gmail.com
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По повратку у Краљевину Југославију био је наставник катихизиса у 

Учитељској школи у Сарајеву, а од 1932. године жупник у мјесту Видовице код 

Орашја. Краће вријеме је био уредник католичког дневника Народ. Жупник у 

Добоју постаје 1933, гдје остаје све до јесени 1941. године, када прелази у 

Сарајевску жупу. Био је усташки повјереник за котар Добој, а затим војни 

викар за Босну и Херцеговину. Стигао је до чина допуковника до краја рата, 

1945. године. Повлачио се са остацима војних формација усташа и домобрана у 

прољеће 1945. године кроз Словенију и Аустрију, па преко Италије и Шпаније 

одлази у Аргентину. Од 1950. године налази се у политичкој емиграцији у Сје-

дињеним Америчким Државама, а од 1961. до смрти 30. јуна 1961. године био 

је жупник у Цркви 'Св. Марије Мајке Божије краљице Хрвата у Торонту (Кана-

да). У Риму је већ крајем 1945. године написао и објавио књигу ''Слом НДХ 

(Како сам га проживио)''. Сарађивао је у многим хрватским емигрантским часо-

писима, као што су Хрватска ревија, Хрватска мисао, Слобода, Journal of 

Croatian Studies, Croatian Rewiev, Studia Croatica и други.
1
 

У наставку доносимо преписе четири важна документа, из којих се види 

политички рад др Драгутина Камбера као јавног радника, прије свега вјерског 

службеника, који се као такав ставио на страну хрватског сецесионизма и борбе 

за стварање самосталне хрватске државе, а која је била усмјерена на затирање 

српског националног елемента.  

1) Пресуда Среског начелства из Брчког против др Драгутина Камбера, 

жупника, да је 12. децембра 1932. године учинио кривично дјело распиривања 

вјерске мржње. Предмет се налазио у документацији која је била измијешана са 

архивалијама Српске православне црквене општине Брчко, а која је приликом 

сређивања (класификације и систематизације) враћена Врхбосанској надбис-

купији.
2
 

2) Наредба Усташког стана из Добоја од 27. маја 1941. Српској право-

славној црквеној општини да се умањи монументалност споменика подигнутог 

жртвама добојског логора из Првог свјетског рата и то рушењем његовог каме-

ног постамента. Документ потиче из грађе усташке провенијеције која се нала-

зила у некадашњем Архиву Војно-историјског института, а то је данас Војни 

архив у Београду. Документ има сигнатуру ANDH, k. 114 B, reg. br. 25/1–1 и већ 

је био објављиван.
3
 Говори о моралном и душевном насиљу према Србима и 

отвореном нападу на српску националну свијест, прије свега на културу сје-

ћања према мученицима добојског логора из Првог свјетског рата 1915–1918. 

                                                 
1
 Види: Tko je tko u NDH (Hrvatska 1941.-1945.), Zagreb 1997, стр. 180–181.  

2
 О томе је писано у дневној штампи са већом количином сензационализма: 

[ http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/republika_srpska/aktuelno.655.html:503866-Bijeljina-

Katolickoj-crkvi-vraceni-vazni-dokumenti  (6.4.2015) ] 
3
 Zločini na jugoslovenskim prostorima u Prvom i Drugom Svetskom Ratu (Zbornik dokumenata), tom 

I, Zločini Nezavisne Države Hrvatske 1941–1945, Beograd 1993, стр. 61–62.  
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године, а који је однио више од 5.000 живота Срба из разних крајева који су 

били у тим ратним годинама интернирани у Добоју.
4
 

3) Писмо др Драгутина Камбера, добојског жупника и усташког повјере-

ника за Добој, поглавнику Независне Државе Хрватске др Анти Павелићу  јесе-

ни 1941. године. Документ потиче такође из Војног архива у Београду, а има 

сигнатуру МНО ФНРЈ Архив Народно-ослободилачког рата Br. reg. 49/21–1–5 

K 86. 

4) Извјештај протјераног протојереја Љубомира Дучића Св. Архијереј-

ском Синоду 1943. године, који доноси краћи историјат добојских Срба и у ко-

ме се говори о положају српског народа у некадашњем добојском срезу 1941–

1943. године, као и о тамошњој улози усташког повјереника Драгутина Камбе-

ра, жупника. Документ потиче из Архива Српске православне цркве из Фонда 

''Комисија за утврђивање злочина над Србима у НДХ''. Фонд је регистратурски 

сређен, а документ је на располагању у Фасцикли Епархија зворничко-тузлан-

ска, срез Добој, као Извјештај протојереја Љубомира Дучића, март 1943. годи-

не. Овај извјештај је доживио једно неугледније издање, са низом материјалних 

грешака, а које поврх свега није ваљано библиотечки каталогизовано.
5
 У тексту 

се мијешају ијекавица и екавица, односно доминира екавица као матерњи изго-

вор дактилографа (тако и несвјесног редактора), који је рукописни извјештај 

протојереја Љ. Дучића у Комисији Св. Архијерејског Синода СПЦ прекуцао 

писаћом машином. 

Документи који се у наставку доносе имају значај јер се односе и откри-

вају позадину политичког рада др Драгутина Камбера, који, иако у духовном 

звању, не преза од утицаја на политичка збивања и за кога Срби представљају 

најопаснији елемент у, за њега, позитивном рјешевању хрватског националног 

питања. У писму поглавнику НДХ др Анти Павелићу, јесени 1941. године, ана-

лизирајући стање око Добоја послије српског устанка каже: 

''Искрено, треба признати, да смо ми Хрвати направили (објективно 

узевши) погрешака које су устанак убрзали, и дали им нарочиту жестину, а у 

њиховим очима стекли су извјесно морално оправдање, док су им за површни-

јег страног посматрача прибавили против нас извјесне аргументе. Сувише на-

гло им укидосмо вјеру (протјерујући им попове). Узесмо им доста иметка, и 

побисмо их знатан број, а осталима стависмо сувише до знања јасно да се 

не могу задржати међу нама као Срби и православци''.  

Документи представљају прилог за биографију Драгутина Камбера и ос-

тају свједочанство политичке активности једног броја припадника римокато-

личког клера у Другом свјетском рату (1941–1945).  

                                                 
4
 Види: Споменица посвећена мученицима и жртвама добојске интернације из Светског рата 

1915/16. г. – приликом освећења спомен-цркве и спомен-костурнице у Добоју дана 18. септем-

бра 1918. г, уредио Јово С. Дракулић, Добој 1938.   
5
 Љубомир Дучић, протојереј, Монографија Добоја, Добој, марта 1943. године (Публикација 

која нам је била на располагању има печат Регионални музеј – Добој) 
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1) Пресуда Среског начелства из Брчког против др Драгутина 

Камбера, жупника да је 12. децембра 1932. године учинио кривично 

дјело распиривања вјерске мржње  

 

Среско начелство у Брчком Дана 2. јануара 1933. 

Бр: 23 667 

Др. Драгутин Камбер жупник 

из Видовица – казна. 

 

Римо Католичком Жупном Уреду 

Б р ч к о 

У прилогу част ми је послати препис пресуда којом је Др. Камбер Дра-

гутин жупник из Видовица кажњен са 20. дана затвора, па је позван да исту 

наступи. 

 

В. д. Среског начелника: 

Потпис нечитак 

 

(Печат: Начелник среза Брчанског са грбом) 

 

Препис! 

Казнена расправа на 4. страни - Kaznena rasprava na 4. strani 

 

Пресуда – Presuda  

 

проглашена – изречена дне 12. децембра 1932 из (оглухе/ogluhe) 

proglašena – izrečena dne 

 

Др. Драгутин Камбер 

 

крив је – криви су прекршаја 

/ kriv je – krivi su prekršaja 

полицијско редарствених прописа / redarstvenih propisa 

почињено тиме / počinjeno time  

 

што је јавно са црквеног олтара рекао народу присутном ''не мојте се Ви 

народе бојати власти, јер је срез наша слуга и држава и Краљ је наша 

слуга те ради распиривања верске мржње'' 
 

те се ради тога у смислу закона (наредбе бив. зем. владе) од  
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/ te se radi toga u smislu zakona  

(naredbe biv. zem. vlade) od 9/4 1916.   28 бр./br 3304 през казни – казне новча-

ном глобом / kazni – kazne novčanom globom 

у корист /u korist _____________ односно у случају неућеривости затвором од 

/odnosno u slučaju neućerivosti zatvorom od 20. дана напокон пресуђује – пре-

суђују се на платеж одштете/ presuđuje – presuđuju se na platež odštete ________ 

у корист/ u korist _________ те пристојбе свједока и других трошкова у износу 

од/te pristojbe svjedoka i drugih troškova u iznosu od _______ све то у року од / 

sve to u roku od ___ дана под пријетњом оврхе/ dana pod prijetnjom ovrhe. 

Заплијењен/Zaplijenjen __ проглашујe/proglašuje ____ се пропал__ /se propal__) 

Остале одредбе пресуде: / Ostale odredbe presude ____ Да плати т. м. на пресуду 

од 20. Дин. Проти овој пресуди прост је уток у року од/ Proti ovoj presudi prost 

je utok u roku od 8 дана путем овога уреда на / dana putem ovoga ureda na Кра-

љевску/ Банску Управу Дринска Бановина у Сарајеву 

 

Уредски старјешина:  

- Uredski starješina: 

Јован Станисављевић с.р. 

 Расправљајући чиновник 

Raspravlјajući činovnik 

Вој. Томић 

 

Окривљен изјављује да не  пристајe на пресуду 

Okrivlјen izjavlјujе da ne pristaje na presudu 

и уложиће жалбу 

 

  Потпис (рукознак) странке 

Potpis (rukoznak) stranke 

Др. Драгутин Камбер с.р. 

  

Окривљен______најављује уток 

Okrivlјen______najаvlјuje utok 

Овршба пресуде: - Ovršba presude: 

Новчану глобу платио – Затвор наступио - Novčanu globu platio – Zatvor 

nastupio 

1. под/ pod _________ по ставком каз. уписника/ po stavkom kaz. upisnika/ 

________ дне/dne _____ 19__ 

 

2. ''Да је препис веран своме оригиналу тврди: 

 

Сравнили: 

(Потпис нечитак) 

(Печат: Начелник среза 

Брчанског са грбом) 

В. д. Среског начелника: 

(Потпис нечитак) 
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Казнена расправа - Kaznena rasprava 

 

проведена дне/ provedena dne ______________19_____ 

Окривљен/ Okrivlјen _________________, син-sin/кћи-kći _______ из/iz _______ 

______ год. стар/god-star _______________ вјере/vjere ______ ожењен/oženjen/ 

____ удата, занимање /udata, zanimanje ________________ признаје/ priznaje. 

 

2) Наредба Усташког стана из Добоја од 27. маја 1941. Српској 

православној црквеној општини да се умањи монументалност 

споменика подигнутог жртвама добојског логора 

из Првог свјетског рата 

 
NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA 

USTAŠKI STAN 

DOBOJ 

  

 

Primljeno 27. svibnja 1941 

Broj 1275/41 Ref. D.M. 

 

P.n: 

 

SRPSKO – PRAVOSLAVNOJ CRKVENOJ OPĆINI  

 

Doboj 

 Saopćuje Vam se slijedeće: 

 

Spomenik, koji ste digli na brežuljku u blizini Vaše crkve, nad kostima stra-

dalnika iz svjetskog rata, shvaćao bi se kao spomenik vjere i pijeteta prema mrtvima, 

ali Vi ste mu, sav Vaš kler i narod, dali jedno drugo značenje velikosrpske hegemo-

nističke politike u bivšoj Jugoslaviji. 

Prigodom njegova otkrivanja održan je famozni sabor, gdje su se pravile re-

zolucije i protiv onih bijednih prava, što su ih Hrvati uživali u bivšoj Jugoslaviji. I 

zato je prirodno da onaj vaš spomenik ne budi u nama samo obične reminiscencije 

svakog nadgrobnog spomenika, nego nas potseća na naše ropstvo i na Vaše zakletve, 

da ćete se za ovjekovečenje našeg ropstva boriti. 

Kad bi taj spomenik bio dignut n.pr. Kralju Aleksandru na nekom trgu mi bi-

smo ga bez skrupula rušili. Ali kako je to uza sve profanacije, spomenik nad kosti-

ma mrtvih i blizu crkve, to Vam dajemo mogućnost ovakova rješenja. 

Izvolite u roku od 7. dana skinuti stub iznad spomenika i križ, koji je na vrhu, 

postavite nisko nad sam spomenik, a kamenje od stupa prevezite pred Hrvatski Dom. 
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U slučaju neizvršenja ove naredbe, narediću sam da se stup poruši, a Vašu op-

ćinu kazniću sa 10.000. – dinara globe ili u slučaju neutjerivosti pohapsiću čitav od-

bor na 10 dana i odbornika upotrebiti kod javnih radova. 

 

 
MP. 

Kotarski povjerenik 

Dr. Kamber 

 

 

3) Писмо др Драгутина Камбера, добојског жупника и усташког 

повјереника за Добој, поглавнику Независне Државе Хрватске 

др Анти Павелићу, јесен 1941. године 
 

Gospodine Poglavniče! 

Vrijeme je suviše ozbiljno, a dužnost ljubavi prema domovini i suviše opće-

nita, a da bi mogao otšutjeti. Hoću da Vam napišem par riječi o srpskoj pobuni, koja 

mi se čini po važnosti sada točno prvim unutarnjim problemom Nezavisne Države 

Hrvatske. Prvim zato, i jer je uhvatila velikog maha i ne pokazuje osobite znakove 

popuštanja, a zatim, jer se tiče u prvom redu Bosne, srca Nezavisne Države Hr-

vatske.- 

Kad sam bio nedavno u audijenciji kod Vas, zamolio sam Vas da smijem biti 

posve iskren. Da ne tražim nikakovih kozmetičkih sredstava za svoje misli. To mo-

lim i sada. I pretpostavljajući tu dozvolu ja ću pisati o činjenicama i logičkim za-

ključcima, nego o svojim željama i nadama. Vi ste, Poglavniče, državnik i vojnik. Vi 

ćete to pravo razumjeti. Vi ćete mi vjerovati, da me u ovom pismu vodi samo ljubav,  

kako prema Vama, tako i prema istom idealu koga vi ljubite.- 

Prije svega pobuna srpskog, četničkog i komunističkog elementa mnogo je 

realnija činjenica, nego što se to vidi iz izjava službenih osoba i kontradiktornih no-

vinskih izveštaja, koji s jedne strane pišu romantično naivne članke o pobuni, a s 

druge strane iznose činjenice koje tu romantiku posve demantiraju.- 

Potrebno je goloj i čistoj istini pogledati u oči. Potrebno je postaviti realnu 

dijagnozu, da će se moći i upotrebiti pravi ljekovi.- 

 

UZROCI POBUNE 

 

Prvi je i općeniti uzrok pobune, iz kojeg izviru svi ostali: nutarnja ideološka i 

vjekovna srpska opozicija srpskog elementa prema svemu, što je hrvatsko i posebno 

katoličko. To je opozicija srpskog vizantizma i hrvatskog zapadnjaštva. To je opozi-

cija svetosavskog i isključivo nacionalno političkog pravoslavlja prema univerzal-

nom katolicizmu. To je jasna opozicija konglomerata, hajdučki odgajanog, amalga-

miranog u Srpstvu prema vidljivo različitom hrvatskom narodu. To je opozicija ne-

nadano razbaštinjenih sinova Dušanova carstva, koji su okusili slast vlasti i novca 

prema baštinicima.- 
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Oni su kod sloma Jugoslavije smjesta pomišljali na pobunu u zgodnom času, 

pa su zato i sakrivali oružje bivše jugoslavenske vojske. Oni mogu reći da su pri 

tome mislili na eventualnu samoodbranu. Ali onaj ko sakriva strojopuške, bacače mi-

na, oruđa za signalizaciju, pa i topove, pokazuje da i tu samoodbranu još prije svakog 

stvarnog povoda zamišlja samo u obliku pobune. Ova ''mala fides'' koju su od po-

četka pokazali najviše ih tereti. 

Bliži su uzroci pobune: 1. londonsko-moskovska promičba. 2. naše hrvatske 

pogreške. 

O londonsko-moskovskoj promičbi nije moje da govorim, ali znam sigurno 

da je imala lavski udio u izazivanju pobune.- 

Iskreno, treba priznati, da smo mi Hrvati napravili (objektivno uzevši) pogre-

šaka koje su ustanak ubrzali, i dali im naročitu žestinu, a u njihovim očima stekli su 

izvjesno moralno opravdanje, dok su im za površnijeg stranog posmatrača pribavili 

protiv nas izvjesne argumente. Suviše naglo im ukidosmo vjeru (protjerivajući im 

popove). Uzesmo im dosta imetka, i pobismo ih znatan broj, a ostalima stavismo su-

više do znanja jasno da se ne mogu zadržati među nama kao Srbi i pravoslavci. 

Ja znam dragi Poglavniče, da je lako i za običnu pamet biti pametnim posle 

svršenih događaja. Ja ne kritikujem ni zlobno, ni radi same kritike. Ali ipak treba 

uvidjeti, da upravo ove naše pogrјeške naročito otešćavaju, da se nađe uspјešno i pra-

vo rјešenje za likvidaciju pobune. Jer sada je popuštati teško, a opet nastaviti jednako 

znači u najmanju ruku hraniti ''srpsku desperaciju'' koja će biti krajnji izvor pobuna i 

proždirač hrvatskog života i imetka. Ja o tome neću ovaj put dalje da govorim,  ali 

samo znam jedno da praktično uzevši situaciju, kakva već jest, ali moramo izaći kao 

nesumnjivi i odlučni pobjednici. Ne smijemo dozvoliti im ni remi partiju. I samo zato 

da se nadje što uspješniji put do pobjede i likvidacije pobune, pišem Vam ovo pismo. 

A za postupke do sada moraju se naći načini, koji će biti izgrađeni i na lošijim isku-

stvima ovih prvih mjeseci našeg državnog života.- 

 

POBUNA OKO DOBOJA 
 

U noći 22. i 23. kolovoza buknula je pobuna, od Maglaja do Podnovlja na Sa-

vi, s jedne strane, a s druge strane dolinom Spreče od Doboja do Bos. Petrovog sela. 

To je područje od preko 60 km. duljine i na preko 30 km. dubine.- 

Osim kidanja veza i razoružavanja naših sela, kasarna i posada, glavni cilj 

napada bio je Doboj. Doboj bi po mome mišljenju odmah osvojili da slučajno nije 

jedan od Srba primljenih tajno u katoličku vjeru otkrio pobunu nekoliko sati ranije i 

time omogućio spremnost i odbranu. 

Međutim u Doboju je bilo naoružanih branitelja. Valjda stotinak vojnika i 

drugih pedesetak. Kako je 28. VIII. bio pazarni dan došao je na Pazar veliki dio srp-

skih seljaka. Kako smo kasno vidjeli jednostavno su ostali u gradu i periferiji po za-

sjedama, pa kada su tisuće drugih navalili izvana, oni su izvirali i tako su se branioci 

našli izmješani sa napadačima. U prvi mah napadači su ušli u Doboj. Napadaj je bio 
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započeo u 4 sata ujutro, a u 7 sati su napadači već bili zarobili oko 5–6  njemačkih 

vojnika, obadva satnika: oružničkog i vojničkog i krstarili Dobojem uzduž i poprije-

ko. Ipak su se sačuvala izvesna gnijezda otpora, pa je dobojski centar opet očišćen i 

pobunjenici potisnuti na periferiju, koju su držali više od tri dana. Tu su iz vojnih 

magacina preuzimali oružje i municiju koliko su htjeli, a onda su dva magacina digli 

u zrak. Kako sam čuo samo u jednom od ovih bilo je 93 teške avionske bombe, 

10.000 topovskih granata i samih puščanih metaka oko 9 i 1/2 miliona. Naravno da je 

pri tome uništeno mnogo kuća i narodne imovine. Srećom i velikim Božjim čudom, 

niko nije tom prilikom poginuo. Na Doboj je trebalo sa tri strane vršiti koncentričan 

napad da se oslobodi od četničkog pritiska (iz Broda, Tuzle i Sarajeva) i njegova bor-

ba na život i smrt trajala je više od tri dana. Naravno da ima dosta poginulih i ranje-

nih. Promet prema Sarajevu bio je zaustavljen gotovo čitavu sedmicu, jer su i prugu 

pokvarili, a Maglaj čak i zauzeli i tamo napravili ''vladu'' od tri dana. Sad je u Doboj 

stiglo dosta vojske: oko 360 Nijemaca i preko 1000 hrvatskih vojnika. Pobunjenici su 

se povukli u planinu Ozren. Ozrenska grupa i nadalje vrši napadaje i ispade, pali že-

ljezničke stanice, kvari prugu prema Sarajevu i Tuzli, tuče se sa njemačkom i hrvat-

skim četama. U jednom pokušaju kod Trbuka morali su se Nijemci i naši povući. 

Nemci su imali 4 mrtva i jednog izgubljenog. Jedan lajtnant je ležao zagubljen 4 

dana, bilo je više ranjenih, a naših hrvatskih ranjenika, mrtvaca i izgubljenih bilo je 

više. Četničke predstraže nalaze se od Doboja udaljene u zračnoj liniji 4–5 km. Svaki 

dan ima dogodovština: nekog zarobe pa puste, nekog ustrijele, drugog natjeraju i ta-

ko dalje. Takova je situacija sada. Vojska je u Doboju, a četnici u planini i po srp-

skim selima oko planine. Nema još znakova popuštanja i predaje, čak se čuje da do-

bivaju pojačanja i da goje velike nade. 

 

LOGIČNE POUKE 

 

Ova pobuna kao dio opće srpske pobune, nužno nameće neke praktične pou-

ke za nas Hrvate. 

1) Kao na kakvom školskom primjeru vidi se kako nemamo nikakove organi-

zovane i sposobne obavještajne službe. Pobuna se sprema sedmicama, a možda i 

mjesecima, a hrvatska službena vlast ništa ne zna, nego tek se doznaje za pobunu par 

sati prije, i to preko župnika, kojem to otkriva nov vjernik. Koliko sposobnost za taj-

nu i to kolektivnu tajnu sa njihove strane: dopremati mjesecima oružje i sedmicama 

vršiti dogovore, vladati se prividno posve legalno, ne ispaliti ni metak uzalud, ničim 

se ne odati, a kolika opet dječačka nespremnost s naše strane. Ovo bi se moralo smјe-

sta popraviti. Mi bi morali što bolje i što neupadnije kontrolirati njihova sela po sa-

mim ljudima iz njihove sredine, pa upotrijebiti više njih da ne znaju jedni za druge i 

platiti im dobro. Zatim, kako Jugoslavija u njihove predjele nije stavljala dovoljan 

broj oružničkih i vojnih postaja, mi bi morali te njihove krajeve dok god su među na-

ma, isprekrižati oružnicama i vojskom. To je ipak jeftinije od ogromnih, koje na-

staju pobunama, šteta.- 
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2) Ne prigovaram što je naš muški svijet otišao u vojsku u službe u dobro-

voljce, na rad u Njemačku, ali situacija prigovara drugoj činjenici: što su Srbi oslobo-

đeni vojske, od bilo kakvih odlazaka čak djelomično i od službe zatjerani kućama i 

tako gotovo namamljeni u stanje da u dokonici smišljaju pobunu i kompaktni nasrnu 

na naše prorijedjene redove itd. Tu bi trebalo razraditi čitav sistem kako da se Srbi 

iskoriste, drže na kontroli i da se onemoguće buduće štete na našoj imovini i živo-

tima.- 

3) Konkretno za Doboj: Potrebno je u Doboju držati jaču posadu a još bolje 

napraviti ga vojničkim mjestom, radi njegove vanredne pozicije kao čvorišta, odakle 

bi se imali da čiste prometni putevi i krajevi. Strahovita je bila lakoumnost postaviti 

ga na maloj posadi i to sa ogromnim magacinima municije.- 

4) Vojska se mora vježbati: da na straži stoji, a ne da zaspi, ili da sjedi ili leži 

ili puši. Da budu na straži trijezni, a ne pijani, da se straža obilazi, da se vojnici nauče 

čestito puškom vladati, da se ne naklapaju sa srpskim pučanstvom. Da budu upozo-

reni na razne srpske trikove, pa da se ne daju razoružati od četnika preobučenih u 

odelo hrvatskih vojnika itd. da si ne daju kontrolirati položaj od srpskih cura, žena i 

djece. Da se vojnicima drži neka škola o predavanjima o svemu što je potrebno u 

ovako podmukloj borbi. Ljudski materijal je dobar, ali neizrađen i zaostao je još ma-

lo na jugoslavenski patriotizam, a vojnici su dobri Hrvati, nego duh jugoslavenske 

šlampavosti i sabotaže. Kad bi bar jedno vreme imali njemačke instruktore u vojski. 

5) Dobro bi bilo, dapače možda bi bilo neophodno potrebno, da se naoruža 

naš narod u Bosni i da se jednostavno sav naš narod organizira na vojničkoj osnovi. 

Zar se ne bi mogao na primjer skršiti ovakav srpski ustanak sa hrvatskim narodnim 

ustankom? Narod ovamo misli, zar bi to bio najbrži i najuspešniji način. Ali naš 

narod nema oružja. Govorilo mu se je: Tvoja će te vojska štititi i tvoj oružnik, tvoja 

je država pa šta će ti oružje? I on ga je uz male iznimke i predao. A sad je izvrsno 

poslužilo ono par sakrivenih pušaka i bombi. Naši bi seljaci bili sposobniji za akciju 

protiv četnika nego vojska. Jer prvo u borbenom pogledu su vrsni, a drugo brane svoj 

prag, poznaju teren, i znaju bolje srpske trikove i varke i ne odaju se uniformama. 

Oni bi četnike jurili po planini, palili njihova skloništa i sela. Oni bi njih iznenađi-

vali, natjerivali vojski u ruke, i oni bi bili i oko i ruka vojske. I tako bi se četnicima 

otela iz ruku inicijativa, jer do sada drže inicijativu četnici u svojim rukama i izne-

nađuju nas, a mi trčimo za događajima i stižemo kad oni već naprave štetu, i kad im 

je povlačenje ionako u programu. Mi uopće živeći u ovim prilikama, naročito tamo 

gde smo izmješani sa Srbima moramo biti vojnički organizovani i dobro naoružani 

narod. I to u najosnovnijem i najpotpunijem smislu riječi i s time se ne smije otezati 

ni odlagati ovo za zimu, a ono za proljeće. To ima biti sada glavni posao. 

Generalno uzevši ne smije se borbenost srpskog duha potcjenjivati (a to se 

opaža) i potrebno je jaču akciju provesti, da se ovaj ustanak slomi. Vodeći novu poli-

tiku i boreći se sa njima na male rate, dajemo im priliku da bilježe mnoge uspjehe, da 

im moral poraste, da se u naše redove počne uvlačiti duh krhote, umornosti i sumnje 
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(da ne kažem straha), i u najmanju ruku produžujemo jedno takvo veliko zlo u vlas-

titu štetu. Ja sam slobodan G. Poglavniče, upozoriti na činjenicu, da ima čitav niz 

predjela, pa i kotareva, koji se dugo nalaze u njihovim rukama. Valja se malo uživiti 

u tu situaciju i pomisliti šta to znači. Jer nije to stvar koja se likvidira njihovim 

istjerivanjem, nego u duši tamošnjeg našeg često puta još neizgrađenog naroda ostav-

lja tragove koji ne mogu godinama izčeznuti. I valja imati na umu da ovaj njihov 

ustanak nije kako se piše po novinama eksplozija životinjskih nagona jedne pobješ-

njele rulje, nego da on ima dosta opasan i ideološki karakter (oprobane parole komu-

nističke promičbe i borba protiv hrvatskog ''progona''), a ustanak je organizovan i 

vojnički. Na čelu su viši i niži srpski oficiri i stari crnogorski i srpski četnici. Oni ne 

napadaju bez plana, jasno se vidi i za laike izvjesne strateške osnove. Evo oni su si 

od Drine (preko Srebrenice, Vlasenice, Kladnja – dotično preko Javora, Konjuha i 

Ozrena i Ozren planine (pa do Doboja osigurali jedno svoje prolazište, jedan svoj 

teren. Slično iz Raške i Crne Gore, preko Romanije i Vlasenice i Srebrenice. Za čita-

ve predjele iza Sarajeva ne zna se tačno šta je s njima, pa kao pri utapanju sad ispli-

vali na površinu a sad nam ih opet otkinu i dijele nas od njih. Kako je opet u Krajini, 

Lici, na Kordunu, to Vam je sigurno bolje poznato. Ima još jedna veza koju još ni-

jesu uspostavili: od Doboja do Jajca i do Banja Luke, preko Borja, Očauša i Čavke. 

Taj je kraj još relativno miran, premda ne posve. I tu se gine. Zato toliko i jurišaju na 

Doboj, jer tako bi jednostavno otsjekli Bosnu od prekosavske Hrvatske i spojili zonu 

pobuna od Bihaća do Zvornika i Bijeljine. Za ilustraciju predlažem grubo i na brzu 

ruku izgrađenu vjersku kartu Bosne, gde sam strelicama označio crte njihovih 

napadaja i spajanja.-  

Opaske koje sam do sada iznio tiču se više neposrednog ugušivanja pobune. 

Međutim valja misliti već sada i o onim mjerama koje će onemogućiti buduće pobu-

ne. Jer Hrvatska ne može napredovati bude li imala svakog proljeća ustanak, koji će 

se svršavati u kasnu jesen sa opadanjem lišća. Izgleda da nam dosadašnja iskustva 

pružaju bar neke dokaze. 

Nijemci naši glavni prijatelji i čiji se interesi tako podudaraju sa našim, 

moraju nas bolje naoružati. A dok ne odgojimo ruke za dobro i pouzdano upotreblja-

vanje oružja, trebaju Nijemci da nas osiguraju svojim prisustvom. 

Sa bezrazložnim i samovoljnim ubijanjem Srba mora se prestati. Ne smije biti 

da se kojekakvi naši dželati pozivaju na specijalne i tajne instrukcije. Ovo je posebno 

vrlo teško poglavlje i tu treba gvozdenom rukom zavest red. Ja nisam niti za ravno-

pravnost Srba, dok su među nama, a niti zato da suviše dugo ostanu među nama. Ali 

dok su među nama, mogu biti građani drugog reda, ali ipak moraju i za nih postojati 

neki zakoni, koji se poštivaju i koji se samovoljno ne krše. Ne mogu oni biti izvan 

svakog Zakona. A izgleda da se zbilja događalo svašta. Moram ipak misliti da ima 

odgovornosti pred Bogom i pred povjesnicom. Kad se pred prijekim sudom digne je-

dan optuženi Srbin pa kaže: ne poričem da sam kriv. Došli su nam četnici, pa kazali: 

ljudi šta čekate? Ukinuli su nam vjeru, otimaju nam imetak, plivamo po ovim rije-

kama sa krivnjom i bez krivnja, pa dignimo se i mi da izginemo, ili proborimo koli-
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ko mognemo, šta mi možemo koji slušamo, nego da pomislimo: i mi bi se bunili na 

Vašem mjestu. Ja znam g. Poglavniče, da su oni nama kolektivno i pojedinačno skri-

vili mnogo, ali znam i to da su nepopravljivi neprijatelji naše države, pa i egzisten-

cije, a naglašujem da i Srbi, koji mene poznaju smatraju me zakletim neprijateljem, 

ali uprkos svega mi svi moramo riješenje srpskog problema tražiti tako da i sami ne 

postanemo pred Bogom i pred ljudima gori od njih na koncu da si ne natovarimo te-

ret koji ne možemo nositi. Jer ovo Srba što ih mi imamo bilo je previše i za Austrou-

garsku. 

Daleko je od mene gospodine Poglavniče, da si utvaram, da imam recept za 

rješenje srpskog problema. Kad bi ga imao bio bi najveći dobročinitelj hrvatskog 

naroda. Ali oslobođujem se naglasiti, da ovaj naš unutrašnji problem moramo uzeti u 

ruke sa najvećom ozbiljnošću pa u tom pogledu iskoristiti mozak i iskustvo najboljih 

i prije svega prekinuti sa samovoljom kojekakve većinom dječurlije i bezrazložnim 

ubijanjem. Zato je potrebno da se zavede red u one ustaške formacije i trupe, koje su 

nastale do danas iza osnutka N.D.H. Oni bi morali imati pravilo, starješinstvo, sank-

cije, uređeno pitanje plata (ko je za plaću), stana, vježbe, precizno uređena prava i 

dužnosti, pa da ne lutaju besposleni u fićfirićskim uniformama i da ne prave nepo-

dobština i očajne gluposti, a ne znaju zinuti kad treba da progovori pamet i iskustvo i 

u pravoj pogibiji izčeznu. Sva krivnja i do sada nije padala na njih i na njihova djela. 

Bilo je i oduševljenja i dobre volje, ali nije im se dala prava organizacija. Barem bi 

morali imati onako uređena pravila i poslovnik kao Križari i Hrvatski Junak. 

6) Gimnazijalce, brucoše i mladiće pa bili oni ne znam kakvi ne bi se više 

smjelo metati za logornike i neke velike dužnostnike. Moramo na djelo metati ozbilj-

ne ljude, ako je ikako moguće pametne, poštene i iskusne. Iskreno govoreći bili smo 

dosta puta naprosto zaprepašćeni, kako će taj mladićski kurs odvesti. Za mladiće je 

sve jednostavno: treba ih sve poklati i već je riješen na primer srpski problem. Hitler 

i Musolini formiraju mladiće, ali ne vidi se da im daju mjesta generala ili viših čas-

nika, bilo u vojsci bilo u civilnoj službi. Ja osobno nikad ne bi vjerovao da takvo neš-

to može biti da sam nisam gledao. Mi smo narod gdje djeca uglavnom slušaju rodite-

lje, a ne roditelji djecu. I ta djeca onda u opojnosti igraju oružja, rata, uniforme itd. 

da nas sve skupa prikažu neozbiljnima, a ohrabre time Srbe na ustanak. Stara i 

iskusna katolička crkva ima za svoje dužnosti uz drugo i propisan minimalni broj 

godina starosti. 

7) Jednako ne bi trebalo za velike dužnostnike upotrebljavati razne vrste pri-

mitivaca i vjerskih glupana, kad sam ja u jednom konkretnom slučaju intervenirao na 

odlučujućem mjestu, da se jedan takav (koji nije imao osim toga i drugih svojstava) 

ne postavi na jednom istaknutom mjestu logornika, odgovoreno mi je: ako je neko 

ustaša za sve je sposoban. On je sposoban da bude ministar, jer će on revolverom u 

ruci prisiliti Židove da mu svoje sposobnosti stave na uslugu. Taj gospodin na vrlo 

visokom položaju ne zna da sposoban, a ne valjan sluga može zapetljati i kompro-

mitirati i nesposobnog naredbodavca i njegov revolver. Čini mi se da dakle treba pa-
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ziti, da ne preuzme previše maha mudrosti toga gospodina i da se pored drugih stvari 

ne bagateliše ni sposobnost ni kvalifikacije. 

8) Treba ne samo birati dobre i sposobne dužnostnike nego i zavesti jednu 

stabilnost. Jer ako se uvjek s jedne strane pokorava, a s druge strane se na brzu ruku 

priklanja uho svakoj deputaciji i tužbici, i ako se često menjaju pretstojnici logornici 

i td. onda ne samo da nema napretka i nada nego zlo svih vrsta uzima maha. Jer takav 

dužnostnik, ako nije posve izvanredan, neće moći raditi, dapače niti moći da radi ni 

za ono vrijeme, dok je na vlasti i mora da se brine i bori protiv zasjedanja, a da ne 

govorimo o gubljenju volje. Ja znam g. Poglavniče, da ovi koji aktivno rade u 

jednom progresu, moraju trpiti napadaje i zasjede od inercije zavisti i td. koja se buni 

protiv napretka i dobra i protiv dužnosti i napora. Ali o tome nije riječ. Riječ da o 

tome odgovor olako i bez solidnog ispitivanja ne mijenjaju ljudi svaki čas, jer i radi 

toga bilo je mnogo, mnogo zla i pre priprave za pobunu. 

9) Nakon primanja grko-istočnjaka u katoličku vjeru zapetljano je u takav 

birokratizam, da je kad i kad praktično onemogućeno. Čisto grko-istočnim obiteljima 

mora odobriti čak Ministarstvo, a mješanim opština pa kotar pa onda biskupija, a na 

svakoj od tih instancija sijaset poslova i zaprijeka, pa onda čitave molbe čekaju više 

puta mjesecima bez rezultata. Tu bi trebalo pojednostaviti i tim Božjim vjernicima 

dati bar u tom poslu neke šire mogućnosti; jer ipak izgleda koga prelazom u kato-

ličku vjeru prebacimo s ovu stranu barikada da mora među nama ostati, ako ne radi 

svoga uvjerenja, a ono radi bivše subraće i njihovog osjećaja prema njemu. Tako će 

bar biti vrlo mnogo slučajeva. Dragi naš Poglavniče, ja znam da će te se nekom mo-

jom primedbom nasmijati, znam da ne znam sve činjenice koje Vi znate i koje tuma-

če razne događaje naše sadašnjosti. Ali ja sam u najboljoj vjeri i namjeri napisao sve 

ovo što mi je u ovom času najviše na srcu olakšao sam pred Vama svoju  dušu i ras-

teretio sam svoju savjest. Želim da Vam makar malo pomognem. Vi ako želite da do-

đem na usmeni i potajni referat, naredite neka mi to iz Vaše kancelarije jave. Duboko 

Vas poštujem i pozdravljam: 

Za dom spreman! 

                                                                                 Dr. KAMBER v.r. 

 

    

4) Извјештај протјераног протојереја Љубомира Дучића Св. 

Архијерејском Синоду 1943. године који доноси краћи историјат добојских 

Срба и у коме се говори о положају српског народа у некадашњем 

добојском срезу 1941–1943. године, као и о улози усташког повјереника 

Драгутина Камбера, жупника 

 

Варош Добој на левој обали реке Босне код ушћа Босниних притока 

Усоре и Спрече позната је још из средњег века, из доба усорских банова. На 

једној узвишици, усред данашње вароши, подигли су усорски банови у чему се 

слаже већина историчара, испитивача босанске прошлости – градину, тврђаву 
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као одбрамбену тачку на месту, где се из посавских равница улази у брдовиту 

средњу Босну. Несолидност зидова и утврђења сведочи да град нису зидали 

Римљани. Неки говоре, да је у то време река Босна текла испод саме ове стене, 

у шта је тешко веровати, иако и данас река своје корито помиче на источну 

страну удаљавајући се све више од вароши. 

Становништво вароши до окупације аустро-угарске било је скоро ис-

кључиво муслиманско. У свом чланку у ''Политици'' од 2. VIII 1928. год. /о 50 

годишњици окупације Добоја/ спомиње стари добојски грађанин Ђођо О. Да-

кић неке православне породице, које су тада живеле у Добоју, а могло их је 

бити свега 10–15 породица. Домаћих католика готово није било никако у варо-

ши. Пре 50 година, откад ја памтим, биле су само две куће: Кокића – Карантанa 

у добојским Шушњарима, који су живели као земљорадници – кмети. После 

окупације насељују се странци и то најпре Талијани из Фурландије као зидари, 

земљорадници, виноградари и пчелари, а после као жељезничари. Међу њима 

су се одржале породице и данас: Бампе, Берланде, Балди, Гирарди, Глазери, 

Ђакомини, Скјевени, Теситори и др. затим долазе Немци, Мађари, Чеси, Поља-

ци, Словенци /обућари: Жигмани и Јусетићи/ и Хрвати /већином из Далмације/. 

Размножавањем породица они прелазе и у села око Добоја /Орашје, Чаире, 

Присади/. До године 1896. добојски католици припадају суседној жупи у Сив-

ши. Око 1900. године они подижу жупни двор, удешавају од војничких барака 

провизорну цркву близу данашње цркве, која је помоћу издашном шећерне фа-

брике и њезиног чиновништва подигнута и освећена у августу 1910. године. 

Долазе и православни из суседног Тешња, али особито Херцеговци и Личани, 

као и сељаци из околних села. Они узимају у своје руке трговину, католици за-

нате. Муслиманско становништво повлачи се из средње вароши са главног дру-

ма Тешањ–Дервента и групише се на брду на западном крају вароши. Земљи-

ште и зграде дуж целог овог друма који иде кроз варош постепено прелази у 

руке православних Срба. 

У то време добојски трговац Симо Танасић – Териновић, који је у Добој 

дошао из Тешња смешта се у сред вароши и ту купује земљиште на којем је 

подигнута школа 1883. год. и црква/1884 год. 

У Добој долази дана 20. VIII 1882. год. дабро-босански митрополит Сава 

Косановић и у његовој присутности организује се црквена општина добојска из 

вароши Добоја и околних села: Липац, Придјел, Плочник, Велика и Мала Буко-

вица, Станови и Чивчије са задатком да подигну школу и цркву и обезбеде њи-

хово издржавање. На првим седницама црквено-општинске управе врши се раз-

рез на варош и села ради прибављања средстава за подизање цркве и школе и 

издржавање учитеља. Већ идуће 1883. године отвара се школа и богослужење 

се врши у школском дворишту. Црквена општина добојска припада парохији 

тешањској, у којој служи прота Тодор Илић уз помоћ свога сина Јове као капе-

лана. Али ради зиме и невремена потребна је била за богомољу ма каква зграда.  
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У школском дворишту налази се напуштена муслиманска кућа, у којој се родио 

и до овога рата живео Омер Мујановић. Та је кућа преудешена за провизорну 

цркву. Као привремена и одвећ скромна /у прво време од дрвета и блата, а доц-

није нешто продижена и риглована циглом/. она није никад освећена ни архије-

рејским, а ни јерејским чином освећена, а антиминс за вршење свете литургије 

у овој цркви осветио је и послао тадашњи митрополит дабро-босански Ђорђе 

Николајевић. Али та привременост добојске цркве трајала је више од пола века 

/1884–1936. године/ највише због несагласности варошана и сељака о месту, 

где би се имала подићи нова црква. 

Кад су већ имали школу и цркву добојски општинари хтели су да имају 

и засебну парохију и одмах у 1885. години позивају тешањског пароха да пређе 

или он или његов син у Добој на стално становање. И ако се они овом позиву 

не одазивају, Добој постаје већ почетком идуће 1886. године самостална паро-

хија са свима споменутим селима. За првог добојског пароха долази Требињац 

Ристо Јокановић, дотадашњи учитељ српске школе у свештеничком чину. Јока-

новић је био добојски свештеник од 1886. до 1889. год. После њега долазе Јо-

ван Ј. Врањешевић /1893–1901/, Михајло Васић /1901–1913/, Славко Трнинић 

/1913–1921/ и Љубомир Дучић /1921–1941/. 

Пошто је разрез, који се купио годишње, био несигуран и незгодан из-

вор за издржавање школе то се године 1893. иницијативом младог свештеника 

Јована Ј. Врањешевића, а штедром помоћи /од 4.000 форинти/ митрополита 

Ђорђа Николајевића покреће акција за оснивање сталног фонда у облику једне 

солидне куће чијом би се киријом издржавала српска школа, што је и остварено 

у идућој 1894. години. Зграда је стала око 8.000 форинти, друга је половица на-

макнута разрезом међу општинарима и готовином црквеном. Зграду је осветио 

изасланик митрополитов војни свештеник Тодор Јунгић из Сарајева и одмах је 

предата својој сврси. Њезином киријом издржавала се српска школа у Добоју 

20 година, све до Првог светског рата. Пошто су актом ослобођења и уједиње-

ња српске вероисповедне школе, изгубиле своје право опстанка, споменута 

зграда, звана ''школски фонд'', као и нова школска зграда, подигнута 1903. го-

дине, као и стара црква с портом продате су, да би се намакла средства за 

градњу нове цркве. 

Градња нове цркве отпочела је 27/14. VIII 1931. године. Освећење теме-

ља извршено је по благослову администратора бањалучке епархије епископа 

др-а Нектарија окружни прота Алекса Јерковић из Дервенте. Црква је саграђена 

у српско-византиском стилу, у облику крста, величине 16,90 m х 16,90 m. Прет-

ходно су се на окупу црквене општине, у новембру 1930. године, великом већи-

ном сложили и грађани и сељаци, да се за градилиште црквено узме земљиште 

бивших војничких барака, у којима је аустро-угарска влада од окупације до 

1918. год. држала гарнизон од 1/3 батаљона пешадије. Ово земљиште налази се 

готово изван вароши на раскршћу цеста, које воде у доњи и горњи /муслиман-

ски/ део вароши. Градња цркве стала је око 700.000 динара, осим земљишта 
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које је купљено за 140.000 динара. По лепоти и солидности градње била је јед-

на од првих православних цркава у Босни. Довршена је израдом иконостаса и 

прослужила 5. I 1936. год. по новом календару. 

Касније је прикупљено и брдо изнад нове цркве, на којем је подигнута 

костурница 1937. год. у којој су сахрањене мученичке кости Срба, цивилних 

лица из Србије, Црне Горе и Санџака, а највише из пограничких срезова Босне 

и Херцеговине: требињског, билећког, гатачког, чајничког, фочанског, више-

градског, сребреничког, кладањског и сарајевског који су помрли у интер-

нацији у Добоју у 1915. и 1916. години, по свој прилици око 5.000 душа. Идуће 

1938. године подигнут је над костурницом споменик у виду стуба са крстом на 

врху од гранитног камена. Костурница и споменик подигнути су трошком 

управе Врбаске бановине и стали су око 200.000 динара, а материјал камен 

гранит поклонио је београдски индустријалац Душан Михаиловић из свога ка-

менолома у Јабланици код Коњица. Освећење цркве и споменика и свечани 

пренос костију са војничког гробља у оближњем селу Придјелу извршено је да-

на 18/5. септембра 1938. године уз учешће Њ. Св. патријарха српског Гаврила, 

митрополита Јосифа и Петра и надлежног епископа Њ. Пр. Г. Нектарија звор-

ничко-тузланског у присуству око 30.000 Срба, особито из оних крајева одакле 

су помрли интернирани и представника свих културних, националних и хума-

них установа. 

Велики полет за развој Добоја дала је жељезничка пруга Брод–Сарајево, 

а касније и споредна пруга Добој–Тузла и шумска жељезница Усора–Приби-

нић. Године 1893. капиталом чешке Живностенске банке подиже се шећерна 

фабрика у добојском предграђу Усори, а године 1912. Добој добија срески суд, 

1922. год. водовод, а почетком 1925. год, електрично осветљење, 1927. год. 

ствара се у Добоју грађанска школа трговачког смера најприје у општинској 

згради, а затим 1930. добија своју врло пристојну зграду. Број ученика грађан-

ске школе расте и у 1940/41. год. број ученика прелази преко 300. Године 1933. 

Добој постаје среско место. Године 1936. добија ''Здравствени дом'' и у тој 

години у пројекту је да добије и Окружни суд, али због недостатка зграда ово 

му одузима Дервента, која у идућој 1939. год. стварањем Хрватске бановине 

улази у састав те бановине и губи Окружни суд. Непосредно пред овај други 

светски рат Добој има изгледа за даљи напредак трасирањем нормалне пруге 

Бања-Лука – Чачак и добијањем Окружног суда. Добој је не само жељезнички 

чвор, него и раскрсница сувопутних друмова. Усред вароши одваја се од глав-

ног друма Тешањ–Дервента цеста, која води жељезничкој станици и продужава 

се пут реци Босни, где стоје један поред другога два моста, бетонски за кола и 

пешаке и жељезнички за воз Добој–Тузла. Чим се пређе мост на Босни пут се 

раздваја: десни води за Маглај и Сарајево, а леви према мосту на реци Спречи. 

Прешавши Спречу пут се опет раздваја: десни за Грачаницу и Тузлу, а леви за 

Модричу и Бос. Шамац. 
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Због оваквих саобраћајних веза Добој је био живо место. Особито је ва-

жна трговина сировом и сувом шљивом. Добој је била друга шљивска пијаца у 

Босни, одмах иза Брчког, а трећа у Југославији, прво Ваљево, друго Брчко. За-

тим долази трговина житарицама и сеном. Пред овај рат највећа трговина била 

је у рукама Јевреја Браће Песех, који су имали велики избор мануфактурне, 

шпецерајске, колонијалне робе и своје муштерије у простору 50 км. около До-

боја на све стране снабдевали, а радили су и људском и сточном храном. После 

њих била је радња ''Конзорција'' /Ганибеговић–Бешлагић–Дидић/, Салих Шка-

пуровић, Браћа Авдић, Чедомир Л. Јелић, Никола Стојаковић, Равијојла Лаза-

ревић, већином мешовите: мануфактура и шпецерај. Храном су трговали: Јован 

С. Брујић, браћа Кондићи, Дојчин Петровић, Ђоко Милошевић, Лазар Шукуле-

вић, Ибрахим Мујичић, и Бећир Ђонлагић. Ракију су производили: на велико: 

Јован Жакула, браћа Кондићи и Лазар Шукуљевић. Од 1936 год. Добој је имао 

штампарију и књижару – Мориц Тринки. 

Иако најмалобројнији Срби у Добоју били су увек несложни. Њихов на-

предак био би свакако завиднији, да су успели, да се помогну каквим акционар-

ским друштвом или конзорцијом. Где би им онда био крај? 

Од мога детињства /рођен сам у Добоју 31. X 1885. године/ добојски Ср-

би сматрали су својим главним душманином општинског деловођу биљежнике 

и благајника /Илију Салопека, личког Хрвата, који је као рачунарски подофи-

цир /наредник, зупар/ покрао војничку касу, побегао из војске и после извесног 

времена усрећио Добој својим доласком. Међу неписменим муслиманима, до-

бојском, а на свом положају главног општинског чиновника, играо је важну 

улогу оријентишући их према аустро-угарској политици и хрватству и ствара-

јући нерасположење према Србима код муслимана, католика и војних власти. 

Особито га је дражио економски напредак Срба и њихово материјално подиза-

ње. Иако је имао само 40 форинти а. вр. месечне плате Илија Салопек успевао 

је да покупује најбоље плацеве и грађевине по Добоју. Ово своје непријатељ-

ско држање спрам Срба могао је отворено да покаже избијањем рата 1914. го-

дине и по његовом предлогу затварани су и прогоњени Срби у Добоју и околи-

ни. Његови питомци били су: писар среске испоставе Никола Кнежевић и поли-

цијски наредник Маријановић... Оба Салопекови земљаци – лички Хрвати. По-

сле ослобођења 1918. године њих је убрзо нестало из Добоја. Кнежевић и Ма-

ријановић побегли су из Добоја, а Салопек је свиснуо од туге за црно-жутом 

монархијом и њеном управом 1919. год. 

Овде не треба заборавити истакнути братско и пастирско држање тада-

шњег добојског жупника Ајвазовића, који се за време онога рата показао као 

прави Словен и пријатељ Срба, а такав је био и касније. Његови претходници 

на добојској жупи били су: Стјепан Твртковић и Иван Папић, а наследник му је 

злогласни др Драгутин Камбер. Ајвазовић је превремено пензионисан /тек је 

био навршио 50 година живота /у јулу 1933. године после каноничке визита-

ције врхбосанског надбискупа др Ивана Шарића. Изгледа да се жупник Ајвазо-
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вић својим лојалним држањем спрам југословенских власти замерио својим 

претпостављеним црквеним властима, а непосредни повод за његово пензиони-

сање била је његова кривица, што је без достојног револта допустио, да поли-

цијска власт скине с католичке цркве папинску заставу истакнуту у част надби-

скупског доласка. 

Од ослобођења до 1927. год. односи између Срба, муслимана и Хрвата у 

Добоју – изузев комунистички покушај 1919. год. били су добри и сношљиви. 

Споменуте године долази у Добој из Маглаја Стјепан Вукојевић, Хрват из Љу-

бушког у Херцеговини и убрзаним темпом хоће да заузме водећи положај у До-

боју. Оснива у Добоју ''Хрватску сељачку и обртничку задругу с. о. ј.'' узима у 

своје руке председништво организације Хрватске сељачке странке и Хрватског 

културног друштва ''Напредак'', па ствара расцеп међу Хрватима. Нападајући 

безобзирно тадашњу управу градске општине, он успева да дође на чело те 

управе и кандидује се за њеног посланика. Организујући протестни митинг 

поводом мучког убиства генерала Михаила Ковачевића у октобру 1927. године 

Вукојевић се декларише као велики југословенски патриота и као такав тражи 

да уђе у управу Соколског друштва. После 6. јануара 1929. год. он се афирми-

ше као ватрен присталица новог курса у државној политици и раскида с поли-

тиком сељачке странке. Због тога он долази у сукоб са новим жупником др 

Камбером, који сваком приликом наглашава свој антидржавни став, своје не-

пријатељство према Србима и нетрпељивост спрам православних суграђана. 

Жупник добојски др Драгутин Камбер рођен је 1904. године у Бугојну. 

Богословске науке студирао је у Риму и после је много путовао. Пропутовао је, 

вели, Француску и Енглеску. Био је капелан и вероучитељ у Брчком и Сарајеву, 

где је због антидржавне пропаганде одстрањен из школе. Дошавши у Добој 

одмах је стао раздвајати римокатоличку омладину од православне и кад је у 

Добоју отпочела акција за градњу Соколског дома он почиње градњу Хрват-

ског дома. После споразума Мачек–Цветковић он стаје у отворену опозицију и 

даје познати да пријања уз Павелићев програм. Када је дошао слом Југославије 

није било сумње, да ће он бити носилац усташке власти у Добоју. 

Преузевши власт у Добоју 1941. године др Д. Камбер узима за своје нај-

ближе сараднике: Ивана Дуспера, чиновника Земаљске банке, Омера Муфтића, 

адвоката, десну руку Адемаге Мешића и Хакије Хаџића у Добоју, Ђуру Војко-

вића, апотекара, Карла – Драгутина Махнића, бив. чиновника Среске припо-

моћне закладе у Мостару, чиновника Усорске шећеране и Државне шумске же-

љезнице Усора–Прибинић, а у задње време пословођу Хрватске сељачке и 

обртне задруге и Милана Петаковића, берберина и магационера шећеране. 

Усташка власт претвара соколски дом у ''Дом Анте Павелић'', где наста-

ју теревенке, плаћене опљачканим новцем од Срба. Срби се затварају као тао-

ци, у српске се радње постављају комесари-католици и муслимани, који узи-

мају високу дневницу од 100–300 динара и собом односе сав новац од дневног 
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пазара, имућнији Срби уцењују се високим сумама од 100.000 динара. Срби се 

од 28. V 1941. год. гоне на принудни рад /просецање новог пута од поштанске 

зграде према кући Николе Бјелобабе – гаража Јов. Жакуле/ без обзира на ста-

рост /и људи преко 60 и дечаци испод 16 година/, а као настојници над њима се 

постављају незрели и неваспитани младићи /Огрисег и Петаковић/. Срби се от-

пуштају из јавних служби /Прица и Ивановић из општине/ или бар с водећих 

места /управитељи школа Љуб. Новаковић и Вој. Николић/ смењују. 

На први дан Ускрса православног 20. IV 1941. год. у 9 сати позивају се 

пред усташку власт претставници свих српских и југословенских националних, 

културних и хуманих друштава. Представник усташке власти Иван Дуспер с 

револвером у руци чита осветничку лекцију према Србима, прети смртном ка-

зном ако се одмах не преда сва друштвена архива до задњег листића и сва имо-

вина до задње паре. Конфискује се сва готовина и менице. Задруге Срба при-

вредника у Добоју, при чему пропада 42. 000 дин.- уштеђевине Кола српских 

сестара, 41.000 дин.- Фонд црквене општине и 12.000 дин. – уштеђевине Мес-

ног одбора Просвјете у Добоју. Забрањује се ћирилица и скидају фирме с ћири-

лицом, а по наредби бањалучког стожерника др Виктора Гутића православна 

вера има се звати ''грко-источна''. Најоштрије мере и највеће подозрење приме-

њује се против ових Срба грађана: Николе Р. Стојаковића, трговца, Игњата Б. 

Мучибабића, гостионичара, претседника месног одбора Ј. Н. С. странке, под-

старешине Сокола, С. Н. К. ''Жељезничар'' и благајника црквене општине, 

Страхиње Симића, гостиониочара и четничког благајника и Чедомира Л. Јели-

ћа, трговца, претседника одбора ''Просвјете'' и ''Народне одбране''. Малтрети-

рање Игњата Б. Мучибабића иде дотле, да он подвикује Дусперу, који млати 

револвером: ''Нисте човјек господине Дусперу, ако ме не убијете, ако не гово-

рим истину''. 

За Србе се не сме нико заузимати, јер то је нарочито забрањено. Чак се 

забрањује Несрбима и дружење и разговор са Србима. Барем неку симпатију 

према Србима показује адвокат Др. Отон Правдић и судије Момчиловић и је-

дан други млађи, којему се не сећам презимена, као и први котарски пред-

стојник Бранко Вучић, који ради свога исправног држања и неслагања са ус-

ташким станом бива убрзо премештен из Добоја. 

Међу усташким првацима настаје отимање о власт. Против др Камбера 

устаје његов стари лични противник Далматинац Стипо Јукић, подрумар. Они 

се смењују на власти, док најзад пред наше прогонство долази у Добој, као 

представник усташке власти, Павао Кљајо, студент, у части усташког логор-

ника. 

Но највише погађа добојске Србе писмени захтев усташке власти од 28. 

V 1941. године, којим ова тражи, да се поруши споменик код цркве и то у року 

од 8 дана. Управа црквене општине оклева с овим извршењем, при чему јој 

добро долази борба између Камбера и Јукића, а доцније и та чињеница, што 

никакав грађанин предузимач неће да се прихвати овога посла. Пошто усташе 
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чине притисак и на управу и на предузимаче, управа црквене општине налази 

предузимача Фрању Штумпфа, истога који је подизао, као палир, добојску срп-

ску цркву и пошто је динамитом растурено четвртасто постоље стуба, стуб је 

чекрком преваљен и како је од гранитног камена, стуб се је само раставио на 

своје саставне делове, а оштећено је само постоље крста, од кога се је крст од-

валио и два три камена од четвртастог постоља, где се је догодила експлозија. 

Мермерна плоча са натписом скинута је раније неоштећена и пренесена је у 

канцеларију црквене општине, где ју је клисарка непажњом оборила на себе, те 

је плоча по средини препукла, а клисарка је при том по ногама тешко рањена. 

Ово рушење споменика извршено је у четвртак 26/13. јуна 1941. године у 5 ча-

сова после подне. 

Усташка власт најмарљивије је тражила: Николу Јањетковића – Бокеља, 

полицијског чиновника, који је ноћу 14–15. априла нестао из Добоја, као и Ми-

тра Пајовића, претседника Четничког удружења, за којег се није знало куд се 

изгубио. Због тога је неко време држала у затвору њихове жене, али их је кас-

није пустила. До нашег прогонства пребегли су у Србију Никола Стојаковић и 

Богдан Ивановић. 

Прогонство православних свештеника добојског среза потајно је 

припремљено и дошло је изненадно, тако да ови нису могли ништа сакрити од 

свога имања, ни од званичних принадлежности. У затвор су доведени /у канце-

ларију имама-матичара/ најпре свештеници осјечански, кожушки, српско-грап-

ски и најпосле буковички и добојски. Ово је било 10. јуна 1941. године. У за-

твору су преноћили, па су идућег дана са својим породицама око 5 сати увече 

натоварени у аутобус и тако превезени до станице Руданка, где су укрцани у 

воз и под пратњом жандарма и полицијског чиновника Мујичића пребачени у 

исељенички логор у Цапраг, где су осванули на Петров-дан 12. јула 1941. годи-

не. Пошто су до коже претресени и мушки и женске, усташки повереници оду-

зели су им што су имали вредније код себе, осим најнужнијег одела и обуће. За 

рад способни отерани су на принудни рад око логора – копање јама и постав-

љање стубова за електрификацију логора. Овако су овде провели 21 дан и за-

тим су у првој групи /старији свештеници/ пребачени 1. VIII 1941 год. преко 

Београда у Аранђеловац, где су се одморили, примили непримљене плате у Хр-

ватској, промењен им је југославенски новац у српски, и где су по своме избору 

распоређени по епархијама и парохијама. Друга партија свештеника стигла је 

из Цапрага у Аранђеловац  6. VIII 1941. год, а сви за службу способни свеште-

ници дигнути су из Аранђеловца 13. августа, а тамо су остали само најстарији 

свештеници. Ја сам пошао ради лечења, које ми је препоручено од лекара још 

1935. године у Врњачку Бању. У Аранђеловцу сам се састао са добојским веро-

учитељем свештеником Тодором /Тошом/ Ђ. Трипуновићем, који је служио до-

бојску цркву и парохију од Петрова до Илина дне и који је с добојским тргов-

цима /Бошком Кондићем, Дојчином Петровићем, Чед. Л. Јелићем и другим/, 
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пребачен преко исељеничког логора у Пожегу. Он ми рече, да је усташима пре-

дао црквене матице, као и богослужбене књиге и да је црква запечаћена и под 

њу укопане мине. Касније сам чуо, да је црква, на захтев немачких војника, ка-

сније отворена, јер су они хтели да је разгледају изнутра, и да су парохијани не-

дељом и празником у њу навраћали и палили свеће. У јануару ове године чуо 

сам од свештеника бос. шамачког Срећка Рокија, који је до скора био овде, да 

добојска православна црква служи као војнички магацин што није чудо јер се у 

непосредној близини цркве налази грађанска школа, где се налазила команда 

још југословенске, а после немачке и хрватске војске. 

Пред овај рат добојски муслимани били су подељени у 3 групе. Већина 

их је, као Спахиновци, припадала ''Ј. Р. З'' странци и имала у својим рукама 

градску општину и са Спахиним наследником др Џафером Куленовићем били 

за автономију Босне, друга група под вођством адвоката Омера Муфтића била 

је изразито хрватски оријентисана уз Хакију Хаџића и Адемагу Мешића, којој 

је припадала нека муслиманска интелигенција, особито саобраћајни контролор 

Сефић, а трећа под вођством Хусе Авдића, угледног трговца и бившег претсед-

ника општине, родом из једног оближњег села, припадала је ''Ј. Н. С'' странци. 

Овој странци припадао је и богати трговац Абдул-Гани Ганибеговић и његов 

ортак Ибрахим Дидић. Када је дошла усташка власт Хусо Авдић није крио сво-

је симпатије за Србе, Ганибеговић је од раније био тешко болестан, а Дидић је 

пришао усташама и постао наредник усташке полиције, Срби грађани прого-

њени од усташа највише су се жалили на адвоката Муфтића, контролора Сефи-

ћа, а сељаци из Станић-ријечке општине на свога претседника Синана Капета-

новића. Муфтића и Сефића мало сам познавао, јер су на годину или две пре 

овог рата дошли у Добој /из ................./. Синана сам познавао од детињства, јер 

смо били комшије и скоро вршњаци. Он је изданак некада моћног војног запо-

ведника у Добоју Капетановића. Отац му је био древна пијаница и пропио 

велико имање. Синан је био нарави преке и осионе, а његово политичко-пар-

тијско опредељење није ми познато. Знам само да је 1924/25. године важио као 

ватрени радикал и био десна рука др Петра Гутеше и изазвао промену општин-

ске управе у Добоју. 

Добој је постао среско место, лицем на први дан православног Ускрса 1. 

маја 1933. године, то је објављено пуцањем из топа са градске тврђаве. Овај ус-

пех био је плод дугогодишње борбе добојских грађана и сељака из околних 

села. Још за отоманске управе Добој је био средиште испоставе /мудирлука/ и 

најближа села, са десне обале Босне тражила су још тада да припадну Добоју, 

јер су им Грачаница и Маглај били много удаљени. Ову народну тежњу омета-

ли су моћни бегови тешањски. Ово стање настављено и под аустро-угарском 

управом, па и у народној држави једва се успеле да се овој народној жељи и по-

треби удовољи. Годинама и годинама људи из околине добојске долазили су у 

Добој да се укрцају у воз ради одласка своме срезу у Грачаницу или Маглај. 

Улогу тешањских бегова преузели су сада народни посланици Грачанице, Ма-
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глаја и Тешња. Када је министар др Мехмед Спахо, 1931. године прешао у опо-

зицију, његови тешњаци кажњени су одузимањем среза. Тешањски срез поде-

љен је на добојски и теслићки. Добојском срезу припала су поред подручја бив-

ше среске испоставе /варош Добој, села: Алибеговци, Уларице, Сивша, Турски 

и Католички Макљеновац, Миљковац, Орашје, Чаире, Присади, Плочник, Ве-

лика и Мала Буковица, Станови, Љескове Воде и Чивчије/ и још сва села изме-

ђу Тешња и Добоја. У овом склопу православни су били у мањини у добојском 

срезу. /Две трећине буковичке и једна половина добојске и 80 тешањске паро-

хије/. Уласком др Спахе у ''Ј. Р. З.'' странку и владу др Милана Стојадиновића 

Тешњу се враћа срез и сва села бившег тешањског среза изван подручја бив. 

добојске испоставе, а добојском срезу припајају се: - 1/ Станић-ријечка општи-

на са селима: Суво Поље /Српско и Турско/, Липац и Придјел /Српски и Тур-

ски/, који су до 1933. године припадала маглајском, а од тада грачаничком сре-

зу, док су у војно-судском и пореском погледу остала и надаље све до почетка 

1938. године при Маглају, затим села Станић Ријека, Бушлетић, Костајница, 

Грапска /Српска и Турска/, од грачаничког среза сва са измешаним становниш-

твом и муслиманским изузев села Липца са чисто православним. Цела ова оп-

штина није имала ни једног римокатолика. - 2/ Општина осјечанска /села: 

Горњи и Доњи Осјечани, Кожухе, Чивчије, Потурице и Сјенина/. Сва села са 

православним становништвом изузев Сјенине, која је муслиманско село. - 3/ 

Општина которска са православним селима: Овсине, Прњавор Мали, Кладари, 

Зарјеча, и велики Прњавор. Мали Прњавор имао је 10–15 римокатоличких до-

мова, а исто тако и Велики Прњавор православних. Први претежно са право-

славним, а други са римокатоличким становништвом. Село Јоховац скоро је 

искључиво римокатоличко са 5-6 домова православних и чисто римокатоличко 

село Плоча, као и чисто муслиманско велико село Которско. Ова општина при-

падала је до тада дервентском срезу. Добојска испостава обухватала је три оп-

штине: - 1/ Добојску/варош Добој и село Орашје са 3.000 муслимана, 1.500 ри-

мокатолика и 800 православних/; - 2/ Буковичка /са селима: Велика Буковица, 

Мала Буковица, Плочник, Станови, Љескове Воде, Тисовац и Чивчије са 3.700 

православних, 500 муслиманских и 30 римокатолика/; - 3/ Општина Војвода 

Путник/, раније Франц Фердинандсхе/ са селима: Алибеговци, Уларице, Кару-

ше, Сивша, Војвода Путник, Турски Макљеновац и Католички Макљеновац, 

Миљковац, Чаире и Присади са римокатоличким и муслиманским становни-

штвом и само 4 православна дома на граници села Плочника. 

Православни су имали у добојском срезу 6 парохија: - 1/Добојска /варош 

Добој и села: Липац, Придјел и Плочник/, по статистичким подацима концем 

1940. год. бројало је 2.430 душа. - 2/ Буковичка/ села: Велика и Мала Буковица, 

Станови, Љескове Воде. Село Тисовац припадало је појежњанској парохији/. 

Концем 1940. године бројала је 3.500 душа. - 3/ Кладарска, организована 1. IV 

1940. године, са селима: Кладари, Овсине, Зарјеча, Мали и Велики Прњавор, 
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Јоховац и Чивчије. Бројала је око 1.700 душа. - 4/ Српско-грапска са селима: 

Српска Грапска, Бушлетић, Костајница и Станић Ријека. Бројала је око 3.000 

душа. Село Суво Поље /Српско/ припадало је бољанићкој парохији. - 5/ Осје-

чанска са селима: Горњи и Доњи Осјечани, Чивчије, Потурице бројала је око 

3.000 душа. - 6/ Кожушка, која је обухватала само села Кожухе бројала је око 

1.600 душа. 

Прве три припадале су добојском намесништву и њихов број душа тач-

но ми је познат, а друге 3 припадале су грачаничком намесништву, па њихову 

величину процењујем од ока. 

По томе је добојски срез пред овај рат бројао 15.000 православних 7 до 

8.000 муслимана и 5–6.000 римокатолика  /две жупе: добојска и фочанска/  

Православни су дакле имали апсолутну већину у срезу. 

Мој чин, звање, како је тражио Свети Синод, знаш. 

 

Б е о г р а д 

30. марта 1943. године. 

 
прот. Љубомир Дучић 



 

 

 



VERICA M. STOŠIĆ, Iskaz o popisu Cigana na području grada Banje Luke  

345 

 

VERICA M. STOŠIĆ УДК 314.117(=214.58)(497.15Бања Лука) 

Arhiv Republike Srpske 10.7251/GUARS1507345S 

Banjaluka  

 

 

ISKAZ O POPISU CIGANA NA PODRUČJU  

GRADA BANJE LUKE 

 

 

Apstrakt: Radom je obuhvaćen kratak istorijski pregled egzodusa i seobe Ro-

ma iz južnoazijske domovine na prostore Balkanskog poluostrva, Bosne i Hercego-

vine i Evrope, njihov život u Banjaluci prije i po uspostavljanju Nezavisne Države 

Hrvatske i presjek naučnih istraživanja o porijeklu Roma. Popisom je obuhvaćeno 

445 Roma, podijeljenih po rasnoj pripadnosti na dvije grupe, grupisanih po porodi-

cama, a unutar porodica po članovima, sa podacima o dobu, polu i mjestu stanovanja.   

 

Ključne riječi: Banjaluka, Romi, popis, porijeklo, seoba Roma, "bijeli Ciga-

ni", Arlije, "mrki Cigani", Gurbeti, Karavlasi, rasne zakonske odredbe, "nearijski na-

rod".   

 

 

Uvod 

 

Romi
1
 su narod indijskog porijekla. Iz južnoazijske domovine Beludžistana 

protjerani su, po ranijim istorijskim izvorima, u X vijeku, a po novijim u XII. Poslije 

egzodusa lutaju čitav vijek kroz prednju Aziju i konačno se usmjeravaju prema 

Balkanskom poluostrvu i Evropi. Balkansko poluostrvo i Evropu naseljavaju kao 

nomadi u više talasa. U prvoj četvrtini XV vijeka Romi se prvi put pojavljuju u za-

padnoj Evropi. Nakon njihovog dolaska u Evropu počinju prva istraživanja njihovog 

porijekla, načina života, običaja, književnosti i jezika. 

Na prostore Bosne i Hercegovine dolaze sa obala Crnog i Egejskog mora, 

preko Stare Srbije, u vrijeme turskog osvajanja. U Bosni i Hercegovini postoje dvije 

grupe Roma – "turski Cigani" i "vlaški Cigani". 

"Turskim Ciganima" pripadaju Arlije (Jerlije) ili "bijeli Cigani" (Parné 

Romá) ili, podrugljivo, "teški Cigani" (obavljali su teške poslove ili su pojedini bolje 

hranjeni). "Bijeli Cigani" su najstariji Cigani naseljeni u Bosni i Hercegovini. Nije 

poznato kad su napustili nomadski način života. Obično su stanovali po ciganlucuma 

u varošima, kasabama i selima, a njihova sirotinjska naselja popularno su zvana "ka-

ranfil mahale". Po zanimanju su najviše bili kovači, potom kasapi, živoderi, nosači, 

                                                 
1
 Romolog (ciganolog) Rade Uhlik imenici Rom (Rrom) daje četiri značenja: Ciganin, čovjek, 

muškarac i muž. 
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čistači cipela i dr. Govor Arlija u Bosni i Hercegovini davno je izumro. Nastariji ci-

ganizmi su pozajmice iz govora turskih Cigana iz Bosne i Hercegovine."
2
  

"Vlaški Cigani" ili "mrki Cigani" (Kalé Romá) pripadaju velikoj homogenoj 

grupi romskih plemena, naseljenoj većim dijelom na istočnim Karpatima i u donjem 

Podunavlju, a pripadaju im Gurbeti ili "laki Cigani" i Karavlasi ili "crni Vlasi". 

Gurbeti djelimično znaju da govore ciganski jezik jer su kasnije napustili nomadski 

način života. Podijeljeni su na četiri osnovne grupe. Oni iz Bosne i Hecegovine spa-

daju u grupu zapadnih Gurbeta. Ispovijedaju, bez izuzetka, islamsku vjeru. Najnoviji 

sloj ciganizama su riječi primljene iz jezika "mrkih Cigana". Pripadnici obje grupe 

"mrkih Cigana" bave se kotlarstvom, odnosno kalajdžijstvom, trgovinom konjima, 

muzikom, gatanjem u dlan, prosjačenjem, pa čak i krađom. 

Druga, manja i heterogena grupa vlaških Roma obično nosi netačan naziv 

"turski Cigani", umjesto Karavlasi. Poznati engleski romolog Bernard Gilliat Smith 

naziva je nevlaškom grupom. Karavlasima ili "crnim Vlasima" nazivamo u Bosni 

malobrojne vlaške Rome mješance koji ne govore romski jezik. Oni pripadaju  naj-

novijoj grupu Roma doseljenika iz donjeg Podunavlja, odnosno Karavlaške. Njima je 

maternji jezik vlaški i poslednji su doseljenici romske krvi. U jednom malom migra-

cijskom talasu naselili su teritoriju sjeverne i istočne Bosne. Osnovali su dvadesetak 

naselja, najviše u bivšoj tuzlanskoj i banjalučkoj oblasti. U Drugom svjetskom ratu 

oni su najvećim dijelom stradali.
3
 

Kada su se Romi naselili u Banjaluci nije poznato. Podatke o banjalučkim 

Romima pronalazimo samo u fragmentima, kako u objavljenim istorijskim izvorima 

tako i u istraženoj arhivskoj građi. Prve pisane tragove nalazimo u toponimima iz 

vremena Osmanskog carstva. Riječ je o dvjema turskim mahalama za koje pretpo-

stavljamo da su prva poznata romska naselja u Banjaluci. Mahala "Ciganluk" bila je 

smještena na lijevoj obali Vrbasa i nastavljala se na mahalu "Varoš". Banjalučani su 

je dugo nazivali i "Karanfil mahala".
4
 Pretpostavljamo da je bila naseljena Romima 

"Arlijama". Druga mahala, "Kul-Cigani", smještena je na desnoj obali Vrbasa i na-

stavljala se na "Kul-mahalu".
5
 Prema popisu stanovništva iz 1851, mahala "Cigan-

luk" brojala je 23 kuće, a "Kul-Cigani" 17.
6
 

                                                 
2
 R. Uhlik, "Ciganizmi u šatrovačkom argou i u sličnim govorima", "Glasnik Zemaljskog muzeja", Sv. 

IX, Istorija i etnografija, Sarajevo 1954, 7–8; R. Uhlik, "Ciganske onomastike", "Glasnik Zemaljskog 

muzeja", Sv. XI, Istorija i etnografija, Sarajevo 1956, 196;  
3
 R. Uhlik, "Ciganizmi u šatrovačkom argou i u sličnim govorima", "Glasnik Zemaljskog muzeja", Sv. 

IX, Istorija i etnografija, Sarajevo 1954, 7–8; R. Uhlik, "Ciganske onomastike", "Glasnik Zemaljskog 

muzeja", Sv. XI, Istorija i etnografija, Sarajevo 1956, 193–194. 
4
 Uz banjalučke razglednice iz austrougarskog perioda, na kojima je snimljen gornji dio Salvatorove 

ulice, kustosi i arhivisti su tokom obrade bilježili i napomenu da je "u narodu zvana Karanfil mahala".  
5
 Prostor oko današnje Trgovačko-ugostiteljske škole 

6
 G. Šljivo, "U vrijeme turske uprave 1527–1878", "Banjaluka", Institut za istoriju Banjaluka, 

Banjaluka 1990, 32, 37–38; S. Husedžinović, "Dokumenti opstanka", Zenica 2005, 130, 144. 
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Treće romsko banjalučko naselje do početka Drugog svjetskog rata bio je 

Vlaški brijeg. Kada su ga Romi naselili nije poznato. Prema nazivu mogao je biti 

naseljen vlaškim Romima (Gurbetima i Karavalsima). Po pričanju nekih Roma sa 

Vlaškog brijega, veselje i radost Roma tokom banove posjete nagnali su prvog bana 

Vrbaske banovine Svetislava T. Milosavljevića da predloži promjenu naziva Vlaški 

brijeg u Veseli brijeg. U prvoj godini slobode Vlaški brijeg je dobio naziv Veseli bri-

jeg. 

Osim Roma, Vlaški brijeg naselili su i Srbi.
7
 Prema popisu stanovništva iz 

1870, Banjalučki sandžak je imao 589 Roma i 44.903 pravoslavna muška stanovnika. 

"Ciganskim jezikom" u banjalučkom seoskom kotaru služilo se 386 stanovnika, a u 

gradskom 11.
8
 Prvi zvanični popis Roma izvršen je poslije Drugog svjetskog rata. Na 

području grada popisana su 74 "ciganina", od kojih su 69 bili "radnici i učesnici u 

privredi", dvoje zanatlije i trgovci, a troje "penzioneri i izdržavana lica". Na teritoriji 

Banjalučkog sreza, od ukupno 89.240 stanovnika, nije živio ni jedan "ciganin".
9
 

Romi su "etnička grupa bez ikakvog predanja. Lako ćemo razumjeti intereso-

vanje Cigana za njihovo porijeklo. Svi odreda vjeruju da su porijeklom iz Egipta 

(Misira), na to ih upućuje i sami nadimak firáun, a ne znaju da su im ga dali drugi, i 

to muslimanski narodi. Tvrdnju da su porijeklom iz Indije sa nevjericom primaju".
10

 

Hajnrih fon Vislocki navodi da je 1876. mađarski sveštenik Vali uz pomoć 

malog malabarskog rječnika "naslutio da Cigani vode porijeklo od Malabara iz Indi-

je". Dr Janos Henrik Schwicker otkriće indijskog porijekla Roma pripisuje prof. Ri-

digeru (1774). Prvu veliku studiju o Romima napisao je 1870. Grk Aleksadar Pas-

parti,
11

 a odnosila se na "čergare" u Otomanskom carstvu. Prvu ozbiljnu raspravu o 

porijeklu Roma dao je 1787. Heinrich Moritz Gotllieb Grellmann,
12

 povezujući fizič-

ke osobine u običajima Roma i Sudra i velikog broja indijskih riječi u "ciganskom 

jeziku". Lingvistička ispitivanja nastavio je lingvističar Pott Avgust Fridrich,
13

 utvr-

divši da je romski jezik u bliskom srodstvu sa sanskritom. Zanimljiva ispitivanja o 

                                                 
7
 Početkom turske okupacije u samom gradu živjeli su muslimani, dok su hrišćani, pogotovo 

pravoslavni, radije ostajali po selima, u brdima i planinama. U 16. i 17. vijeku u grad stižu i seljaci 

hrišćani. Shvatajući da im doseljavanje vrijednih, raznim poslovima vičnih pravoslavnih hrišćana 

može da obezbijedi udoban život, Turci dozvoljavaju "hrišćanskom miletu da se može naseliti na 

pustom polju, na desnoj obali Vrbasa istočno od Kul-mahale zauzimajući Vlaški brijeg". Tako je 

osnovana prva srpska naseobina u Banjaluci, Vlah-mahala. Njeni stanovnici bavili su se opančarskim, 

ćurčijskim, dželebdžijskim, terzijskim, kujundžijskim i drugim zanatima, a bilo je i trgovaca. Između 

Kul-mahale i Vlah-mahale, na Rebrovcu, sagrađena je parohijska crkva sa grobljem. 
8
 Rezultati popisa žiteljstva u Bosni i Hercegovini od 27. septembra 1910, Sarajevo 1912, 46–47. 

9
 Konačni rezultati popisa stanovništva od 15. marta 1948. godine, knj. IX, Stanovništvo po 

narodnosti, Beograd 1954, 260–261; ARSBL, 330, 004, 040. 
10

 R. Uhlik, "Ciganske onomastike", "Glasnik Zemaljskog muzeja", Sv. XI, Istorija i etnografija, 

Sarajevo 1956, 55. 
11

 Aleksander G. Pasparti, (1814–1891), ljekar 
12

 Heinrich Moritz Gotllieb Grellmann (1756–1804), statističar i istoričar kulture  
13

 Pott Avgust Fridrich (1802–1887), univerzitetski profesor, autor više studija o indoevropskim 

jezicima 
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povezanosti romskog govora i narječja Dardua vršio je Slovenac Franc Miklošić.
14

 

Indijski naučnik Babu Rajendrala la Mitra smatra da su 

bengalski nomadski narod Bedija blizak srodnik 

evropskih Roma. 

U istraživanje porijekla romskog naroda 

uključili su se i antropolozi. Počećemo od njemačkog 

naučnika, anatoma i utemeljivača antropologije Johana 

Friedricha Blumenbacha,
15

 koji je u svom radu dao 

detaljan opis romske lobanje (1793). U ispitivanju 

fizičkih svojstava Cigana najviže zasluga ima dr 

Augustin Weisbach,
16

 koji je ispitivanja vršio na živim 

i mrtvim Romima i ustanovio njihovu značajnu sličnost 

sa Egipćanima. Istraživanja na većem broju uzoraka 

radili su J. Kopernicki (mjerenja na 15 romskih i šest 

indijskih lobanja) i Steinberger (mjerenje sedam živih 

gradskih Roma). 

Zajednički rad stručnjaka iz oblasti istorije, jezi-

ka, etnografije i medicine, koji su u stručnom i naučnom 

radu koristili jezik, običaje, književnost, muziku i psihofizičke karaktaeristike Roma 

kao jedine izvore u izučavanju njihovog porijekla, stvorio je čvrstu osnovu za nasta-

vak istraživanja i u XX vijeku.
17

 

Na prostorima Bosne i Hercegovine, a i šire, prof. Rade Uhlik
18

 ima posebno 

mjesto. Sa Romima je živio gotovo čitav svoj život i Romima je posvetio sav svoj 

                                                 
14

 Franc Miklošić (1813–1891), filolog i slavist 
15

 Johan Friedrich Blumenbach (1752–1840) 
16

 Dr Augustin Weisbach (1837–1914) 
17

 "Kada nauka tvrdi da je samo ime Rom indijskog (arijskog) porijekla, onda to ne znači da su i sva 

ciganska plemena čisto arijske krvi, jer pored izrazito arijskih crta možemo naići na tipove kod kojih 

se ispoljavaju dvije druge rase, dravidska i mongolska." 
18

 Aladar Rade Uhlik (Sarajevo, 1.2.1899–13.4.1991), akademik, filolog i romolog, sin ljekara Josipa 

Uhlika i Mileve djev. Kojić, oženjen učiteljicom Zorkom djev. Kisić (Tuzla, 9.9.1934), otac dvoje 

djece, kćeri Mirjane (r. 20.10.1935) i sina Mladena (r. 15.2.1939); poliglota koji je potpuno vladao 

njemačkim, dobro se služio francuskim, engleskim i romskim, te slabije govorio talijanski, esperanto, 

mađarski, turski, albanski, rumunski i novogrčki jezik. Potpuno je vladao stenografijom i stalno se 

njome služio. Završio je Veliku realnu gimnaziju u Tuzli i Filozofski fakultet u Beogradu. Profesor je 

njemačkog jezika i književnosti, uporedne književnosti i jugoslovenske književnosti. Radio je kao 

nastavnik i učitelj u Gimnaziji u Brčkom (od 3.11.1925), profesor u Realnoj gimnaziji u Tuzli (od 

11.10.1928) i Prijedoru (15.7.1934–9.10.1941). Poslije otpuštanja iz državne službe iseljen je u Srbiju, 

gdje radi u Nišu. Bio je prevodilac u Tanjugu i naučni savjetnik u Zemaljskom muzeju Bosne i 

Hercegovine. Odlikovan je Ordenom Sv. Save IV stepena  (27.1.1940). (ARSBL, 329, 187). 

Bibliografija publikacija i radova: "Romane gilja (Romske pjesme)", zbirka pjesama, Prijedor, 1937; 

"Bosnian Roman Vocubulary", Liverpool, 1943; "Srpskohrvatsko-ciganski rečnik (Romane alava)",  

rječnik, Sarajevo, 1947; "Prepozitivni i postpozitivni član u gurbetskom", knjiga, Sarajevo, 1951; 

"Ciganizmi u šatrovačkom argou i u sličnim govorima", članak, Sarajevo, 1954; "Ciganske priče", 

Rade Uhlik 
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stvaralački potencijal. Prikupio je trideset zbirki sa hiljadu pripovijedaka, bajki i 

legendi i oko 800 šaljivih priča.
19

 Lično sam posmatrala kako prikuplja podatke od 

banjalučkih Roma u periodu od novembra 1962. do 27. oktobra 1969, kada sam 

posljednji put vidjela "deda Radu". Njegov strpljiva i nadasve vješta komunikacija sa 

desetinama, za čudo mirnih banjalučkih Roma, u ulazu stambene zgrade gdje sam ži-

vjela, ponukala me da Rome gledam drugačije, bez straha, distance i predrasuda. 

Pronalazak dokumenta o banjalučkim Romima probudio je u meni prijatno sjećanje i 

radost, podstakao me da promislim i donesem odluku o valorizaciji, obradi i pripremi 

za publikovanje. Ovaj skromi rad o Romima nije prvenstveno moje profesionalno za-

dovoljstvo, već iskrena želja i potreba da se zahvalim tom velikom čovjeku i nauč-

nom radniku. Istovremeno, sjetila sam se i mnogih Roma koje sam svakodnevno su-

sretala, njihovog veselja, njihove pjesme i plesa, ali i, ne često, i njihovih suza i sjete. 

Pišući ovaj tekst prihvatila sam i jednu profesorovu konstataciju koja mi se u 

početku, u najmanju ruku, činila čudnom: "Ovdje moramo reći još riječ-dvije o Ciga-

nima. Kada želimo da upoznamo Cigane moramo se prije svega uživjeti u njihov 

mentalitet. Kod njih ćemo naići na pojave koje su inače prilično rijetke... Stoga se 

moramo unaprijed pomiriti s njihovim vulgarnim rječnikom, s njihovom sklonošću 

da nadijevaju razna, često nakaradn imena, kakva u kulturnom svijetu nisu uobičajna. 

To kod njih nije nimalo zazorno; to je navika, običaj, tradicija isto kao što je njihova 

laž prosto jedna navika, običaj bez ikakvog cilja. Prema tome onaj ko želi da piše o 

Ciganima mora da iznosi stvari bez uljepšavanja, onakve kakve jesu da bi pružio što 

vjerniju sliku o njima..."
 20

 

 

Romi u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 

  

U novoosnovanoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj pravni i društveni položaj Ro-

ma bio je određen već 30. aprila 1941. donošenjem dviju zakonskih odredbi. Poglav-

nik dr Ante Pavelić je prihvatio prijedlog ministra unutarnjih poslova i potpisao Za-

konsku odredbu o rasnoj pripadnosti i Zakonsku odredbu o zaštiti arijske krvi i časti 

Hrvatskog naroda.
21

 Romi su, prema članu 4. Zakonske odredbu o rasnoj pripadnosti 

i članu 2. Zakonske odredbu o zaštiti arijske krvi i časti Hrvatskog naroda, svrstani u 

grupu "nearijskog naroda" zajedno sa Jevrejima i Srbima
22

. Sve eventualne "dvoj-

                                                                                                                                          
knjiga, 1957; "Kategorija imperativa u romskom jeziku", knjiga, Akademije nauka i umjetnosti Bosne 

i Hercegovine, 1974; "Zigeunerlieder", knjiga, Leipzig 1977; "Ciganska poezija (R. Uhlik, Branko V. 

Radičević", knjiga, Beograd 1982; "Srpskohrvatsko-romsko-engleski rečnik (Romengo alavari)", 

rječnik, Sarajevo 1983. "Jezik i kultura Roma", knjiga, Sarajevo, 1989. 
19

 Zbirku je odnio na prevod i štampanje dr Mode Hanc, profesor na Univerzitetu u Haleu.   
20

 R. Uhlik, "Ciganizmi u šatrovačkom argou i u sličnim govorima", "Glasnik Zemaljskog muzeja", 

Sv. X, Istorija i etnografija, Sarajevo 1955, 55.  
21

 Zbornik zakona i naredaba Nezavisne Države Hrvatske, god. I, 1941, 42–44. 
22

 Ured Predsjedništva Vlade NDH dostavio je 27. lipnja 1941. (broj 2684/41) Odjelu za Srbe pri 

Ministarstvu unutarnjih poslova "Predlog rješavanja srpskog pitanja na nadležno uredovanje i  

upotrebu".   
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bene slučajeve rasne pripadnosti" razmatralo je i predlagalo "rasno političko povje-

renstvo", osnovano kao zasebno tijelo pri Ministarstvu unutranjih poslova, a konačnu 

odluku donosio je ministar unutarnjih poslova.
23

 

Slijedila je praktična primjena zakonskih odredbi koje su sadržavale jasne i 

nedvosmislene rasističke, nacionalističke i šovinističke odrednice. NDH je uvela sve-

opštu društvenu kontrolu stanovništva i hajku na lica koja su se mogla svrstati ili su 

već bila svrstana u kategoriju "nearijskog naroda". Mobilisani su i korišteni svi 

dostupni institucionalni mehanizmi u državi. Pod snažnim udarom državnog totalita-

rizma našli su se pripadnici jevrejskog, romskog i srpskog naroda. 

Početna faza u postupku svrstavanja Roma u kategoriju "nearijskog naroda" 

bila je organizovanje popisa romskog stanovništva. Naredbom Ministarstva unutar-

njih poslova NDH, djel. br. 13.542–Pr. M.U.P. od 3. srpnja 1941. godine, traženo je, 

po hitnom postupku, dostavljanje podataka o svim Romima u NDH. Naredba je pro-

slijeđena svim velikim župama, redarstvenim ravnateljstvima, kotarskim oblastima i 

gradskim redarstvima. 

Velika župa Sana i Luka, sa sjedištem u Banjaluci, tražila je podatake o Ro-

mima od nadležnih kotarskih oblasti Banjaluke, Ključa, Kotorišća (Kotor Varoš), 

Pridora (Prijedor) i Sanskog Mosta, banjalučkog Gradskog poglavarstva i banjaluč-

kog Redarstvenog ravnateljstva. Korespondencija između viših i nižih državnih 

instanci odvijala se posredstvom Ustaškog stožera za Bosansku Hrvatsku i Povjereni-

štva za Vrbasku banovinu sa sjedištem u Banjaluci (u daljnjem tekstu: Ustaški sto-

žer), kojima je rukovodio dr Viktor Gutić, ustaški stožernik.
24

 

Popis banjalučkih Roma izvršen je na dva nivoa lokalne vlasti, odnosno na 

nivou gradske i na nivou kotarske oblasti. Popis na nivou kotarske oblasti izvršen je 

samo u opštinama u kojima su Romi živjeli u vrijeme popisa, i to u Bronzanom Maj-

danu
25

, Klašnicama, Krupi na Vrbasu
26

, Saračici, Slatini i Vrbanji. 

Popisivanje Roma u banjalučkoj gradskoj oblasti (u daljnjem tekstu: Popis 

Roma) organizovalo je i sačinilo 16. avgusta 1941. Redarstveno ravnateljastvo u 

Banjaluci i dostavilo ga Velikoj župi Sani i Luci i Upravnom odjelu (II) Ustaškog 

stožera. Velika župa Sana i Luka je popis zaprimila 20. avgusta 1941. Ukupno je po-

                                                 
23

 Član 5. Zakonske odredbe o rasnoj pripadnosti 
24

 Vidi Verica M. Stošić, "Izvanredni narodni sud Banjaluka (1941–1942); 1941/1942 (analitički 

inventar", Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. II, br. 2, Бањалука 

2010, 478–479.
  

25
 U toku Drugog svjetskog rata Romi mudžahiri iz Bronzanog Majdana izbjegli su u Banjaluku i 

Sanski Most poslije napada pobunjenika. Ove su porodice smještene u banjalučko naselje Gornji 

šeher. Krajem Drugog svjetskog rata romski mudžahiri iz Bronzanog Majdana počeli su da podižu 

potleušice na strmoj desnoj obali rijeke Suturlije. Naselje je krajem devedesetih godina XX vijeka 

činila 21 kuća, u kojima je živjelo 120 Roma. Samo naselje je bilo "prilično čisto". Podatke o dolasku 

romskih mudžahirskih porodica iz Bronzanog Majdana u Gornji Šeher i nastanku romskog naselja u 

Suturliji prikupila je tokom 1987. i 1988. Ivanka Bilić, viši kustos tadašnjeg Muzeja Bosanske 

Krajine. 
26

 Iz sela Bočac izbjegle su u Banjaluku i Vrbanju porodice Malkić, Ramić, Osmanović. 
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pisano 445 Roma. Popis je izvršen po domaćinstvima, a sadrži redni broj, ime i pre-

zime, godinu starosti i pol, te podatak o tome gdje popisani Rom stanuje (u kolibi na 

državnom zemljištu ili u vlastitoj kući). Prvo je popisan nosilac domaćinstva. U više-

članim domaćinstvima popisivani su supružnici sa djecom.  

Blaž Gutić, predstojnik Redarstvenog ravnateljstva u Banjaluci, u popratnom 

aktu daje karakteristike popisanih Roma i predlaže preduzimanje mjera. Za Rome 

evidentirane od red. br. 1 do 255 i od red. br 414 do 417 "napominje da su cigani 

čergari naklonjeni krađi, tuči i svim nevaljalim poslovima, pa bi ih bilo korisno uklo-

niti sa područja grada". Za ostale popisane Rome napominje: "bave se stanovitim 

poslom, pretežno su privrednici, kovači, limari, trgovci blagom... imaju svoje posje-

de... nisu skloni krađi i sličnim nevaljalim poslovima".
27

 Nameće se banalno pitanje: 

da li to znači da u NDH ne postoji ni jedan "arijevac" koji je sklon tuči ili krađi? Što 

se Banjaluke tiče, sadržaj evidencija i krivičnih predmeta Sudbenog stola u vremenu 

1941–1945. upućuje na zaključak da ih ima, od običnih građana do ustaških funk-

cionera. 

Paralelno sa provođenjem popisa romskog stanovštva tekla je i politička ak-

cija, pokrenuta od uglednih funkcionera NDH iz redova muslimana. Pripadnici rom-

skog naroda bili su u najvećem broju slučajeva pripadnici islamske vjere i njihovo 

pojedinačno svrstavanje u kategoriju "nearijskog naroda", sa svim posljedicama, 

izazivalo je kod muslimanskog življa zbunjenost i nerazumijevanje, naročito kada je 

riječ o pripadniku ili potomku "bijelih Cigana". Političku akciju inicirao je Anketni 

odbor za izradu zakona islamske vjersko-prosvjеtne autonomije u NDH, a tokom 

zasjedanja "dotaknuto je i pitanje rasne pripadnosti Cigana islamske vjere u Bosni i 

Hercegovini". Poslije opširne rasprave, Anketni odbor formirao je radnu grupu u ko-

ju su izabrani poznavaoci istorije, kulture i tradicije bosanskohercegovačkih musli-

mana, te islamske religije i prava: dr Šaćir Sikirić
28

, rektor Više islamsko-teološke 

škole, Hamdija Kreševljaković
29

, član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 

Derviš M. Korkut
30

, kustos Zemaljskog muzeja i Hadži Mehmed ef. Handžić
31

, 

upravitelj Gazi Husrefbegove knjižnice. Radna grupa je dobila zadatak da ispita situ-

aciju, istraži i izuči dostupne izvore, te da o svim saznanjima podnese izvještaj An-

ketnom odboru. Proučavajući različite izvore, a posebno knjigu
32

 ljekara dr Leopolda 

                                                 
27

 ARSBL, 74, djel. br. 661/1941 
28

 Šaćir Sikirić ef. iz Oglavka (Fojnica) bio je pitomac i apsolvent Šerijatske sudačke škole u Sarajevu 

1915. Tokom 1917. bio je "slušalac filozofije" u Budimpešti. ("Tridesetgodišnji izvještaj Šerijatske 

sudačke škole u Sarajevu", Sarajevo 1917, 106) 
29

 Hamdija Kreševljaković (Sarajevo, 18.10.1888 – 9.7.1959), akademik, prosvjetni radnik, istoričar i 

književnik 
30

 Derviš Korkut ef. iz Nevesinja bio je pitomac i apsolvent Šerijatske sudačke škole u Sarajevu 1913. 

Tokom 1917. obavljao je dužnost šerijatskog vježbenika u Ljubuškom i vojnog imama u rezervi. 

("Tridesetgodišnji izvještaj Šerijatske sudačke škole u Sarajevu", Sarajevo 1917, 105) 
31

 Hadži Mehmed ef. Handžić (Sarajevo, 16.12.1906 – 19.7.1944), profesor 
32

 Glück L, "Zur physischen Antropologie der Zigeuner in Bosnien und der Hercegovina", 

Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Herzegowina, sv. 5, 1897, 403–433; Глик Л, 
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Glika,
33

 konstatovano je da se "Cigani Bosne i Hercegovine, koji su islamske vjere, 

djele na bijele i crne Cigane zv. čergaše. Bijeli Cigani su, po svoj prilici, ciganskog 

porijekla... miješanjem sa domaćim pučanstvom potpuno su se asimilirali i pohrva-

tili... Oni žive u većim gradovima i pretežno se bave zanatom, naročito kovačkim... 

Crni Cigani, zv. čergaši ili gurbeti, žive redovno kao nomadi i smatraju se pravim 

ciganima... među se govore ciganskim jezikom premda dobro znaju hrvatski. Bave se 

trgovinom konjima, te kotlarskim, kalajdžijskim i kovačkim zanatom... Obe spome-

nute grupe naroda pripadaju azijskoj, odnosno indoeuropskoj (indogermanskoj) 

rasi.."
.34

 Poglavnikov povjerenik u Sarajevu Hakija Hadžić
35

 dostavio je izvještaj i 

knjigu dr Leopolda Glika Ministarstvu unutranjih poslova u Zagrebu, pojasnivši da 

"pitanje Cigana" nije samo od teoretske nego i praktične važnosti za Poglavnikovo 

povjereništvo u Sarajevu. 

Završnica svrstavanja Roma u kategoriju "nearijskog naroda" bila je Pred-

stavka doglavnika Ademage Mešića i molba grupe Roma iz Dervente, na čelu sa 

Šabanom Mirkovićem, upućena Ministarstvu unutarnjih poslova.
36

 Slijedila je nova 

naredba Ministarstva unutarnjih poslova o rasnoj pripadnosti, djel. br. 32.661/41 od 

30. avgusta 1941, po kojoj su "bijeli Cigani" islamske vjere tretirani kao i hrvatski 

muslimani i arijevci.
37

 Tako je korpus romskog naroda podijeljen u dvije grupe, i to 

na "bijele Cigane", arijevce, i na "crne Cigane", nearijevce. 

*** 

Iskaz o popisu Cigana sa područja grada Banjaluke od 29. srpnja 1941. je 

rijedak arhivski dokument koji čuva i štiti Arhiv Republike Srpske, a koji sadrži lične 

i porodične podatke o banjalučkim Romima. Valorizacija i obrada ovog dokumenta 

zahtijevala je korištenje više arhivskih izvora: serija arhivske građe, publikacija i pe-

riodike, baza ličnih podataka u banjalučkom matičnom uredu, razgovora vođenih u 

Banjaluci sa članovima romskih porodica i sa pojedincima druge nacionalnosti koji 

su živjeli pored Roma. Istraživanjem je upotpunjena siromašna baza podataka o 

banjalučkim Romoma. Dokumentacija o popisu banjalučkih Roma sačuvana je samo 

                                                                                                                                          
"Прилог физичкој антропологији цигана у Босни и Херцеговини", Гласник Земаљског музеја у 

Босни и Хецеговини, год. VIII, бр. 2, Сарјево 1896, 169–192 
33

 Dr Leopold Glück (1854–1907), aškenaski Jevrej iz Galicije, ljekar u Travniku, Prnjavoru i Zenici, 

osnivač Centra za liječenje lepre, šef bolnice u Sarajevu. Antropološka istraživanja trajala su tri 

godine, a vršena su na 66 Roma (42 "crna" i 24 "bijela"). ("Bosnischer Bote", Sarajevo 1899, 46 i 204; 

Isto, Sarajevo 1900, 130);  

[ http://www.sarajewo.msz.gov.pl/bs/poljaci/ (15.7.2015) ] 
34

 Izvještaj Povjereništva NDH u Sarajevu, br. 2377/41 prez. od 30. srpnja 1941. (Institut za istoriju 

Zagreb, inv. br. 1899) 
35

 Hakija Hadžić (Bileća, 1.1.1883 – Damask, 1.1.1953), političar, visoki funkcioner i pripadnik grupe 

najuglednijih predstavnika muslimana u NDH 
36

 Vidi: Verica M. Stošić, "Izvanredni narodni sud Banjaluka (1941–1942); 1941/1942 (analitički 

inventar)", Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. II, бр. 2, Бањaлука 

2010, 496. 
37

 ARSBL, 74, dj. br. 1270/1941 
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u fragmentima. Čine je dva predmeta iz arhivske građe fonda Velika župa Sana i 

Luka (1941–1945);1941/1945:
38

 

- Popratni akt Kotarske oblasti Banjaluka o popisu Cigana od 6. avgusta 

1941, predmet arhiviran pod djel. br. 837/1941. U predmetu nedostaje šest priloga 

(pojedinačni popisi Cigana za opštine Bronzani Majdan, Klašnice, Krupa na Vrbasu, 

Saračica, Slatina i Vrbanja). Akt je pisan ručno i mašinski, hrvatskim jezikom, lati-

ničnim pismom, broj listova 1; 

- Iskaz o popisu Cigana sa područja grada Banjaluke od 29. srpnja 1941, koji 

je sačinilo Redarastveno ravnateljstvo u Banjaluci, arhiviran pod djel. br. 661/1941, 

sadrži popratni akt i tabelarni popis, pisan ručno i mašinski, hrvatskim jezikom, lati-

ničnim pismom, broj listova 12. 

 

 

Austrijska karta Vlaškog brijega 

 

 

REDARSTVENO RAVNATELJSTVO U BANJA LUCI 

 

Broj: 3546/41                                                             Banja Luka, dne. 16. kolovoza 

1941. god. 

 

                                                 
38

 Nakon provedenog postupka valorizacije i kategorizacije, a na prijedlog Arhiva Republike Srpske, 

ovaj fond je, zajedno sa još 23 arhivska fonda i zbirke, Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih 

spomenika, broj 04–35–105/04–2 od 6. oktobra 2005, stavljen na Privremenu listu nacionalnih 

spomenika. 
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VELIKOJ ŽUPI SANA I LUKA 

    BANJA LUKA 

 

U vezi odredbe Ministarstva unutarnjih poslova br. 13542 Pr. M. U. P. od 3. 

srpnja 1941. godine čast je dostaviti u prilogu iskaz o popisu cigana na području 

grada Banja Luke. 

Napominje se da su cigani po iskazu od red. broja 1–250
39

 čergari, naklonjeni 

krađi, tuči i svima nevaljalim poslovima, pa bi ih bilo korisno ukloniti sa područja 

grada Banja Luke. 

Što se tiče cigana u priloženom iskazu od broja 251–442 bave se stanovitim 

poslom pretežno su privrednici: kovači, potkivači, limari, trgovci blagom itd. Svi 

imaju svoje vlastite kuće i manje posjede. Nisu skloni krađama i slično nevaljalim 

poslovima. 

Redni broj iskaza 411, 412, 413 i 414 ulaze u prvu grupu cigana tj. koji se 

predlažu za izdaljiti od grada. 

Prednje se dostavlja s molbom na postupak. 

 

 

(pečat) 

RAVNATELJ REDARSTVA               

(potpis) 

Bl(až) Gutić
40

 

 

(prijemni štambilj) 

Nezavisna Država Hrvatska 

Velika Župa SANA i LUKA 

Banjaluka 

Primljeno: 20. VIII. 1941. 

Broj: 661 sa sv. priloga 

 

I S K A Z 

o popisu cigana na području grada Banja Luke 

 

1
41

–2. Salko Šarić
42

 (m, 50), Đula Šarić (ž, 50). 

                                                 
39

 U originalnom dokumentu napravljene su numeričke greške u popisu članova porodice. Ukupan 

broj popisanih Roma, umjesto 442, iznosio je 445. Svaka numerička izmjena u dokumentu objašnjena 

je u fusnoti. 
40

 Vidi: Verica M. Stošić, "Izvanredni narodni sud Banjaluka (1941-1942); 1941/1942 (analitički 

inventar", Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. II, br. 2, Бањaлука 

2010, 489.
  

41
 Na ovom mjestu u originalnom dokumentu, u rubrici "opaska", stoji tekst: "Stanuje u kolibici na 

Državnom zemljištu" i počinje od red. br. 1, a završava red. br. 255. 
42

 Salko Šarić, sin Ahmeta, rođen 1894. u Bosni, trgovac, oženjen domaćicom Đulom Šarić (r. 1884), 

kćеrkom Muratovom. U braku su stekli sinove Ibru (r. 1922) i Saliha (r.1924). Salko je otvorio 
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3–9. Biber Muratović
43

 (m, 62), Bisera Muratović (ž, 55), Zajko Muratović (m, 18), 

Šehra Muratović
44

 (ž, 16), Miza Muratović (ž, 12), Husein Muratović (m, 19), Mejra 

Muratović
45

 (ž, 25). 

10–11. Ramo Muratović (m, 68), Nefa Muratović
46

 (ž, 50). 

12–13. Ibro Osmanović
47

 (m, 37), Mejra Osmanović (ž, 22). 

14–18. Mehmed Hotić (m, 37), Hasnija Hotić (ž, 32), Salko Hotić (m, 8), Dudija 

Hotić (ž, 6), Bešir Hotić (m, 4). 

19–25. Meho Šarić
48

 (m, 70), Miza Šarić (ž, 50), Omer Šarić (m, 22), Čelebija Šarić 

(ž, 19), Bahto Šarić
49

 (m, 12), Ramo Šarić
50

 (m, 9), Salko Šarić
51

 (m, 5). 

                                                                                                                                          
trgovinu stokom na malo 2. avgusta 1923. u Banjaluci na Velikom trgu (Tržnica), sa nestalnim 

mjestom prodaje. Sredinom 1935. obavljao je dužnost romskog muktara na Vlaškom brijegu. Prema 

pismenoj izjavi njegove supruge, datoj u oktobru mjesecu 1945. u Banjaluci, Salka Šarića strijeljale su 

ustaše 1945. u Banjaluci, a iz porodične kuće su opljačkali gotov novac, nakit, raznu robu i posteljinu. 

Preživjeli članovi porodice nastavili su da žive na Vlaškom brijegu poslije oslobođenja Banjaluke. Po 

narodnosti su se izjašnjavali kao "Jugosloveni". (ARSBL, 23, Registar radnji IV 1932/1948, red. br. 

10 i 172; Isto, IV 1938/1946, red. br. 10 i 11; ARSBL, 111, KRŠT br. 156/45) 
43

 Biber Muratović, nastanjen u Kul-mahali, stekao je 1908. kći Ramizu (Miza). U to vrijeme bio je 

oženjen Nefijom djev. Bešić, kćerkom Husejina, a kasnije Hatom djev. Halilović. Od 1. maja 1935. 

oženjen je Biserom djev. Mujkić, kćerkom Tahirovom. (ARSBL, 14, Iskaz o rođenoj muslimanskoj 

djeci u Banjaluci, 1906/1909, re. br. 117). U isto vrijeme u Banjaluci je živio još jedan član porodice 

Muratović, Salko Muratović, za kojeg nije utvrđeno da li je u srodstvu sa Biberom. Salko Muratović, 

musliman iz Bosne, rođen 1877. registrovao je 8. jula 1909. u Banjaluci trgovinu konjima i govedima. 

Radnja je brisana iz registra 21. jula 1924. bez navođenja razloga. (ARSBL, 23, Registar obrta 1907–

1911, red. br. 137/1909) 
44

 Šehra Muratović, kći Bibera i majke Hate djev. Halilović, rođena 15. maja 1924. u Banjaluci. 

(Gradska uprava Banjaluka, Matična služba, MKRBL, red, br. 267/71) 
45

 Mejra Muratović, kći Bibera i Hate djev. Halilović, rođena 1916. u Banjaluci. (Gradska uprava 

Banjaluka, Matična služba, Matična knjiga umrlih Banjaluka, red, br. 2056/1965) 
46

 Nefa Muratović (Banjaluka, 1893 – 4. septembra 1950), kći Hasana i Hate djev. Šarić (Isto, 

MKUBL, red. br. 577/1950) 
47

 Ibro Osmanović je živio u Banjaluci na Vlaškom brijegu 68. Otvorio je trgovinu stokom na malo 

15. novembra 1937. u Banjaluci, sa nestalnim mjestom na Velikom trgu. (ARSBL, 23, Registar radnji 

IV 1932/1928, red. br. 68; Isto, 1938/1946, red. br. 10) 
48

 Meho Šarić, sin Saliha i Zarife Šarić, umro 24. aprila 1942. (Gradska uprava Banjaluka, Matična 

služba, Matična knjiga umrlih za Bronzani Majdan, red, br. br. 26/1942) 
49

 Bahto Šarić, sin Mehe i Ramize Šarić, rođen 26. decembra 1929. u Banjaluci, oženjen Fatom djev. 

Mešić, kćerkom Huse i Bisere, rođenom 25. juna 1932. u Babanovcima, srez Prnjavor. Brak je 

zaključen 18. decembra 1960. u Vrbanji. (Gradska uprava BL, Matična služba, Matična knjiga 

vjenčanih Vrbanja, red, br. 16/1960) 
50

 Ramo Šarić, sin Mehe, rođen 20. jula 1934. u Banjaluci. (Gradska uprava BL, Matična služba, 

Matična knjiga državljana Banjaluka, red, br. 9055/1948) 
51

 Salko Šarić, sin Mehe i Ramize djev. Zekić, rođen 7. avgusta 1931. u Banjaluci. Zaključio je brak 

15. avgusta 1970. sa Besimom djev. Ramić u Vrbanji. (Gradska uprava Banjaluka, Matična služba, 

Matična knjiga rođenih Banjaluka, red, br, 1612/1931; Isto, Matična knjiga vjenčanih Vrbanja, 

5/1970) 
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26–33. Suljo Dedić
52

 (m, 40), Fata Dedić, (ž, 30), Dilka Dedić (ž, 15), Muharem 

Dedić
53

 (m, 12), Ramo Dedić
54

 (m, 8), Ahmet Dedić
55

 (m, 6), Suljo Dedić
56

 (m, 5), 

Munira Dedić
57

  (ž, 2). 

34–35. Mahmut Mujkić
58

  (m, 40), Umija Mujkić
59

 (ž, 30). 

36–39. Hašim Ahmetović
60

 (m, 41), Bisera Ahmetović
61

 (ž, 35), Hata Ahmetović
62

 

(ž, 8), Kadira Ahmetović
63

 (ž, 3). 

40–44. Huso Mujkić (m, 48), Ramiza Mujkić (ž, 40), Muharem Mujkić
64

 (m, 18), 

Munira Mujkić (ž, 17), Tahir Mujkić
65

 (m, 12). 

45–47. Ago Šarić (m, 37), Plana Šarić (ž, 28), Đula Šarić
66

 (ž, 8). 

                                                 
52

 Suljo Dedić poginuo je u Banjaluci za vrijeme Drugog svjetskog rata. (ARSBL, 64, Spisak lica 

poginulih, umrlih i nestalih za vrijeme rata 1941–1945, red, br. 818) 
53

 Muharem Dedić, sin Sulje i Fate djev. Zekić, rođen 28. aprila 1928. u Banjaluci, zaključio je brak sa 

Dervišom Ibrišević 22. marta 1974. u Vrbanji. Umro je 19. juna 2007. u Geteborgu. (Gradska uprava 

Banjaluka, Matična služba, MKRBL, red. br. 727/1956 i MKUV, red. br. 58/2009) 
54

 Ramo Dedić, sin Sulje, rođen 1936. u Banjaluci. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKDBL, 

red. br. 9467/1948) 
55

 Ahmet Dedić, sin Sulje i Fate Dedić, rođen 19. maja 1938. u Banjaluci, zaključio je brak sa Zlatom 

djev. Ahmetović 1. oktobra 1976. u Banjaluci. U Banjaluci je i umro 24. jula 1992. (Gradska uprava 

BL, Matična služba MKRBL, red. br. 771/1938) 
56

 Suljo Dedić, sin Sulje, rođen 1938. u Banjaluci. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKD BL, 

red. br. 9468/1948) 
57

 Munira Dedić, kći Sulje i Fate, rođena 28. juna 1940. u Banjaluci, u kojoj je i umrla 12. avgusta 

1942. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKRBL, red. br. 978/1940) 
58

 Mahmut Mujkić, sin Ibre i Hanife Mujkić, rođen 1899. u Banjaluci. Sklopio brak 1939. sa Umijom 

djev. Muratović, rođenom na Vlaškom brijegu. Umro je 22. aprila 1945. u Banjaluci. (Gradska uprava 

BL, Matična služba, MKUBL, red. br. 298/1952)  
59

 Umija Mujkić, kći Bibera Muratovića i Hate djev. Halilović, rođena 15. juna 1912. u Banjaluci, 

gdje je i umrla 7. aprila 1986. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKRBL, red. br. 1083/1957) 
60

 Hašim Ahmetović, sin Kade, rođen 1904. u Banjaluci. Oženio se 1937. Biserom djev. Đenanović. 

(MKRBL, red. br. 999/1957) 
61

 Bisera Ahmetović, kći Sulje i Kade Dženanović, rođena 1905. u Prijedoru. Umrla 17. septembra 

1968. u Banjaluci. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKUBL, red. br. 656/1968) 
62

 Hata Ahmetović, kći Hašima i Bisere Ahmetović, rođena 12. juna 1933. u Banjaluci. (Gradska 

uprava BL, Matična služba, MKRBL, red. br. 782/1938)  
63

 Kadira Ahmetović, kći Hašima i Bisere, rođena 2.7.1939. u Banjaluci, u kojoj se udala 24. 

septembra 1955. za Nafisa Beganovića. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKRBL, red. br. 

905/1939) 
64

 Muharem Mujkić, sin Huse i Ramize, rođen je 9. maja 1922. u Banjaluci. (Gradska uprava BL, 

Matična služba, MKRBL, red. br. 1903/1980) 
65

 Tahir Mujkić, sin Huse i Ramize, rođen 1927. u Banjaluci, oženjen Hajkom djev. Hatić, umro je 31. 

marta 1988. u Banjaluci. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKUBL, red. br. 424/1988) 
66

 Đula Šarić, kći Age i Plane Šarić, rođena 1939. u Bronzanom Majdanu, umrla je 9. decembra 1966. 

u Banjaluci. [Gradska uprava BL, Matična služba, Matična knjiga umrlih Bronzani Majdan 

(MKUBM), red, br. 821/1966] 
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48–54. Omer Mujkić
67

 (m, 58), Miza Mujkić
68

 (ž, 45), Ago Mujkić (m, 22), Hasan 

Mujkić (m, 19), Hanifa Mujkić (ž, 13), Ibrahim Mujkić
69

 (m, 11), Hadžera Mujkić
70

 

(ž, 3). 

55–61. Ramo Šarić
71

 (m, 32), Zehra Šarić (ž, 25), Ramiza Šarić (ž, 11), Muho Šarić
72

 

(m, 8), Hadžera Šarić
73

 (ž, 6), Fata Šarić
74

 (ž, 4), Šerifa Šarić
75

 (ž, 2). 

62–67. Ahmet Mujkić
76

 (m, 26), Dilfa Mujkić (ž, 22), Ibrahim Mujkić
77

 (m, 8), Ašim 

Mujkić
78

 (m, 6), Meho Mujkić
79

 (m, 5), Razija Mujkić (ž, 2). 

68–74. Mujo Mujkić
80

 (m, 52), Zlata Mujkić (ž, 55), Mehmed Mujkić
81

 (m, 18), 

Osman Mujkić (m, 15), Omer Mujkić
82

 (m, 10), Ibrahim Mujkić (m, 8), Kasim 

Mujkić
83

 (m, 6). 

                                                 
67

 Omer Mujkić, sin Ibre i Hanife, rođen 1885. u Banjaluci, nastanjen u Kul-mahali u Banjaluci, 

stekao je 1908. kćerku Ramizu. Umro je 15. novembra 1954. u rodnom gradu (ARSBL, 14, Iskaz o 

rođenoj muslimanskoj djeci u Banjaluci, 1906/1909, red. br. 130; Gradska uprava BL, Matična služba, 

MKUBL, red. br. 152/1954) 
68

 Miza Ramiza Mujkić, kći Ahmeta Šarića, rođena u Banjaluci, udala se 11. maja 1935. za Omera 

Mujkića. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKVBL, red. br. 45/1935) 
69

 Ibrahim Mujkić, sin Omera, rođen 12. marta 1929. u Banjaluci, bio je oženjen Razijom djev. 

Kahvić. Umro 24. jula 1982. u Banjaluci. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKUBL, red. br. 

753/1982) 
70

 Hadžera Mujkić, kći Omera i Mize, rođena 13. maja 1938. u Banjaluci (Gradska uprava BL, 

Matična služba, MKRBL, red. br. 21052/1950) 
71

 Ramo Šarić, sin Ahmeta, nastanjenog u Kul-mahali, rođen u Banjaluci 1909. (ARSBL, 14, Iskaz o 

rođenoj muslimanskoj djeci u Banjaluci, 1906/1909, red. br. 132) 
72

 Muho Šarić, sin Rame i Zehre djev. Kahvić, rođen 12. septembra 1932. u Banjaluci. (Gradska 

uprava BL, Matična služba, MKRBL, red. br. 272/1932) 
73

 Hadžera Šarić, kći Rame i Zehre djev. Kahvić, rođena 15. juna 1935. u Banjaluci. (Gradska uprava 

BL, Matična služba, MKRBL, red. br. 982/1935) 
74

 Fata Šarić, kći Rame i Zehre djev. Kahvić, rođena 17. maja 1938. u Banjaluci. (Gradska uprava 

Banjaluka, Matična služba, MKRBL, red. br. 774/1938) 
75

 Šerifa Šarić, kći Rame i Zehre djev. Kahvić, rođena 11. juna 1939. u Banjaluci. (Gradska uprava 

BL, Matična služba, MKRBL, red. br. 595/1939) 
76

 Ahmet Mujkić, sin Muje i Zlate djev. Osmanović, rođen 15. jula 1915. na Vlaškom brijegu u 

Banjaluci (Gradska uprava BL, Matična služba, MKRV, red. br. 1316/1964)  
77

 Ibrahim Mujkić, sin Ahmeta i Dilfe djev. Muratović, rođen 22. aprila 1933. u Banjaluci (Gradska 

uprava BL, Matična služba, MKRBL, red. br. 314/1933) 
78

 Hašim Ašim Mujkić, sin Ahmeta i Dilfe djev. Muratović, rođen je 3. oktobra 1935. u Banjaluci. 

Oženio se Minom djev. Tahirović u Banjaluci 2. marta 1958. (Gradska uprava BL, Matična služba, 

MKRBL, red. br. 536/1935 )  
79

 Meho Mujkić, sin Ahme i Dilfe, rođen 9. decembra 1938. u Banjaluci (Gradska uprava BL, Matična 

služba, MKRBL, red. br. 817/1938 )   
80

 Mujo Mujkić, sin Osmana i Fate, rođen je 1. marta 1897. u Ključu. Mujo i njegova supruga Zlata 

Mujkić evidentirani su u spisku osoba koje su poginule u Banjaluci za vrijeme II svjetskog rata. 

Međutim, matične evidencije umrlih govore drugačije o smrti Muje Mujkića. Umro je u Banjaluci 30. 

decembra 1972. kao udovac. (ARSBL, 64, Spisak lica poginulih, umrlih i nestalih za vrijeme rata 

1941–1945, red, br. 129. i 130; Gradska uprava BL, Matična služba, MKUBL, red. br. 90/72) 
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75–81. Ibrahim Huseinović
84

 (m, 38), Šehra Huseinović (ž, 35), Derviša Huseinović 

(ž, 15), Suljo Huseinović
85

 (m, 13), Ago Huseinović
86

 (m, 11), Ramo Huseinović
87

 

(m, 4), Fatima Huseinović (ž, 7). 

82–83. Selim Osmanović (m, 65), Hanifa Osmanović (ž, 55). 

84–91. Ahmet Muratović
88

 (m, 34), Ramiza Muratović
89

 (ž, 25), Hadžera Muratović 

(ž, 11), Hata Muratović
90

 (ž, 9), Smajo Muratović
91

 (m, 6), Dilka Muratović (ž, 4), 

Safet Muratović
92

 (m, 2), Džemila Muratović (ž, 1). 

92–94. Alija Topić (m, 55), Suljo Topić
93

 (m, 18), Kadira Topić (ž, 15). 

                                                                                                                                          
81

 Mehmed Mujkić, sin Muje i Zlate Mujkić, rođen je 1923. u Banjaluci, u kojoj je i umro 11. 

decembra 1941. Živio je u bračnoj zajednici sa Fatimom djev. Žilić. (Gradska uprava BL, Matična 

služba, MKUBL, red. br. 43/1947) 
82

 Omer Mujkić, sin Muje i Zlate, rođen je 25. maja 1929. u Banjaluci, u kojoj je i umro 13. marta 

1935. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKUBL, red. br. 25/1935) 
83

 Kasim Mujkić, sin Muje, rođen 1936. u Banjaluci (Gradska uprava BL, Matična služba, MKDBL, 

red. br. 8961/1948) 
84

 Ibrahim Ibro Huseinović, sin Beše, oženio se 18. avgusta 1930. u Banjaluci Šehrom Ševrom djev. 

Šarić. Tokom 1942. je uhapšen i zatočen u zatvor banjalučkog Župskog redarstva. (ARSBL, 328, inv. 

br. 3486; Gradska uprava BL, Matična služba, MKVBL, red. br. 81/1930) 
85

 Suljo Huseinović, sin Ibre i Šehre, rođen je 12. septembra 1929. u Banjaluci, gdje je zaključio brak 

12. oktobra 1948. sa Melvom djev. Alkić. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKRBL, red. br. 

1063/1957) 
86

 Ago Huseinović, sin Ibre i Šehre, rođen je 9. septembra 1931. u Banjaluci, gdje je 22. oktobra 1955.  

zasnovao brak sa Mizom djev. Hatić. Umro je 3. oktobra 2010. u Švedskoj. (Gradska uprava BL, 

Matična služba, MKRBL, red. br. 174/1931) 
87

 Ramo Huseinović, sin Ibre i Šehre, rođen je 3. juna 1938. u Banjaluci, gdje je i umro 1. aprila 1947. 

(Gradska uprava BL, Matična služba, MKRBL, red. br. 807/1938) 
88

 Ahmet Muratović, sin Šaćira i Ćebe djev. Mujkić, rođen je 1906. u Banjaluci, gdje je i umro 26. 

septembra 1963. (Gradska uprava Banjaluka, Matična služba, MKUBL, red. br. 582/63). Porodici 

Muratović pripadao je i Ahmet Muratović, rođen 1907. u Banjaluci. Ahmetov otac je najvjerovatnjije 

Ago Muratović, star 31 godinu, koji je registrovao u Banjaluci trgovinu konjima na malo.
 
Trgovačka 

radnja preregistrovana je 15. marta 1910. u trgovinu konjima na veliko. (ARSBL, Iskaz o rođenoj 

muslimanskoj djeci u Banjaluci, 1906/1909, red. br. 142; ARSBL, 23, Registar obrta 1907–1911, red. 

br. 633/1907 i 44/1910) 
89

 Ramiza Muratović, kći Sube i Dilfe, djev. Mašić, rođena 1917. u Bosanskoj Gradišci, umrla je 

1980. u Banjaluci (Gradska uprava BL, Matična služba, MKUBL, red. br. 5738/1980) 
90

 Hata Muratović, kći Ahmeta i Ramize, rođena je 26. marta 1932. u Banjaluci, gdje je i umrla 1990. 

(Gradska uprava BL, Matična služba MKRBL, red. br. 235/32 i MKUBL, red. br. 1456/90) 
91

 Smajo Muratović, kći Ahmeta i Ramize, rođen je 15. februara 1934. u Banjaluci, gdje je i umro 

1987. (Gradska uprava BL, Matična služba MKUBL, red. br. 110/87) 
92

 Safet Muratović, sin Ahmeta i Ramize, rođen 2. avgusta 1940. u Banjaluci, Oženio se 20. januara 

1963. Aišom Muratović. Aiša je umrla 12. januara 2010. u Švedskoj. (Gradska uprava BL, Matična 

služba, MKRBL, red. br. 988/1940, MKUBL, red. br. 1347/2010 i MKVBL red. br. 8/1963) 
93

 Sulji Topiću je 13. juna 1946. umrla supruga Šaha djev. Zekić, kći Bibera i Hate djev. Osmanović, 

rođena 1923. na Vlaškom brijegu u Banjaluci, a 2. jula 1946. i njihov sin Muharem, rođen u februaru 

iste godine. Unukovu smrt prijavila je baka Hata Zekić. (ARSBL, 111, Matični ured, matična knjiga 

umrlih, tek. br. 49 i 50 i br. 15.912/46)  
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95–101. Zelo Osmanović
94

 (m, 35), Hasnija Osmanović
95

 (ž, 30), Zlata Osmanović 

(ž, 30), Hata Osmanović
96

 (ž, 10), Šida Osmanović
97

 (ž, 9), Mejra Osmanović
98

 (ž, 

6), Halil Osmanović
99

 (m, 7)
 100

. 

102–106. Ibro Muratović
101

 (m, 34), Rašida Muratović
102

 (ž, 28), Mustafa Murato-

vić
103

 (m, 8), Pašo Muratović
104

 (m, 6), Bisera Muratović (ž, 3). 

107–109. Šaćir Muratović
105

 (m, 65), Ćeba Muratović
106

 (ž, 55), Đula Muratović (ž, 

20). 

110–117. Ibrahim Muratović
107

 (m, 31), Zeha Muratović (ž, 25), Dilha Muratović
108

 

(ž, 11), Zlata Muratović (ž, 8), Fata Muratović
109

 (ž, 6), Ibrahim Muratović (m, 4), 

Sulejman Muratović (m, 1). 

                                                 
94

 Zelo Osmanović, sin Alage i Mejre Osmanović, rođen 1906. u Kul-mahali u Banjaluci, gdje je dvije 

godine kasnije (1908) rođena i Zelina sestra Hata. Zelo je umro 3. marta 1942. u Banjaluci. (ARSBL, 

14, Iskaz o rođenoj muslimanskoj djeci u Banjaluci, 1906/1909, red. br. 126 i 137; Gradska uprava 

BL, Matična služba, MKUBL, red. br.14/1942) 
95

 Hasnija Osmanović, kći Bibera Zekića i Hate djev. Osmanović, rođena 1909. u Banjaluci, supruga 

Zele Osmanovića, umrla je 20. januara 1951. u Banjaluci kao udovica. (Gradska uprava BL, Matična 

služba, MKUBL, red. br. 34/1951) 
96

 Hata Osmanović, kći Zele i Hasnije djev. Zekić, rođena 24. septembra 1932. u Banjaluci (Gradska 

uprava BL, Matična služba, MKRBL, red. br. 277/1932)  
97

 Šida Osmanović, kći Zele, rođena 1934. u Banjaluci (Gradska uprava BL, Matična služba, 

MKDBL, red. br. 9049/1948) 
98

 Mejra Osmanović, kći Zele i Hasnije djev. Zekić, rođena 17. januara 1939. u Banjaluci (Gradska 

uprava BL, Matična služba, MKRBL, red. br. 825/1939)  
99

 Halil Osmanović, sin Zele i Hasnije djev. Zekić, rođen 9. novebra 1936. u Banjaluci, vjenčao se 20. 

jula 1955. sa Rasimom djev. Čučić u Banjaluci. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKRBL, red. 

br. 643/1936) 
100

 Datumi rođenja Halila Osmanovića i njegove sestre Mejre Osmanović su, vjerovatno, zamijenjeni 

prilikom upisa u obnovljene matične knjige rođenih u banjalučkom matičnom uredu. 
101

 Ibro Muratović, sin Paše i Kade djev. Mujkić, rođen je 1908. u Banjaluci u Kul-mahali. Ženio se tri 

puta: Rašidom Beganović (1933), Dilfom Topić (1955) i Zemkom Zahirović (1968). Umro je 15. 

januara 1997. (ARSBL, 14, Iskaz o rođenoj muslimanskoj djeci u Banjaluci, 1906/1909, red. br. 141; 

Gradska uprava BL, Matična služba, MKRBL, red. br. 255/1954 i MKUBL, red. br. 3/1997) 
102

 Rašida Muratović djev. Beganović, kći Muće i Fate Beganović, rođena 1912. u Prnjavoru, umrla je 

18. decembra 1952. u Banjaluci. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKUBL, red. br. 827/52/90)  
103

 Mustafa Muratović, sin Ibre i Rašide djev. Beganović, rođen 9. januara 1934, sklopio je brak sa 

Vasvom djev. Bošković 2. marta 1955. u Banjaluci. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKRBL, 

red. br. 376/34 i MKVBL, red. br. 73/55) 
104

 Pašo Muratović, sin Ibre i Rašide djev. Beganović, rođen je 7. septembra 1936. u Banjaluci. Ženio 

se dva puta, i to: Senijom Mujkić 8. marta 1957. u Ključu (razveo se 1972.) i Biserom Zahirović 5. 

septembra 1975. u Banjaluci. Umro je 5. septembra 2004. u Banjaluci. (Gradska uprava BL, Matična 

služba, MKRBL, red. br. 621/36 i MKUBL, red. br. 1425/04) 
105

 Šaćir Muratović, radnik, umro je 6. februara 1943. u Banjaluci u 65. godini života. (ARSBL, 64, 

Spisak lica poginulih, umrlih i nestalih za vrijeme rata 1941–1945, red, br. 5) 
106

 Ćeba Muratović djev. Salkić, rođena je 1885. u Tešnju. (Gradska uprava BL, Matična služba, 

MKRBL, red. br. 33/1953) 
107

 Ibrahim Ibro Muratović, sin Šaćira i Ćebe djev. Salkić, rođen je 18. juna 1910. u Banjaluci. Od 

1942. živio je u bračnoj zajednici sa Zahidom Zehom. Banjalučko gradsko poglavarstvo odobrilo mu 
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118–125. Alija Šarić
110

 (m, 49), Mejra Šarić
111

 (ž, 38), Rasim Šarić
112

 (m, 15), Muho 

Šarić
113

 (m, 13), Zaim Šarić
114

 (m, 9), Haiša Šarić
115

 (ž, 8), Zlatija Šarić
116

 (ž, 6), Ra-

miza Šarić (ž, 5). 

126–127. Suljo Šarić (m, 39), Mina Šarić (ž, 35). 

128–134. Salko Huseinović (m, 23), Hadžera Huseinović (ž, 17), Devla Huseinović 

(ž, 40), Šaćir Huseinović (m, 19), Ahmet Huseinović (m, 15), Haska Huseinović (ž, 

12), Zaim Huseinović (m, 8). 

135–139. Suljo Osmanović
117

 (m, 37), Ćelebija Osmanović
118

 (ž, 35), Šehra Osma-

nović
119

  (ž, 12), Osman Osmanović
120

 (m
121

, 6), Ragib Osmanović (m, 2). 

                                                                                                                                          
je 26. novembra 1943. prodaju peradi i jaja na gradskoj tržnici. Umro je 1. juna 1953. u Banjaluci. 

(ARSBL, 74, br. 9740/1943; Gradska uprava BL, Matična služba, MKRBL, red. br. 33/1953)  
108

 Dilha Dilfa Muratović, kći Ibre, rođena je 6. maja 1930. u Banjaluci. (Gradska uprava BL, Matična 

služba, MKDBL,red. br. 31706/53) 
109

 Fata Muratović, kći Ibrahima, rođena je 1936. u Banjaluci. (Gradska uprava BL, Matična služba, 

MKDBL, red. br. 25367/48) 
110

 Alija Šarić, sin Ahmeta i Ćebe djev. Zekić, rođen 1893, trgovac konjima, stanovao je na Vlaškom 

brijegu 12. Decembra 1943. naplaćena mu je trošarinska globa u iznosu od 8.500 kuna zbog nelegalne 

prodaje rakije na banjalučkoj tržnici. Prema pismenoj prijavi, podnijetoj 19. septembra 1945. u 

Banjaluci, četnici su mu tokom 1941. u šest navrata odnijeli gotov novac u iznosu od 159.700 dinara 

(nije imao dokaz), zapalili štalu i odveli konja. Ranije, 10. oktobra 1942, podnosio je odštetni zahtjev 

Povjerenstvu za ustanovljavanje štete pri Velikoj župi Sana i Luka, moleći nadoknadu štete nastale 

tokom "napada odmetnika" 1941. Molbi nije udovoljeno. Umro je 14. februara 1949. u Banjaluci. I 

Alijin otac Ahmet Šarić, star 40 godina, registrovao je 15. marta 1910. u Banjaluci trgovinu konjima i 

rogatom marvom. Radnja je napuštena 3. juna 1916. bez navođenja razloga. (ARSBL, 23, Registar 

obrta 1907–1911, red. br. 44/1910; ARSBL, 74, br. 17328/42; ARSBL, 76, br. 7745/44; ARSBL, 111, 

KRŠT br. 910/45; Gradska uprava BL, Matična služba, MKUBL, red. br. 182/1949) 
111

 Mejra Šarić, kći Huse i Plane djev. Muratović, rođena 1902. u Dubravama, srez Bosanska 

Gradiška, zaključila je 1952. brak sa Alijom Šarićem. Umrla je 3. decembra 1958. u Zagrebu. 

(Gradska uprava BL, Matična služba, MKUBL, red. br. 74/1958) 
112

 Rasim Šarić, sin Alije i Mejre djev. Halilović, rođen 27. januara 1926. u Banjaluci, sklopio je brak 

sa Zlatom Mujkić 22. avgusta 1945. u Banjaluci. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKRBL, red. 

br. 1671/1960) 
113

 Muho Šarić, sin Alije Šarića, rođen 1920. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKDBL, red. br. 

9018/1948) 
114

 Zaim Šarić, sin Alije i Mejre Šarić, rođen 8. novembra 1930. u Banjaluci, bio je oženjen Razijom 

Šarić djev. Velić, kćerkom Rizvana i Adile djev. Ramić, rođenom 10. jula 1936. u Lubovu, opština 

Šipovo. Umro je 30. marta 1990. u Banjaluci (Gradska uprava, Matična služba, MKUBL, red. br. 

466/1990) 
115

 Aiša Haiša Šarić, kći Alije, rođena 24. maja 1933. u Banjaluci (Gradska uprava BL, Matična 

služba, MKDBL, red. br. 9021/1948) 
116

 Zlatija Šarić, kći Alije, rođena 1940. u Banjaluci (Gradska uprava BL, Matična služba, MKDBL, 

red. br. 9023/1948) 
117

 Suljo Osmanović, nastanjen na Vlaškom brijegu, uhvaćen je oktobra mjeseca 1941. u preprodaji 

svježeg goveđeg mesa (15,5 kg) po banjalučkim gradskim ulicama, za koje nije platio opštinsku 

trošarinu. Opštinskim organima se tokom pregleda predstavio kao Mujo Šarić. Meso mu je 

zaplijenjeno i prodato istog dana na licitaciji, a okrivljenom Sulji Osmanoviću izrečena je novčana 

kazna u iznosu od 372 kune. (ARSBL, 84, br. 26.295/1941)    
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140–141. Ago Muratović (m, 20), Zlata Muratović (ž, 18). 

142–144. Suljo Zekić (m, 28), Rašida Zekić (ž, 25), Muharem Zekić
122

 (m, 2). 

145–147. Meho Muratović (m, 42), Dilha Muratović (ž, 35), Mustafa Muratović 

(m
123

, 13). 

148–149. Alija Mujkić
124

 (m, 32), Fatima Mujkić
125

 (ž, 30). 

150–151. Ibro Avdić
126

 (m, 28), Dilha Avdić
127

  (ž, 25). 

152
128

–154. Tahir Mujkić (m, 77), Suljo Mujkić
129

 (m, 17), Muho Mujkić (m, 12). 

155–160. Hanka Avdić
130

 (ž, 40), Dilha Avdić
131

 (ž, 20), Mustafa Avdić
132

 (m, 16), 

Šaha Avdić
133

 (ž, 15), Šeća Avdić
134

 (ž, 12), Ibrahim Avdić (m, 4). 

                                                                                                                                          
118

 Ćelebija Osmanović, kći Bege, rođena je 4. oktobra 1907. u Banjaluci. (Gradska uprava BL, 

Matična služba, KDBL, red. br. 66001/1979) 
119

 Šehra Osmanović je rođena 31. decembra 1929. u Banjaluci. (Gradska uprava BL, Matična služba, 

MKRBL, red. br. 349/1954) 
120

 Osman Osmanović, sin Sulje i Ćelebije, djev. Mujkić, rođen 17. marta 1936. u Banjaluci, zaključio 

je brak sa Dervišom djev. Nukić 8. jula 1961. u Vrbanji. (Gradska uprava BL, Matična služba, KDBL, 

red. br. 9021/1948). U Banjaluci je živio Osaman Osmanović, otac ženskog djeteta po imenu Bisera 

(r. 1907). Nije utvrđeno da li je u srodstvu sa porodicom Sulje Osmanovića. (ARSBL, 14, Iskaz o 

rođenoj muslimanskoj djeci u Banjaluci, 1906/1909, red. br. 127) 
121

 U originalnom dokumentu stoji "žensko". 
122

 Muharem Zekić, sin Sulje i Rašide djev. Beganović, rođen je 25. februara 1939. u Banjaluci. 

Oženio se 29. maja 1960. u Banjaluci Zlatom djev. Ibrišević (Gradska uprava BL, Matična služba, 

MKRBL, red. br. 1626/1952) 
123

 U originalnom dokumentu stoji "žensko". 
124

 Alija Mujkić, sin Bajre i Umije djev. Muratović, rođen je 26. maja 1909. u Kul-mahali u Banjaluci, 

gdje se  5. maja 1930. oženio Fatimom djev. Salkić. Umro je 1. januara 1972. u Banjaluci. (ARSBL, 

14, Iskaz o rođenoj muslimanskoj djeci u Banjaluci, 1906/1909, red. br. 138; Gradska uprava BL, 

Matična služba, MKRBL, red. br. 1639/1956) 
125

 Fatima Mujkić, kći Muje i Šehre Salkić, rođena 10. marta 1912. u Babanovci, srez Prnjavor 

(Gradska uprava BL, Matična služba, red. br. MKRBL, 769/1978)  
126

 Ibro Avdić, sin Avde i Ramize djev. Zekić, rođen je 10. juna 1913. u Banjaluci. Oženio se 11. maja 

1949. Dilfom djev. Mujkić. Umro je 6. aprila 1986. u Banjaluci. (Gradska uprava BL, Matična služba, 

MKRBL, red. br. 2301/1970) 
127

 Delfa Dilfa Avdić djev. Mujkić, kći Mahmuta i Hate, rođena 1919. u Banjaluci (Gradska uprava 

BL, Matična služba, MKVBL, red. br. 139/1949)  
128

 Greška u numeraciji. U originalnom dokumentu dvaput je otkucan redni broj 152. 
129

 Suljo Mujkić, sin Mustafe i Đule djev. Osmanović, rođen 10. aprila 1926. u Vrbanji, oženio se 

Hasnijom djev. Šarić 31. decembra 1949. u Banjaluci. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKVBL, 

red. br. 381/1949) 
130

 Hanka Avdić, kći Ibre Muratovića i Šehre djev. Suljić, rođena 1899. u Banjaluci, udovica iza Avde 

Avdića, Umrla je 17. januara 1949. u Banjaluci. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKUBL, red. 

br. 54/1949)  
131

 Dilha Dilfa Avdić, kći Avde i Hanke djev. Muratović, rođena 15. juna 1920. u Banjaluci, sklopila 

je brak 1937. u Banjaluci sa Salihom Halilovićem. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKRBL, 

red. br. 637/1956) 
132

 Mustafa Avdić, sin Avde i Hanke djev. Muratović, rođen 8. aprila 1924. na Vlaškom brijegu u 

Banjaluci, bio je oženjen Rasemom djev. Dudić. Umro je 11. januara 1981. u Banjaluci. (Gradska 

uprava BL, Matična služba, MKUBL, red. br. 2/1981) 
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161–165. Ramo Mujkić
135

 (m, 20), Ćelebija Mujkić
136

 (ž, 20), Umija Mujkić
137

 (ž, 

60), Salih Mujkić (m, 13), Alija Mujkić
138

 (m, 1). 

166–167. Vahid Bošković
139

 (m, 30), Kada
140

 Bošković (ž, 35). 

168–169. Osman Bošković
141

 (m, 70), Salko Bošković (m, 20). 

170–176. Ramo Osmanović (m, 37), Šehra Osmanović
142

 (ž, 34), Fata Osmanović
143

 

(ž, 13), Mustafa Osmanović
144

 (m, 11), Hanifa Osmanović (ž, 8), Safet Osmanović
145

 

(m, 6), Kasim Osmanović
146

 (m, 3). 

177–179. Biber Šarić
147

 (m, 60), Lipa Šarić
148

 (ž, 60), Alija Šarić (m, 21). 

                                                                                                                                          
133

 Šaha Avdić, kći Avde i Hanke djev. Muratović, rođ. 1928. u Banjaluci, gdje je i umrla 6. juna 

1979. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKUBL, red. br. 492/1979) 
134

 Šeća Avdić, kći Avde i Hanke djev. Muratović, rođena 2. juna 1929. u Banjaluci, u Banjaluci je 

sklopila brak sa Šabanom Avdićem i umrla 18. juna 1987. (Gradska uprava BL, Matična služba, 

MKUBL, red. br. 11/1987) 
135

 Ramo Mujkić, sin Bajre i Umije djev. Muratović, rođen 21. maja 1921. u Banjaluci, radnik, 

nastanjem na Vlaškom brijegu, oženio se 1940. Ćebom djev. Šarić. Povjerenik V kvarta u Banjaluci 

prijavio je 15. oktobra 1945. smrt dva člana Ramine porodice – majke Umije i sestre Šehre udate 

Osmanović, kao i smrt Rame Mujkića. Ramo Mujkić je navodno "odveden i ubijen 1941. od strane 

četnika". Međutim, matične evidencije potvrđuju da je umro 13. aprila 2011. u Švedskoj. (ARSBL, 

111, br. 2955/45; Isto, Matični ured, br. 5200/1947; Gradska uprava BL, Matična služba, MKRBL, 

red. br. 243/1958)    
136

 Ćelebija Ćeba Mujkić, djev. Šavić, kći Ibre, udala se u Banjaluci 11. aprila 1940. za Ramu 

Mujkića. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKVBL, red. br. 42/1940) 
137

 Umija Mujkić, domaćica iz Banjaluke, majka Rame Mujkića, 1944. strijeljana je kao 

pedesetgodišnjakinja i civilno lice od strane Nijemaca. Sličnu sudbinu doživjela je i njena 27-godišnja 

kći Šehra Mujkić, udata Osmanović, koju su ubili 1944. četnici u Banjaluci. (ARSBL, 111, br. 

2955/45)    
138

 Alija Mujkić, sin Rame, rođen je 20. oktobra 1940 u Banjaluci. (Gradska uprava BL, Matična 

služba, MKDBL, red. br. 29528/1948) 
139

 Vahid Bošković, rođen u Turskim Dubravama, srez Bosanska Gradiška, sin Osmana, bio je 

oženjen Kadom Alinović, kćerkom Osmanovom, rođenom u Sanskom Mostu 29. jula 1934. (Gradska 

uprava BL, Matična služba, MKVBL, red. br. 36/1934)  
140

 Greška u numeraciji. U originalnom dokumentu stoji: "162. Kada ..." 
141

 Osman Bošković, sin Beše i Kade, umro je 1. marta 1944. u Banjaluci. (Gradska uprava BL, 

Matična služba, MKUBL, red. br. 49/1949) 
142

 Šehra Osmanović, kći Bajre i Umije djev. Muratović, rođena je 1907. u Banjaluci, gdje je i umrla 

3. oktobra 1944. (MKUBL, br. 145/1952) 
143

 Fata Osmanović, kći Rame Osmanovića, rođena 1927. (Gradska uprava BL, Matična služba, 

MKDBL, red. br. 9407/1948) 
144

 Mustafa Osmanović, sin Rame Osmanovića, rođen je 10. juna 1930. (Gradska uprava BL, Matična 

služba, MKDBL, red. br. 9408/1948) 
145

 Safet Osmanović, sin Rame Osmanovića, rođen je 20. jula 1936. u Banjaluci, gdje je i umro 19. 

septembra 1990. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKRBL, red. br. 610/1936) 
146

 Kasim Osmanović, sin Rame i Šehre Osmanovića, rođen 10. juna 1939. u Banjaluci, zaključio je 

brak sa Senijom Dedić 14. februara 1961. u Vrbanji. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKRBL, 

red. br. 871/1939) 
147

 Biber Šarić, sin Hasana i Hađije, rođen 1973. u Banjaluci, bio je romski muktar na Vlaškom 

brijegu do sredine 1935. Oženjen Lipom Šarić. Umro je 13. aprila 1947. u Banjaluci. ("Vrbaske 
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180–184. Ramo Šarić
149

 (m, 50), Šehra Šarić (ž, 44), Salko Šarić
150

 (m, 21), Hasnija 

Šarić
151

 (ž, 18), Mehmed Šarić
152

 (m, 14). 

185. Ibro Mujkić (m, 80). 

186–187. Ramo Muratović
153

 (m, 26), Ćeba Muratović (ž, 26). 

188–194. Meho Muratović
154

 (m, 19), Fata Muratović (ž, 20), Kada Muratović
155

 (ž, 

55), Ramo Muratović (m, 16), Selim Muratović
156

 (m, 11), Salih Muratović
157

 (m, 8), 

Hamdija Muratović
158

  (m, 1). 

195–196. Suljo Muratović
159

 (m, 73), Bajro Muratović (m, 16). 

                                                                                                                                          
novine", Banjaluka, god. VII, 10. jul 1935, br. 752, 2; Gradska uprava BL, Matična služba, MKUBL, 

red. br. 127/1947) 
148

 Lipa Šarić, kći Pejde, supruga Bibera Šarića, rođena je 1880. u Banjaluci, gdje je i umrla 26. marta 

1956. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKUBL, red. br. 174/1956) 
149

 Ramo Šarić, sin Saliha Salka i Kade Šarić, rođen 1886. u Banjaluci, radnik, oženjen domaćicom 

Šerifom (Šerom, Šehrom) djev. Alimanović (r. 1895), sa boravištem na Vlaškom brijegu, 18. oktobra 

1945. prijavio je banjalučkoj gradskoj opštini smrt i nestanak dva sina, Bibera i Salka Šarića, tražeći i 

nadoknadu ratne štete za lično progonstvo u trajanju od 50 mjeseci, oštećenu kuću, odvedenog konja, 

nešto veša i razne sitne stvari. Umro je 17. aprila 1951. u Banjaluci. Porodičnu kuću naslijedili su 

supruga Šehra i sin Mehmed, nastanjeni na Vlaškom brijegu. (ARSBL, 111, KRŠT, br. 4023/45: Isto, 

Ostavine Š–1; Gradska uprava BL, Matična služba, MKU, red. br. 354/1951) 
150

 Salko Šarić, sin Rame i Šerife Šarić, radnik, sa boravištem u Banjaluci, odveden je 1945. kao 

civilno lice u nepoznati logor i kao 20-godišnjak ubijen od strane ustaša. Njegovu pogibiju prijavio je 

otac Ramo Šarić 18. oktobra 1945. (ARSBL, 111, KRŠT, br. 4023/45)  
151

 Hasnija Šarić, kći Rame i Šerife djev. Alimanović, rođena 30. decembra 1924. u Banjaluci, 

zaključila je brak sa Suljom Mujkićem 31. decembra 1949. u Banjaluci (Gradska uprava BL, Matična 

služba, MKRBL, red. br. 3657/1976) 
152

 Mehmed Šarić, sin Rame i Šehre Šarić, rođen 5. juna 1926. u Banjaluci, zaključio je brak 11. 

februara 1953. u Banjaluci sa Nazifom Omanović (Gradska uprava BL, Matična služba, MKVBL, red. 

br. 393/1953) 
153

 Ramo Muratović je tokom 1942. uhapšen i zatočen u zatvor banjalučkog Župskog redarstva, 

zajedno sa Jusom Muratovićem. Stalno mjesto boravka bio im je Vlaški brijeg. (ARSBL, 328, inv. br. 

3486) 
154

 Meho Muratović, sin Paše i Kade Muratović, umro je 3. februara 1945. u Banjaluci (Gradska 

uprava BL, Matična služba, MKUBL, red. br. 15/45) 
155

 Kada Muratović, kći Šeće i Šehre Mujkić, rođena je 1889. u Banjaluci, gdje je i umrla 15. maja 

1956. Sa suprugom Pašom Muratovićem, sinom umrlog Zajke, stanovala je na Vlaškom brijegu. Pašo 

Muratović umro je 1. maja 1938. u Banjaluci. Ostavinski postupak iza umrlog Paše proveden je maja 

1947. Nasljedstva su se odrekli supruga Kada i sin Ibro, a u korist kćeri i sestre Bisere, udove umrlog 

Šabana Ibriševića. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKUBL, red. br. 302/1956; ARSBL, 111, 

M–14)    
156

 Selim Muratović, sin Paše i Kade Muratović, rođen 2. juna 1928. u Banjaluci, bio je oženjen 

Sabrijom djev. Kahrić. Umro je 17. marta 2004. u Banjaluci. (Gradska uprava BL, Matična služba, 

MKUBL, red. br. 549/04) 
157

 Salih Muratović, sin Paše i Kade Muratović, rođen 2. septembra 1934, u Banjaluci, oženio se 

Senijom djev. Muheljić 13. jula 1958. u Banjaluci. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKRBL, 

red. br. 434/1934)  
158

 Hamdija Muratović, sin Mehe i Fate djev. Osmanović, rođen je 19. maja 1941. u Banjaluci. 

(Gradska uprava BL, Matična služba, MKRBL, red. br. 1068/1941) 
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197–198. Džehver Dedić
160

 (m, 32), Fata Dedić
161

 (ž, 40). 

199–201. Salko Osmanović
162

 (m, 65), Hata Osmanović
163

 (ž, 50), Salko Osmanović 

(m, 22). 

202. Ramo Mujkić
164

 (m, 30). 

203–206. Ibro Muratović
165

 (m, 75), Ago Muratović
166

 (m, 35), Bisera Muratović
167

 

(ž, 20), Hadžera Muratović (ž, 9). 

207–210. Hata Zekić (ž, 50), Đulsija Zekić
168

 (ž, 30), Šaha Zekić
169

 (ž, 20), Bisera 

Zekić
170

 (ž, 16) 

                                                                                                                                          
159

 Suljo Muratović, sin um. Murata, nastanjen u Banjaluci (Braće Odića 35), umro je 15. juna 1950. u 

Banjaluci. Naslijedila ga je njegova sestra Ramiza udata Zahirović, nastanjena u Turskim Dubravama, 

srez Bosanska Gradiška. (ARSBL, 111, Ostavine, M–87)   
160

 Džehver Dedić, sin Jašara i Đule, rođen 1906. u Ključu, oženio se Fatom djev. Halilović. Umro je 

8. septembra 1951. u Banjaluci. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKUBL, red. br. 777/1951) 
161

 Fata Dedić djev. Halilović, kći Salka i Plane, rođena 1910. u Dubravama, srez Bosanska Gradiška, 

umrla je 18. marta 1973. u Banjaluci. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKUBL, red. br. 

233/1973) 
162

 U porodici Osmanović živio je i Salko Osmanović, sin Hašima, radnik, neoženjen, rođen (1912). 

Živio je u Banjaluci na Vlaškom brijegu poslije Drugog svjetskog rata. Prema kazivanju Šaćira 

Osmanovića (r. 1961), datog na Veselom brijegu 7. maja 2015, njegov otac Salko došao je u 

Banjaluku iz sela Memića (najvjerovatnije decembra 1941) i nastanio se u Vrbanji, stric Muharem 

Osmanović je regrutovan u domobrane, a djed Hašim Osmanović živio je 115 godina. 
163

 Hata Osmanović, kći Mustafe Korića i Tife djev. Imamović, rođena je 1890. u Banjaluci.  Od 1913. 

bila je u bračnoj zajednici sa Abazom Osmanovićem. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKRBL, 

red. br. 179/1958) 
164

 Ramo Mujkić, sin Muje i Zlate djev. Osmanović, rođen je 10. januara 1913. u Banjaluci. (Gradska 

uprava BL, Matična služba, MKRBL, red. br. 3817/1975) 
165

 Ibro Muratović, sin Mustafe i Hamide Muratović, rođen 1860. u Banjaluci, radnik, stekao je 1908. 

kćer Hatu. Povjerenik V kvarta u Banjaluci prijavio je 15. oktobra 1945. u ime Ibre Muratovića, starca 

od 80 godina, smrt dva člana njegove porodice – sina Age i kćeri Bisere. Najmlađa kćer, Hadžera, 

preživjela je ratne strahote. Umro je 31. oktobra 1950. u Banjaluci. (ARSBL, 111, KRŠT, br. 

2949/1945; Gradska uprava BL, Matična služba, MKUBL, red. br. 740/1950) 

(ARSBL, 14, Iskaz o rođenoj muslimanskoj djeci u Banjaluci, 1906/1909, reg. br. 135; ARSBL, 111, 

br. 2955/45; ARSBL, KRŠT br. 2949/45) 
166

 Ago Muratović, sin Ibre, rođen 1906. u Banjaluci, radnik, sa stalnim prebivalištem u Banjaluci, na 

Vlaškom brijegu, od 21. aprila 1936. oženjen Zuhrom djev. Berberović, odveden je 1944. od strane 

ustaša u logor Jasenovac i ubijen kao civilno lice u Uskočkim šumama. Izdržavao je svoga oca Ibru i 

mlađu sestru Hadžeru. [ARSBL, 14, Iskaz o rođenoj muslimanskoj djeci u Banjaluci, 1906/1909, red. 

br. 134; Gradska uprava BL, Matična služba, MKVBL, red. br. 32/1936; ARSBL, 111, KRŠT, br. 

2949/45; [ www.jusp-jasenovac.hr (15.6.2015) ] 
167

 Bisera Muratović, kći Ibre, u dobi od 24 godine, radnica, odvedena je od strane ustaša 1944. u 

logor Jasenovac, gdje je i ubijena. (ARSBL, 111, KRŠT, br. 2949/45) 
168

 Đulsija Zekić, kći Bibera i Hate, rođena je 1912. u Banjaluci, gdje je i umrla 5. marta 1950. 

(Gradska uprava BL, Matična služba, MKUBl, red. br. 120/1950) 
169

 Šaha Zekić, udata za Sulju Topića, kći Bibera i Hate djev. Osmanović, rođena 1923. na Vlaškom 

brijegu, domaćica, umrla je 13. juna 1946. Smrt Šahe Topić prijavila je banjalučkom matičnom uredu 

Hasnija Osmanović, majčina sestra, nastanjena na Vlaškom brijegu. (ARSBL, 111, Matični ured, 

MKR, tek. br. 20 i MKUBL, red. br. 20/1946) 
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211–216. Bejza Ibrahimović
171

 (ž, 49), Bajro Ibrahimović (m, 30), Ćelebija 

Ibrahimović
172

 (ž, 19), Mehmed Ibrahimović
173

 (m, 18), Redžo Ibrahimović
174

 (m, 

8), Fata Ibrahimović (ž, 7). 

217–219. Bajro Ahmetović
175

 (m, 31), Salko Ahmetović (m, 46), Mustafa Ahmetović 

(m, 22). 

220–223. Biber Šarić (m, 25), Temzila Šarić (ž, 23), Šemso Šarić
176

 (m, 6), Razija 

Šarić (ž, 3). 

224–231. Alija Suljić
177

 (m, 39), Đulsija Suljić
178

 (ž, 40), Hata Suljić (ž, 21), 

Mehmed Suljić (m, 18), Ibrahim Suljić
179

 (m, 6), Zaim Suljić (m, 4), Hasnija Suljić 

(ž, 12), Zlata Suljić (ž, 4). 

232–236. Ibro Šarić
180

 (m, 48), Kada Šarić
181

 (ž, 40), Ćeba Šarić
182

 (ž, 18), Ramiza 

Šarić (ž, 5), Alija Šarić (m, 2). 

                                                                                                                                          
170

 Bisera Zekić, kći Bibera i Hate djev. Osmanović, rođena 15. aprila 1924. u Banjaluci (Gradska 

uprava BL, Matična služba, MKRBL, red. br. 15/1967) 
171

 Bejza Ibrahimović, kći Ibre i Hanife Zekić, rođena 13. marta 1890. Udovica Paše Ibrahimovića, 

umrla je 15. januara 1956. u Banjaluci (Gradska uprava BL, Matična služba, MKUBL, red. br. 

29/1956). Ovoj porodici pripadao je i Redžo Ibrahimović, sin Bajre i Aske djev. Mujkić, rođen 1900. 

na Vlaškom brijegu, radnik, oženjen Hatom djev. Šarić (r. 1928), otac troje djece – Mehmeda (r. 

1931), Hate (r. 1933) i Zlatije (r.1935). Do početka Drugog svjetskog rata bio je nadničar. "Četničko–

komunističke bande" su nu zapalile kuću, te se preselio u selo Memiće. Kao pripadnik ustaške jedinice 

u Memićima je avgusta 1941. zaklao seljaka Petra Golića. Optužen je za ratni zločin i osuđen na 

kaznu smrti streljanjem. U žalbenom postupku smrtna kazna zamijenjena je kaznom strogog zatvora 

sa prinudnim radom u trajanju od 20 godina. (ARSBL, 544,1422) 
172

 Ćelebija Ibrahimović, kći Paše i Bejze, rođena 1922, neudata, umrla je 20. aprila 1974. u Banjaluci. 

(Gradska uprava BL, Matična služba, MKUBL, red. br. 316/1974) 
173

 Mehmed Ibrahimović, sin Paše i Bejze djev. Zekić, rođen je u Banjaluci, gdje je i umro 14. maja 

1939. (Isto, MKUBL, 6/1939) 
174

 Redžo Ibrahimović, sin Paše i Bejze djev. Zekić, rođen na Vlaškom brijegu, neoženjen, umro je 1. 

novembra 1947. u Banjaluci. (Gradska uprava BL, Matična služba, MKUBL, red. br. 874/1947) 
175

 Bajro Ahmetović, sin Age i Kade Ahmetović, rođen 2. februara 1909. na Vlaškom brijegu, umro je 

13. februara 1975. u Banjaluci. (ARSBL, 14, Iskaz o rođenoj muslimanskoj djeci u Banjaluci, 

1906/1909, red. br. 133; Gradska uprava BL, Matična služba, MKRBL, red. br. 3/1974) 
176

 Šemso Šarić, sin Bibera i Temzole djev. Dedić, rođen 31. jula 1938. u Banjaluci. (Gradska uprava, 

Matična služba, MKRBL, red. br. 239/1952)  
177

 Alija Suljić, sin Ahmeta, rođen 1896. u Lišnji, radnik, u Banjaluci se oženio Đulsom djev. Avdić 

28. decembra 1936. U braku su stekli troje djece: sinove Ibrahima (r. 1938) i Zaima (r. 1939) i kćerku 

Raziju (r. 1940). Porodica je stanovala na Vlaškom brijegu. Prema pismenoj prijavi supruge, 

podnesenoj u Banjaluci 13. septembra 1945, Alija Suljić nestao je 1942. u vojsci. Tokom ratnih 

dejstva oštećena im je kuća i odneseni šporet i suđe. Preživjeli članovi porodice Alije Suljića nastavili 

su da žive na Vlaškom brijegu poslije oslobođenja Banjaluke. (ARSBL, 111, KRŠT br. 198/45; 

Gradska uprava BL, Matična služba, MKVBL, red. br. 105/1936))   
178

 Đulsija Đulsa, kći Mustafe Avdića, rođena 1900, po zanimanju je bila radnica. (ARSBL, 111, 

KRŠT br. 198/45) 
179

 Ibrahim Suljić, sin Alije i Đulsije djev. Avdić, rođen je 5. jula 1934. u Banjaluci. U Banjaluci je 17. 

januara 1988. zaključio brak sa Hatom djev. Ibrahimović. (Gradska uprava BL, Matična služba, 

MKRBl, red. br. 709/1934) 
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237. Ćeba Muratović
183

 (ž, 84). 

238. Alaga Mujkić (m, 55). 

239–241. Suljo Muratović (m, 21), Nazifa Muratović
184

 (ž, 20), Salko Muratović
185

 

(m, 1). 

242–243. Suljo Raković
186

 (m, 65), Fatima Raković (ž, 55). 

244. Ibriš Mujkić (m, 35). 

245. Avdo Zekić
187

 (m, 32). 

246. Haso Muratović (m, 31). 

247–248. Salko Mujkić (m, 28), Šehrija Mujkić (ž
188

, 20). 

249–253. Ibrahim Hotić (m, 38), Šehra Hotić (ž, 30), Mejra Hotić (ž, 13), Ibro Hotić 

(m, 10), Miza Hotić (ž, 5). 

254–255. Ahmo Muratović
189

 (m, 40), Dilka Muratović (ž, 38). 

256
190

–260. Emina Malkić
191

 (ž, 65), Ibrahim Malkić
192

 (m, 40), Alija Malkić
193

 (m, 

36), Seid Malkić (m, 26), Osman Malkić
194

  (m, 20). 

                                                                                                                                          
180

 Ibro Šarić, sin Ahme i Bebe, otvorio je 9. decembra 1919. trgovinu peradima i jajima na Velikom 

trgu, na stalnom mjestu. Umro je 1. januara 1945. u Banjaluci. (ARSBL, 23, Registar radnji IV, 

1932/1938, red. br. 2; Isto, 1938/1946, red. br. 122; Gradska uprava BL, Matična služba, MKU, red. 

br. 6/45) 
181

 Kada Šarić, kći Osme i Kade Alimanović, rođena je 15. maja 1900. u Banjaluci, gdje je i umrla 16. 

aprila 1976. Bila je udata za Muju Šarića. Brak je skljopljen 26. februara 1949. u Banjaluci. (Gradska 

uprava BL, Matična služba, MKVBL, red br. 60/1949; Isto, MKUBL, red. br. 360/1976) 
182

 Ćelebija Ćeba Šarić, kći Ibre i Kade djev. Muratović, rođena je 14. januara 1922. na Veselom 

brijegu. Sklopila je brak 11. aprila 1940. sa Ramom Mujkićem. (Gradska uprava BL, Matična služba, 

MKRBL, red. br. 5/1986) 
183

 Ćeba Muratović, kći Murata i Haske Alimanovića, rođena 1859. u Bosanskoj Gradišci, udova iza 

Salka Muratovića, umrla je 27. aprila 1954. u Banjaluci (Gradska uprava BL, Matična služba, 

MKUBL red. br. 284/54) 
184

 Nazifa Muratović djev. Osmanović, sklopila je brak 1942. sa Suljom Muratovićem. (Gradska 

uprava BL, Matična služba, MKVBL, red. br. 124/42) 
185

 Salko Muratović, sin Sulje i Nazife djev. Osmanović, rođen 1939. u Lišnji, umro je 9. februara 

1948. u Banjaluci (Gradska uprava BL, Matična služba, MKUBL, red. br. 74/48) 
186

 Suljo Raković, sin Avde i Ume, musliman iz Bosne, star 19 godina, registrovao je trgovinu 

konjima sa sjedištem u Banjaluci. Tokom 1907. plaćao je porez u novčanom iznosu od 200 K. 

Trgovačku djelatnost proširio je 8. jula 1909. i na trgovinu peradi. Bio je oženjen Fatimom. Umro je 

kao udovac 4. marta 1948. u Banjaluci. (ARSBL, 23, Registar obrta 1907–1911, red. br. 777/1907 i 

140/1909; Gradska uprava BL, Matična služba, MKUBL, red. br. 190/1948)  
187

 Avdo Zekić, sin Omera (r.1879) i Haske djev. Mujkić (r. 1881), rođen 10. novembra 1919. u 

Banjaluci, piljar, bio je uhapšen tokom 1942. i zatočen u zatvor banjalučkog Župskog redarstva. 

Oženio se 1946. domaćicom Mejrom Zekić. Umro je u Banjaluci 5. oktobra 1984. (ARSBL, 111, 

Matični ured, br. 811/1949; Gradska uprava BL, Matična služba, MKRBL, red. br. 38/1950) 
188

 U orginalnom dokumentu stoji "muško". 
189

 Ahmo Muratović, rođen u Banjaluci, ubijen je 1944. od strane ustaša u Uskočkim šumama, logor 

Stara Gradiška. [ www.jusp-jasenovac.hr (15.6.2015) ] 
190

 Na ovom mjestu u originalu dokumenta, u rubrici "opaska" stoji tekst: "Stanuje u vlastitoj kući i 

bavi se stanovitim poslom" i počinje od red. br. 256, a završava red. br. 413. 
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261–267. Muharem Ramić
195

 (m, 32), Tifa Ramić
196

 (ž, 32), Bisera Ramić (ž, 14), 

Rasima Ramić (ž, 11)
197

, Muharem Ramić
198

 (m, 10), Ibrahim Ramić
199

 (m, 7), Seid 

Ramić (m, 3). 

268–272. Muharem Ramić
200

 (m, 52), Iza Ramić
201

 (ž, 45), Avdo Ramić
202

 (m, 21), 

Salih Ramić
203

 (m, 16), Subha Ramić
204

 (ž
205

, 12). 

                                                                                                                                          
191

 Emina Mina Malkić djev. Mestrebašić, supruga umrlog Hasana Malkića, umrla je 10. jula 1944. u 

Banjaluci. Ostavinski postupak sproveden je decembra 1946. pred Sreskim sudom u Banjaluci. 

Nepokretnu imovinu, koju su činili dućan u Maloj čaršiji i kuća u Kul-mahali, naslijedili su sinovi 

Ibrahim, Muharem i Alija iz Banjaluke i Husein iz Zagreba, te kćeri Sabira Malkić i Ziba ud. 

Kasumović iz Banjaluke i Zilha ud. Skopljak iz Bosanske Dubice. Umobolnom sinu Ibrahimu za 

skrbnika je postavljen brat Muharem Malkić iz Banjluke. (ARSBL, 111, Ostavine M–82) 
192

 Ibrahim Malkić, sin Hasana i Emine, rođen 1901. u Banjaluci, otvorio je 19. februara 1923. 

kovačku radnju u Banjaluci u Hadžilojinoj ulici 9. Nije se ženio. Umro je u  rodnom gradu 1. marta 

1948. Nasljednici Ibrahima Malkića odjavili su kovačku radnju 20. novembra 1952. (ARSBL, 23, 

Registar radnji II 1932/1938, red. br. 134; Isto, 1938/1951, red. br. 262; ARSBL, 111, Evidencija 

novoprijavljenih i odjavljenih radnji za 1952, red. br. 153; Gradska uprava BL, Matična služba, 

MKUBL, red. br. 137/1948)  
193

 Alija Malkić, sin Hasana, nastanjenog u Kul-mahali, rođen 1906. u Banjaluci, bio je oženjen 

Minom Malkić, kćerkom Ibrahima Memića i Hadžere djev. Suljić, rođene 1912. u Banjaluci. Mina 

Malkić dobila je 8. septembra 1948. od banjalučkog gradskog odbora dozvolu za obavljanje kovačkih 

poslova. Dozvola je obnovljena 17. novembra 1952. Kovačka radnja se nalazila u Hadžilojinoj ulici 9. 

Alija Malkić bio je poslovođa u kovačkoj radnji. (ARSBL, 14, Iskaz o rođenoj muslimanskoj djeci u 

Banjaluci, 1906/1909, red. br. 112 i 113; ARSBL, 111, Evidencija novoprijavljenih i odjavljenih 

radnji za 1952, red. br. 150; Isto, Ostavine M–94)  
194

 Osman Malkić, sin Hasana i Emine, rođen 1921. u Banjaluci, gdje je i umro 10. maja 1946. 

(Gradska uprava BL, Matična služba, MKUBL, red. br. 766/1965) 
195

 Muharem Mušo Ramić, sin Salka i Ramize djev. Sinanović, udova Čaušević, registrovao je 12. 

decembra 1929. limarsku radnju u Gornjem šeheru, Tetarića ulica 44. Januara 1943. popravljao je i 

čistio stražarske nastambe Župske redarsvene oblasti. Tokom 1944. plaćao je porez od 900 kuna. 

Umro je 13. novembra 1944. Supruga Tifa je obnovila 31. januara 1945. rad radnje. U obnovljenom 

ostavinskom postupku jula 1946. imovinu (kuća i vrt) naslijedili su supruga Tifa i maloljetna djeca 

Muharem, Ibro, Bisera, Rasima i Muharem. (ARSBL, 23, Registar radnji II, 1932/1938, red. br. 277; 

Isto, 1938/1951, red. br. 123; ARSBL, 74, br. 541/1943 i br. 783/1945; ARSBL, 111, Ostavine R–17)   
196

 Tifa Ramić, rođ. Memić, kći Ibre Memića i Hadžere djev. Suljić, u dobi od 40 godina, domaćica, 

udovica Muše (Muhameda) Ramića, nastanjena u Osmana Tankovića ulici 1, podnijela je 18. oktobra 

1945. u Banjaluci pismenu molbu u kojoj traži nadoknadu štete za opravku kuće, povrat novca 

(2,800.000 kuna deponovanih u Prvoj hrvatskoj štedionici), promet radnje za period od 50 mjeseci i 

od strane ustaša oduzeti radio aparat, 80 komada šporeta i 1300 komada crijepa. Molba je djelimično 

uvažena. (ARSBL, 74, 783/1945; ARSBL, 111, KRŠT, br. 3546/45)     
197

 Greška u numeraciji, upisan red. br. 265 umjesto 264. 
198

 Muharem Ramić, sin Muharema i Tife djev. Memić, rođen je 17. septembra 1933. u Banjaluci. 

Ženio se više puta, a posljednji put 1975. u Banjaluci Eminom djev. Mujkić. (Isto, MKRBL, red. br. 

26/1952) 
199

 Ibrahim Ramić, sin Muharema i Tife djev. Memić, rođen je 17. januara 1936. u Banjaluci. Oženio 

se 4. septembra 1960. u Banjaluci Persom djev. Bera. (Isto, MKRBL, red. br. 948/1953) 
200

 Muharem Mušo Ramić, sin Mehmeda, rođen 1890. u Banjaluci, otvorio je 9. aprila 1919. kovačku 

radnju u Hadžilojinoj ulici 1 u Banjaluci. Pomoćni objekat otvorio je 30. marta 1936. na banjalučkoj 
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273–279. Mujo Sinanović
206

 (m, 33), Šefika Sinanović
207

 (ž, 25), Tatla Sinanović (ž, 

50), Zekija Sinanović
208

 (ž, 6), Zuhrija Sinanović (ž, 7), Asija Sinanović
209

  (ž, 2), 

Zehra Sinanović (ž, 14). 

280–281. Ahmet Ramić
210

 (m, 65), Džemka Ramić
211

 (ž, 50). 

282–283. Muharem Kasumović
212

 (m, 32), Ziba Kasumović
213

  (ž, 30). 

                                                                                                                                          
pijaci i pružao kovačke usluge. (ARSBL, 23, Registar radnji II, 1932/1938, red. br. 75; Isto, 

1938/1951, red. br. 106; Gradska uprava BL, Matična služba, MKDBL, red. br. 11993/1948) 
201

 Iza Ramić, kći Omera i Fatime Zonić, rođena 1900. u Mrkonjić Gradu, umrla je 13. januara 1990. u 

Banjaluci kao udovica. (Isto, MKUBL, red. br. 87/1990) 
202

 Avdo Ramić, sin Muharema i Ize djev. Ganić, rođen je 1. februara 1920. u Banjaluci. (Isto, 

MKRBL, red. br. 4/1950) 
203

 Salih Ramić, sin Muharema i Ize, rođen 1925. u Banjaluci, umro je 16. decembra 1986. u rodnom 

gradu. (Isto, MKUBL, red. br. 1423/1986) 
204

 Subha Ramić, kći Muše i Ize, rođena 4. decembra 1928. u Banjaluci, umrla je 13. januara 2008. u 

Bazelu. (Isto, MKUBL, red. br. 169/2008)  
205

 U originalnom dokumentu stoji "muško". 
206

 Mujo Sinanović, sin Sinana i Seide, rođen 1910. u Odžaku, bio je oženjen Šefikom djev. Hirkić. 

Registrovao je 20. oktobra 1931. radnju za četkanje cipela. Radnja je otkazana 26. septembra 1938. 

Sedam dana kasnije registrovao je piljarsku radnju na Velikom trgu, na stalnom mjestu za prodaju. 

Rješenjem banjalučkog gradskog odbora od 20. januara 1951. ponovo je otvorio zanatsku radnju za 

čišćenje i farbanje obuće na uglu gradskog parka. Umro je 14. avgusta 1985. u Banjaluci. (Isto, 

MKUBL, red. br. 1050/1985; ARSBL, 23, Registar radnji Ic, 1932/1938, red. br. 228; Isto, Registar 

radnji IV, 1932/1938, red. br. 242; Isto, 1938/1946, red. br. 120; ARSBL, 74, 3358/1944; ARSBL, 

111, Karton evidencije privredne djelatnosti, red. br. 1)  
207

 Šefka Sinanović, kći Avde i Tatle djev. Hirkić, rođena je 20. septembra 1914. u Banjaluci, gdje je i 

umrla 2. septembra 1983. (Isto, MKUBL, red. br. 1020/1983) 
208

 Zehija Zekija Sinanović, kći Muje, rođena je 1936. u Banjaluci. (Isto, MKDBL, red. br. 

10717/1948) 
209

 Asija Sinanović, kći Muje i Šefike djev. Hirkić, rođena je 1937. u Banjaluci, gdje je i umrla 27. 

novembra 1939. (Isto, MKUBL, red. br. 41/1939) 
210

 Ahmet Ramić, sin Mehmeda, rođen 1890. u Banjaluci, registrovao je 12. avgusta 1909. 

fijakerdžijsku radnju u Banjaluci. Kovačku radnju registrovao je 19. maja 1927. u Maloj čaršiji u 

Hadžilojinoj ulici 6. Prema pismenoj prijavi njegove supruge Džemke djev. Rogonjić, podnesenoj 9. 

oktobra 1945. u Banjaluci, suprug, otac i djed Ahmet Ramić uhapšen je od strane neprijatelja i 

odveden u logor Jasenovac, gdje je ubijen 1941. Iza ubijenog Ahmeta Ramića ostali su nezbrinuti, 

pored supruge Džemke (60), kćer Umija (24), unuke Hata (4) i Fikreta (2) i pokćerka Senija (11). 

Kuća im je oštećena, a iz kuće odnesena odjeća, plahte i veš. Poslije bombardovanja Banjaluke iz 

kovačnice je rasnesen alat. Ahmet Ramić bio je većinski vlasnik dviju kuća u Kul-mahali i dviju kuća 

u mahali Ciganluk. [ www.jusp–jasenovac.hr (15.6.2015) ]; ARSBL, 23, Registar obrta, 1907/1911, 

red, br. 151/1909; Isto, Registar radnji II 1932/1938, red. br. 310; Isto, 1938/1951, red. br. 75; 

ARSBL, 111, KRŠT, br. 3197/45; Isto, Matični ured, br.700/1949; Isto, Ostavine R–23; Gradska 

uprava BL, Matična služba, MKDBL, red. br. 11993/1948] 
211

 Džemka (Džana, Džemira) Ramić djev. Rogonjić, kći Suljina, rođ. 1890. u Gornjem Vakufu, 

domaćica, stalno nastanjena u Tetarića ulici 57 u Banjaluci, kao udovica je 30. decembra 1943. od 

banjalučkog gradskog poglavarstva dobila dozvolu za prodaju posuđa po ulicama. Umrla je 14. 

oktobra 1951. u Banjaluci. Naslijedila ju je kćerka Umija ud. Redže Mehanovića. (ARSBL, 74, br. 

1628/1943; ARSBL, 111, KRŠT, br. 3197/45; Isto, Matični ured, br. 700/1949; Isto, Ostavine R–26) 
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284–288. Adem Malkić
214

  (m, 30), Fatima Malkić
215

 (ž, 28), Mustafa Malkić (m, 

10), Smajo Malkić
216

 (m, 7), Kadrija Malkić
217

  (ž, 4). 

289–290. Mujo Šabić
218

 (m, 49), Hasnija Šabić
219

 (ž, 45). 

291–295. Mahmut Kasumović
220

 (m, 38), Esma Kasumović (ž, 28), Safet 

Kasumović
221

 (m, 8), Mensura Kasumović
222

 (ž, 6), Ehlimana Kasumović (ž, 2). 

296–299. Mehmed Mujkanović (m, 39), Behija Mujkanović (ž, 27), Adem 

Mujkanović (m, 5), Ibrahim Mujkanović
223

 (m, 2). 

300–303. Mujko Sahačić
224

 (m, 60), Arifa Sahačić (ž, 40), Mujo Sahačić
225

 (m, 26), 

Muhidin Sahačić
226

 (m, 5). 

                                                                                                                                          
212

 Muharem Kasumović, sin Muharema, preuzeo je 17. marta 1939. kovačku radnju od bratića 

Osmana Kasumovića, sina umrlog Mahe. Radnja se nalazila u Predstolonasljednikovoj ulici 86. 

Osman Kasumović otvorio je kovačku radnju 3. decembra 1918. na Karađorđevom drumu. Tokom 

1938. Muharem je preselio radnju na novu lokaciju. Poslije smrti bratića Osmana (15.5.1946), 

Muharem je naslijedio kovačnicu. Umro je 9. aprila 1952. u Banjaluci. Prestanak rada kovačke radnje 

najavljen je banjalučkom gradskom odboru za 15. juna 1952. Iza umrlog Muharema ostala je 

kovačnica u Đurđevskoj ulici 5 (Kul-mahala) i kuća u Braće Odića ulici 8 (Mejdan-mahala). 

Mahmutovu imovinu naslijedili su brat Osman (r. 1907. i živi u Zagrebu) i sestra Fatima udata Hukić 

(r. 1922 i živi u Banjaluci) i supruga Ziba djev. Malkić iz Banjaluke. (ARSBL, 23, Registar radnji, II 

1932/138, red. br. 51; Isto, II 1938/1951, red. br. 353 i 473; ARSBL,111, Evidencija novoprijavljenih 

i odjavljenih radnji za 1952, red. br. 75; Isto, Ostavine, K–35 i K–25) 
213

 Ziba Kasumović, kći Hasana i Mine djev. Malkić, rođena 1910. u Banjaluci, 1929. je sklopila brak 

sa Mehom Mehmedom Kasumovićem. Umrla je 25. juna 1978. u Banjaluci. (Isto, MKRBL, red. br. 

101/1950) 
214

 Adem Malkić, sin Mustafe i Alije, rođen 28. novembra 1911. u Banjaluci, oženjen Fatimom 

Malkić, umro je u Banjaluci 18. jula 1975. kao udovac. (Isto, MKUBL, red. br. 622/1975) 
215

 Fatima Malkić, kći Muhe, rođena 1911. u  Bosnaskoj Gradišci. (Isto, MKDBL, red. br. 7768/1947) 
216

  Smajo Malkić, sin Adema, rođen je 1935. u Banjaluci. (Isto, MKDBL, red. br. 7771/1948) 
217

 Kadrija Malkić, kći Adema i Fatime, rođena 17. septembra 1937. u Banjaluci, razvedena, umrla 22. 

decembra 2004. (Isto, MKUBL, red. br. 231/2004) 
218

 Mujo Šabić, sin Šerifa i Naze, rođen je 1893. u Banjaluci, gdje je umro 21. marta 1963. (Isto, 

MKUBL, red. br. 160/1963) 
219

 Hasnija Šabić, kći Bajrama Arnautovića i Zejne djev. Hadžić, rođena 10. juna 1896. u Bosanskoj  

Gradišci, bračnu zajednicu zasnovala je 1925. sa Mujom Šabićem u Banjaluci. (Isto, MKRBL, red. br. 

64/1952) 
220

 Mahmut Kasumović vjenčao se 8. decembra 1933. u Banjaluci sa Esmom djev. Lihović. Kovačku 

radionicu otvorio je 27. decembra 1946. u Tetarića ulici 54. (Isto, MKVBL, red. br. 96/1933; ARSBL, 

II 1938/1951, red. br. 754) 
221

 Safet Kasumović, sin Mahmuta i Esme, rođen je 10. maja 1934. u Banjaluci, gdje se 9. aprila 1955. 

oženio Fatom djev. Demirović. (Isto, MKRBL, red. br. 404/1934) 
222

 Mensura Kasumović, kći Mahmuta i Esme djev. Lihović, rođena 15. aprila 1936. u Banjaluci, gdje 

je i umrla 11. decembra 1955. (Isto, MKRBL, red. br. 582/1936) 
223

 Ibrahim Mujkanović, sin Mehmeda i Behije djev. Tubanović, rođen je 22. oktobra 1939. u 

Banjaluci, gdje se 17. marta 1963. oženio Vidosavom Jovanović. (Isto, MKRBL, red. br. 898/1939) 
224

 Mujko Sahačić je registrovao obrt sitnog kovača (pravljenje klinaca), sa sjedištem u Banjaluci. 

Banjalučko sresko načelstvo odobrilo je preseljenje radnje tokom 1925. u Mejdan mahalu. (ARSBL, 

23, Registar obrta 1907–1911, red. br. 824/1907) 
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304–307. Ramadan Mujkanović
227

 (m, 29), Ćima Mujkanović (ž, 23), Zumra 

Mujkanović
228

 (ž, 6), Djemira Mujkanović (ž, 2). 

308–312. Huso Rogonjić
229

 (m, 56), Mina Rogonjić (ž, 40), Teofik Rogonjić
230

 (m, 

37), Hiba Rogonjić
231

 (ž, 25), Salih Rogonjić
232

  (m, 1). 

313–316. Meho Malkić
233

 (m, 58), Taha Malkić
234

 (ž, 60), Hamid Malkić (m, 23), 

Zlata Malkić (ž, 14). 

317–318. Melva Nezić (m, 60), Mehmed Nezić
235

  (ž, 14). 

319. Đula
236

 Hirkić (ž, 50). 

                                                                                                                                          
225

 Tokom 1942. Mujo je uhapšen i zatočen u zatvor banjalučkog Župskog redarstva. (ARSBL, 328, 

inv. br 3486) 
226

 Muhidin Sahačić, sin Mustafe i Arife djev. Mujkanović, rođen je 4. aprila 1938. u Banjaluci. 

Oženjen Slavkom Sahačić. Umro je 29. marta 2002. u Akersbergu, Švedska. (Isto, MKUBL, red. br. 

1624/2002) 
227

 Ramadan Mujkanović, sin Mujke, rođen u Dubravama, srez Bosanska Gradiška, u Banjaluci je 27. 

marta 1936.  zasnovao bračnu zajednicu sa Ćimom djev. Malkić. (Isto, MKVBL, red. br. 25/1936) 
228

 Zumra Mujkanović, kći Ramadana i Ćime, rođena je 1. marta 1937. u Banjaluci. (Isto, MKRBL, 

red. br. 671/1937) 
229

 Huso Rogonjić, sin Sulje, rođen 1882, nastanjem u Banjaluci (Tetarića ulici 73), kovač, registrovao 

je 17. juna 1919. kovačku radnju u svojoj kući u Maloj čaršiji. Povjerenik V kvarta u Banjaluci 

prijavio je 18. oktobra 1945. štetu nastalu tokom Drugog svjetskog rata na Husinoj imovini. 

Prijavljena šteta odnosila se na otuđeni kovački alat i materijal i štetu nastalu zbog 50-mjesečnog 

nerada u kovačnici u vrijeme okupacije. Molba je djelimično uvažena. Poslije provedenog postupka 

revidovanja, kovačka radnja je od 7. marta 1946. nastavila sa radom. (ARSBL, 23, Registar radnji II 

1932/1938, red. br. 149; Isto, 1938/1951, red. br. 107; ARSBL, 111, KRŠT, br. 3316/45) 
230

 Teofik Rogonjić, sin um. Huse, radnik, umro je 3. jula 1944. Jula mjeseca 1953. njegov maloljetni 

sin Safet (nastanjen u Bosanskom Novom) naslijedio je očevu imovinu (kuća sa dvorištem, bašta i vrt) 

koja se nalazila preko Vrbasa (Kul-mahala). (ARSBL, 111, R–13) 
231

 Hiba Rogonjić, kći Salka Kasumovića, udala se 24. marta 1938. u Banjaluci za Teofika Rogonjića. 

(Isto, MKVBL, red. br. 22/1938) 
232

 Salih Rogonjić, sin Teofika i Muhibe, djev. Kasumović, rođen je 1. oktobra 1940. u Banjaluci. 

(Isto, MKRBL, red. br. 16o0/1940)  
233

 Meho Malkić, sin Omera i Nure, rođen je 1883. u Banjaluci. Oženio se Tahom djev. Hirkić. Meho 

je 9. aprila 1919. registrovao kovačku radnju u Hadžilojinoj ulici 43 u Banjaluci. Radnja je brisana iz 

zanatskog registra 20. februara 1945. Tokom 1927. registrovao je i trgovinu blagom u Banjaluci, na 

nestalnom mjestu. Po jednom izvoru umro je 18. novembra 1943. kao udovac, a po drugom je 1944. 

poginuo tokom savezničkog bombardovanja Banjaluke. (Isto, MKUBL, red. br. 472/1958; ARSBL, 

23, Registar radnji II 1938/1951, red. br. 104; ARSBL, 74, br. 1742/44; ARSBL, 64, Spisak lica 

poginulih, umrlih i nestalih za vrijeme rata 1941–1945, red, br. 548) 
234

 Taha Malkić, kći Ahmeta i Hate Hirkić, rođena 1876. u Banjaluci, udata za Mehu Malkića, za 

vrijeme Drugog svjetskog rata stanovala je u Tetarića ulici 73. Tražila je 4. decembra 1944. dodjelu 

pomoći od Velike župe Sane i Luke. U molbi navodi da je siromašna i da nema nikog ko bi joj pružio 

pomoć. Muž joj je poginuo tokom bombardovanja i ostala je bez ikoga i bez ičega. Molba je uvažena i 

dodijeljena joj je jednokratna pomoć u iznosu od 1.500 kuna. Umrla je 27. oktobra 1947. (Isto, 

MKUBL, red. br. 675/1959; ARSBL, 74, br. 1742/44)    
235

 Mehmed Nezić, sin Ahmeda i Muhibe djev. Košut, rođen je 28. septembra 1927. u Banjaluci, gdje 

je zaključio tri braka, od kojih poslednji 21. oktobra 1983. sa Ružicom Jović. Umro je 4. aprila 1986. 

u Opatiji. (Isto, MKRBL, red. br. 1418/1959) 
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320–322. Ramo Ramić
237

 (m, 65), Hanka Ramić
238

 (ž, 50), Melča Ramić (m, 18). 

323–329. Mujo Čaušević
239

 (m, 52), Melva Čaušević (ž, 47), Šaha Čaušević
240

 (ž, 

20), Sulejman Čaušević (m, 19), Mehmed Čaušević
241

 (m, 6), Hajro Čaušević (m, 4), 

Fatima Čaušević
242

 (ž, 13). 

330–331. Alija Čaušević (m, 35), Damira Čaušević (ž, 50). 

332–336. Mehmed Handanović
243

 (m, 45), Hanifa Handanović (ž, 43), Fata 

Handanović (ž, 18), Mehmed Handanović (m, 12), Edhem Handanović (m, 10). 

337–339. Ahmet Žilić
244

 (m, 53), Šerifa Žilić (ž, 40), Rezija Žilić (ž, 14). 

340–349. Hasib Žilić
245

 (m, 42), Melva Žilić (ž, 40), Sulejman Žilić
246

 (m, 20), 

Rahim Žilić (m, 14), Zijad Žilić
247

 (m, 12), Hasiba Žilić (ž,
248

 11), Mehmed Žilić (m, 

7), Fatima Žilić (ž, 5), Hatidža Žilić (ž, 3), Smajo Žilić
249

 (m, 1). 

                                                                                                                                          
236

 Đula Đulsa Hirkić je za vrijeme Drugog svjetskog rata stanovala u Tetarića ulici 40. Tražila je 6. 

novembra 1944. dodjelu pomoći od Velike župe Sane i Luke. U molbi navodi da je vrlo siromašna, 

bez imetka, bolesna, nesposobna za rad i da nema nikog ko bi joj pružio pomoć. Molba je uvažena i 

dodijeljena joj je jednokrtana pomoć u iznosu od 1.500 kuna. (ARSBL, 74, br. 1860/44)    
237

 Ramo Ramić, sin Mehmeda i Hate, rođen 1877. u Banjaluci, oženjen Hankom, prema matičnim 

evidencijama umrlih za grad Banjaluku umro je 6. aprila 1957. u rodnom gradu. Prema drugom 

izvoru, ubijen je u logoru Stara Gradiška 1944. Ovu drugu tvrdnju može da potkrijepi i činjenica da je 

u prvim godinama po oslobođenju Banjaluke njegova supruga Hanka otvorila kovačku radnju u Braće 

Odića ulici 20. Prema rješenju banjalučkog gradskog odbora od 28. decembra 1950, nastavljena je 

zanatska kovačka djelatnost njenog supruga Rame. (Isto, MKUBL, red. br. 193/1957; ARSB, 23, 

Registar radnji II 1938/1951, red. br. 758; Isto, 111, Karton evidencije privredne djelatnosti, red. br. 1) 
238

 Hanka Ramić, kći Halila i Hate Jahić, rođena 1889. u Glamoču, umrla je 13. marta 1964. u 

Banjaluci kao udovica. (Isto, MKUBL, red. br. 169/1964)  
239

 Mujo Čaušević, sin Hamida i Šahe djev. Skopljak, rođen je 1890. u Banjaluci. U rodnom gradu se 

vjenčao 1917. sa Melvom Handnović. Umro je 4. aprila 1966. u Banjaluci. (Isto, MKRBL, red. br. 

134/1957) 
240

 Šaha Čaušević, kći Muje i Melve, rođena je 1923. u Banjaluci. U Bosanskom Novom je 1939. 

zaključila brak sa Huseinom Keserovićem. Umrla je 23. jula 1984. u rodnom gradu. (Isto, MKRBL, 

red. br. 1660/1961) 
241

 Mehmed Čaušević, sin Muje i Melve, rođen je 31. oktobra 1935. u Banjaluci, gdje je i umro 9. 

septembra 2009.  (Isto, MKRBL, red. br. 542/1935) 
242

 Fatima Čaušević, kći Muje i Melve, rođena je 15. aprila 1927. u Banjaluci. (Isto, MKRBL, red. br. 

41/1951) 
243

 U originalnom dokumentu prezime Handanović za sve članove porodice greškom je upisano kao 

"Kandanović". Mehmed Handanović, sin Ibre i Šefke djev. Mrljić, rođen je 1893. u Kozarcu. Umro je 

19. marta 1969. u Banjaluci. (Isto, MKUBL, red. br. 201/1969) 
244

 Ahmet Žilić je 1907. registrovao radnju za trgovinu peradima i jajima. Trgovinu blagom i marvom 

registrovao je 12. avgusta 1915, prvo u Tetarića ulici 65, a potom na Velikom trgu. Stanovao je u Kul-

mahali. Godine 1908. stekao je kćer Vasviju. (ARSBL, 23, Registar obrta 1907/1911, red. br. 

1004/1907, Isto, Registar radnji IV, 1932/1938, red. br. 122; Isto, 1938/1946, red. br. 113; ARSBL, 

Iskaz o rođenoj muslimanskoj djeci u Banjaluci, 1906/1909, red. br. 117; Isto, 111, Matični ured, tek. 

br. 59/46) 
245

 Hasib Žilić, sin Smaje i Haske, rođen 21. juna 1901. u Banjaluci, gdje se 8. decembra 1912. oženio 

Melvom djev. Huskić iz Bosanske Gradiške. Registrovao je 19. aprila 1919. kovačku radnju u 

Hadžilojinoj ulici 42, a  1927. i trgovinu blagom i konjima, na Velikom trgu, na nestalnom mjestu. 

Tokom 1942. je uhapšen i zatočen u zatvor banjalučkog Župskog redarstva. Umro je 15. decembra 
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350–354. Hasan Nezić
250

 (m, 46), Šefka Nezić (ž, 45), Derviš Nezić
251

 (m, 17), 

Ramadan Nezić (m, 12), Rasim Nezić (m, 7). 

355–358. Mehmed Mujkanović (m, 33), Behrija Mujkanović (ž, 27), Adem 

Mujkanović (m, 7), Ibro Mujkanović (m, 4). 

359–365. Meho Hirkić
252

 (m, 50), Fatima Hirkić
253

 (ž, 40), Nafa Hirkić
254

 (ž, 19), 

Osman Hirkić (m, 17), Safeta Hirkić
255

 (ž, 15), Rasim Hirkić
256

 (m, 11), Asim 

Hirkić
257

 (m, 5). 

                                                                                                                                          
1963. u Banjaluci. (Isto, MKRBL, red. br. 1826/1962; ARSBL, 23, Registar radnji II, 1932/1938, red. 

br. 283; Isto, 1938/1951, red. br. 104; Registar radnji IV, 1932/1938, red. br. 140; Isto, 1938/1946, 

red. br. 88) 
246

 Sulejman Žilić, sin Hasiba i Melve, rođen je 5. juna 1921. u Banjaluci, gdje se 6. septembra 1946. 

oženio Ifetom djev. Memišević. Umro je 20. oktobra 1981. u rodnom gradu. (Isto, MKRBL, red. br. 

2306/1974) 
247

 Zijad Žilić, sin Hasiba i Melve, rođen je 4. maja 1911. u Banjaluci, gdje se oženio 13. novembra 

1954. Senijom djev. Kahrić. Umro je 16. juna 2007 u Malmeu. (Isto, MKRBL, red. br. 134/1931) 
248

 U originalnom dokumentu stoji "muško". 
249

 Smajo Žilić, sin Hasiba i Melve, rođen 29. maja 1941. u Banjaluci. U rodnom gradu se oženio 16. 

septembra 1962. Feridom djev. Delić. Umro je 19. februara 2008. u Malmeu. (Isto, MKRBL, red. br. 

1075/1941) 
250

 Hasan Nezić, sin Sulje i Malke djev. Skopljak, rođen 1895. u Banjaluci, radnik, oženio se 

domaćicom Šefikom djev. Velić, rođenom 1895. u Banjaluci. Stanovali su u Tetarića ulici 46. Tokom 

1942. Hasan je uhapšen i zatočen u zatvor banjalučkog Župskog redarstva. (ARSBL, 111, Matični 

ured, br. 149/1949; ARSBL, 328, inv. br. 3486) 
251

 Derviš Nezić, sin Hasana i Šefike, rođen je 4. maja 1923. u Banjaluci. Tokom 1942. je uhapšen i 

zatočen u zatvor banjalučkog Župskog redarstva, zajedno sa Medom i Ramadanom Nezićem. Oženio 

se 11. oktobra 1948. Razijom djev. Alunović iz Banjaluke. (ARSBL, 111, Matični ured, br. 149/1949; 

ARSBL, 328, inv. br. 3486)  
252

 Meho Mehmed Hirkić, sin Ahmeta i Hate djev. Ključanin, rođen je 5. jula 1893. u Banjaluci. 

Trgovinu peradima i jajima registrovao je 21. maja 1919. na Velikom trgu (pijaca), na nestalnom 

mjestu. Mehin otac Ahmet Hirkić, sin Osmanov, registrovao je istu trgovačku radnju tokom 1907. i 

plaćao porez od 200 K. Umro je u Banjaluci 3. decembra 1934. Meho Hirkić naslijedio je očevu 

imovinu. I djed Osman Hirkić, rođen 1876. u Bosni, registrovao je trgovinu konjima. Tokom 1907. 

plaćao je porez u iznosu od 200 K. Trgovačku djelatnost proširio je 8. jula 1909. i na trgovinu 

peradima. Meho Hirkić se vjenčao 13. januara 1919. u Banjaluci sa Fatimom djev. Memić. Umro je 

28. januara 1969. u rodnom gradu. (Isto, MKRBL, red. br. 243/1960; ARSBL, 23, Registar obrta 

1907–1911, red. br. 311/1907, 313/1907 i 140/1909; Isto, Registar radnji IV, 1932/1938, red. br. 317; 

Isto, 1938/1946, red. br. 116; ARSBL, 111, Ostavine, H–34 i H–45)  
253

 Fatima Hirkić, kći Ibre i Hadžire djev. Suljić, rođena 1899. u Banjaluci, bila je udata za Mehmeda 

Hirkića. Umrla je 24. avgusta 1969. u rodnom gradu. (Isto, MKUBL, red. br. 564/1969) 
254

 Nafa Hirkić, kći Mehe, rođena 5. avgusta 1922. u Banjaluci, gdje se 4. avgusta 1942. udala za 

Hašima Haskića. (Isto, MKRBL, red. br. 66/1951)   
255

 Safeta Hirkić, kći Mehmeda i Fatime, rođena je 16. aprila 1926. u Banjaluci, gdje je 20. oktobra 

1985. i umrla. (Isto, MKuBL, red. br. 1311/1985)   
256

 Rasim Hirkić, sin Mehe i Fatime, rođen je 5. maja 1931. u Banjaluci. U rodnom gradu se vjenčao 

10. oktobra 1961. sa Dibom Arapović. Umro je 2. maja 2004. (Isto, MKRBL, red. br. 135/1931)   
257

 Asim Hirkić, sin Mehe i Fatime, rođen je 13. oktobra 1936. u Banjaluci, gdje je zasnovao bračnu 

zajednicu 12. februara 1961. sa Verom djev. Ekert. (Isto, MKRBL, red. br. 629/1936)   
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366–370. Muharem Malkić
258

 (m, 38), Mina Malkić
259

 (ž, 25), Hasan Malkić
260

 (m, 

10), Zilha Malkić (ž, 3), Ismet Malkić
261

 (m, 1). 

371–372. Akija Sinanović
262

 (m, 60), Halima Sinanović
263

 (ž, 45). 

373–377. (Mu)Hamed Mistrić
264

 (m, 32), Hurma Mistrić
265

 (ž, 30), Dilfa Mistrić
266

 

(ž, 13), Tina Mistrić (ž, 9), Zumra Mistrić
267

 (ž, 8). 

378–380. Edhem Malkić
268

 (m, 40), Almasa Malkić (ž, 25), Zineta Malkić
269

 (ž, 9). 

381–385. Redžo Ramić
270

 (m, 47), Naza Ramić (ž, 40), Mehmed Ramić
271

 (m, 19), 

Hasim Ramić (m, 17), Dževad Ramić
272

 (m, 11). 

                                                 
258

 Muharem Malkić, sin Hasana i Emine Mine djev. Mesterbašić, rođen 1903. u Banjaluci. Prema 

izvještaju Narodne zaštite u Banjaluci od 31. maja 1944, nastala je veća šteta na nepokretnoj i 

pokretnoj Muharemovoj imovini nakon savezničkog vazdušnog bombardovanja Banjaluke. Umro je 

19. aprila 1950. u Banjaluci. Šestinu imovine (kuća, kovačnica i vrt) naslijedili su supruga Mina, sin 

Hasan i maloljetna djeca Osman, Zilha i Berka (Isto, MKUBL, red. br. 211/1950; ARSBL, 74, br, 

13.699; ARSBL, 111, Ostavine M–42 i M–82)  
259

 Mina Malkić, kći Imre Memića i Hađere. djev Šabić, rođena je 1902. u Banjaluci, gdje se i udala 8. 

oktobra 1930. za Muharema Malkića. (MKRBL, red. br. 358/1953. i MKVBL, red. br. 144/1930)  
260

 Hasan Malkić, sin Muharema i Mine Malkić, rođen 24. marta 1932. u Banjaluci, oženjen Hajrijom 

Malkić, umro je 17. jula 2002. u Malmeu. (Isto, MKUBL, red. br. 1732/2002)  
261

 Ismet Malkić, sin Muharema i Mine, rođen 30. aprila 1941. u Banjaluci, gdje je i umro 5. jula 

1949. (Isto, MKUBL, red. br. 515/1949)  
262

 Akija Hakija Sinanović, sin Šerifa, rođen je 1898. u Banjaluci. (Isto, MKDBL, red. br. 

19729/1948)   
263

 Halima Sinanović, kći Mehmeda Rakovića, rođena 1898. u Bosanskoj Gradišci, udala se 23. juna 

1930. za Hakiju Sinanovića u Banjaluci. (Isto, MKVBL, red. br. 50/1930) 
264

 Muhamed Hamed, sin Sulje i Dibe djev. Šabanović, rođen 1905. u Ključu, oženio se 1925. 

Hurmom djev. Ramić. Stanovao je u Banjaluci (V kvart) u Davidovića ulici 7. Registrovao je 12. jula 

1933. kovačku radnju u Despota Stevana ulici 58 (II kvart). Poslije revidovanja, radnja je nastavila sa 

radom 7. marta 1946. Umro je 16. januara 1979. u Banjaluci. (Isto, MKRBL, red. br. 76/1950; 

ARSBL, Registar radnji II 1932/1938, red. br. 28; Isto, 1938/1951, red. br. 76) 
265

 Hurma Mistrić, kći Alije i Šaćire Ramić, rođena 1909. u Banjaluci, supruga Muhameda Mistrića, 

umrla je 25. juna 1975. u rodnom gradu. Njen otac Alija Ramić registrovao je kovački obrt i trgovinu 

konjima u Banjaluci. Tokom 1907. plaćao je porez u novčanom iznosu od 400 K.
 
Stanovao je u Kul-

mahali u Banjaluci.  (Isto, MKUBL, red. br. 557/1975; ARSBL, 23, Registar obrta 1907–1911, red. 

br. 765/1907; Isto, Iskaz o rođenoj muslimanskoj djeci u Banjaluci, 1906/1909, red. br. 123)   
266

 Dilfa Mistrić, kći Muhameda Mistrića i Hurme djev. Ramić, rođena 18. oktobra 1929. u Banjaluci 

(Isto, MKRBL, red. br. 191/1951)   
267

 Zumra Mistrić, kći Muhameda i Hurme Mistrić, rođena 14. novembra 1933. u Banjaluci, sklopila 

je brak sa Arifom Arifovićem 3. septembra 1965. u Bihaću, gdje je 8. oktobra 2012. i umrla. (Isto, 

MKRBL, red. br. 1362/1933)   
268

 Edhem Malkić, sin Mustafe i Alije Malkić, rođen 1902. u Banjaluci, oženjen Aišom, kćerkom 

Salka i Rašide Pandić, rođenom 28. decembra 1927. u Banjaluci. Oboje su umrli u Banjaluci, Edhem 

11. jula 1976, a Aiša 2. avgusta 2003. (Isto, MKUBL, red. br. 617/1976 i red. br. 1292/2003)  
269

 Zineta Malkić, kći Edhema i Almase djev. Silajdžić, rođena 19. aprila 1933. u Banjaluci, umrla je 

15. juna 1982. u Doboju. (Isto, MKRBL, red. br. 317/1933)  
270

 Redžo Ramić, sin Mehmeda i Hate, rođen 1894. u Banjaluci, musliman, sa stalnim boravištem u 

Banjaluci, Kotorvaroška ulica bb, radnik, 1942. je uhapšen i zatočen u zatvor banjalučkog Župskog 

redarstva. Prijavu ratne štete podnio je 1. oktobra 1945. banjalučkoj gradskoj opštini, tražeći 

nadoknadu za kuću i štalu (oštećene poslije bombardovanja) i odneseno muško i žemsko rublje. Molbi 
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386–387. Diba Ramić (ž, 65), Mehmed Ramić (m, 20). 

388–389. Salko Ćelić (m, 40), Zuhra Ćelić (ž, 32). 

390–391. Ramo Sofić
273

 (m, 48), Aiša Sofić (ž, 38). 

392–393. Irfan Nezić
274

 (m, 23), Zumra Nezić (ž, 22). 

394–400. Salko Skopljak
275

 (m, 44), Zuhra Skopljak (ž, 35), Fatima Skopljak (ž, 18), 

Aiša Skopljak
276

 (ž, 15), Halida Skopljak
277

 (ž, 7), Meho Skopljak (m, 16), Halid 

Skopljak
278

 (m, 14). 

401. Bešir Tubanović
279

 (m, 55). 

402–403. Adem Zumbić (m, 34), Šefka Zumbić (ž, 30). 

404–410. Alija Sinanović
280

 (m, 35), Alija Sinanović
281

 (ž, 28), Salih Sinanović (m, 

11), Redžep Sinanović
282

 (m, 10), Džavida Sinanović (ž, 8), Safet Sinanović
283

 (m, 

5), Dževad Sinanović
284

  (m, 2). 

                                                                                                                                          
je djelimično udovoljeno. Umro je 27. oktobra 1972. u rodnom gradu kao razveden. (Isto, MKUBL, 

red. br. 795/1972; ARSBL, 111, KRŠT, br. 1804/45; ARSBL, 328, inv. br. 3486) 
271

 Mehmed Ramić, sin Redže i Naze djev. Jarić, rođen 15. marta 1922. u Banjaluci. Dana 22. juna 

1957. u Norveškoj je sklopio brak sa Birgit Dahle. (Isto, MKRBL, red. br. 1389/1959)  
272

 Dževad Ramić, sin Redže i Nazife djev. Jarić, rođen 3. novembra 1930. u Banjaluci, ženio se tri 

puta. Treći brak je zaključio 10. avgusta 1991. sa Emirom Hodžić. (Isto, MKRBL, red. br. 663/1956) 
273

 Porodici Sofić iz Banjaluke pripadala je Fatima djev. Memić, supruga Muhameda Sofića. Umrla je 

10. januara 1942. u Banjaluci. Naslijedili su je sinovi Rasim, Derviš i Muharem. Muharem Sofić (28 

godina), Jugosloven, radnik, stalnog boravišta na Suturliji 2 (I kvart), podnio je 24. septembra 1945. 

banjalučkom Gradskom odboru za procjenu i isplatu štete zahtjev za naknadu štete na kući djelimično 

oštećenoj od bombi. Molbi je djelimično udovoljeno. (ARSBL,111, Ostavine M–80; Isto, KRŠT br. 

1138/45).  
274

 Irfan Nezić je uhapšen i zatočen 1942. u zatvor banjalučkog Župskog redarstva. (ARSBL, 328, inv. 

br. 3486) 
275

 Salko Skopljak, sin Huse i Fate djev. Ćelić, rođen 1897. u Banjaluci. Od 3. juna 1949. živi u 

bračnoj zajednici sa Behijom djev. Tuleković. Umro je 17. novembra 1969. u rodnom gradu. (Isto, 

MKRBL, red. br. 301/1962) 
276

 Aiša Skopljak, kći Salka i Zuhre djev. Berberović, rođena 17. oktobra 1927. u Banjaluci. (Isto, 

MKRBL, red. br. 222/1951) 
277

 Halida Skopljak, kći Salka i Zuhre djev. Berberović, rođena 3. avgusta 1935. u Banjaluci. Umrla 1. 

decembra 2002. u Sarajevu. (Isto, MKRBL, red. br. 99/1968) 
278

 Halid Skopljak, sin Salka i Zuhre djev. Berberović, rođen 5. aprila 1927. u Banjaluci. Tokom 1955. 

u Sarajevu je zbog duševne bolesti stavljen pod starateljstvo (Isto, MKRBL, red. br. 547/195 
279

 Bešir Bećir Tubanović, sin Salka i Đulse Tubanović, rođen 1888. u Banjaluci, umro je 16. januara 

1951. u rodnom gradu. (Isto, MKUBL, red. br. 29/1951) 
280

 Alija Sinanović dobio je 3. marta 1943. od Župske redarstvene oblasti da kao vlasnik automobila 

marke "Ford" iz 1931. može pružati putničke taksi usluge na području Banjalučkog kotara. Odobrena 

mu je i mjesečna kupovina benzina u količini od 200 litara. Identičnu dozvolu posjedovao je i tokom 

1942. (ARSBL, 74, br. 16389/1942 i br. 8163/1943) 
281

 Alija Sinanović, kći Alije Peleševića, rođena 29. jula 1911. u Gradačcu, umrla je 13. januara 2008. 

u Banjaluci. (Isto, MKUBL, red. br. 125/2008) 
282

 Redžep Sinanović, sin Alije i Alije Sinanović, rođen 16. decembra 1931. u Banjaluci, gdje se 

oženio 21. juna 1962. Đulsom djev. Keranović. Umro je 9. marta 2005. u Bihaću. (Isto, MKRBL, red. 

br. 192/1931)   
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411–413. Meho Žilić
285

 (m, 70), Mina Žilić (ž, 60), Zejna Žilić (ž, 22). 

414
286

–417. Hašim Mujkić (m, 28)
287

, Šehra Mujkić (ž, 25), Dudija Mujkić (ž, 6), 

Hadžera Mujkić (ž, 13). 

418–419. Mujo Džananović
288

 (m, 50)
 289

, Tahira Džananović
290

 (ž, 12). 

420–425. Avdo Ramić
291

 (m, 53), Kadira Ramić (ž, 50), Osman Ramić (ž, 17), 

Mučalefa Ramić (ž, 16), Safija Ramić (ž
292

, 8), Šaban Ramić
293

 (m, 5). 

426–429. Mustafa Memić
294

 (m, 43), Ćama Memić
295

 (ž, 35), Redžep Memić
296

 (m, 

14), Senija Memić
297

 (ž, 4). 

                                                                                                                                          
283

 Safet Sinanović, sin Alije i Alije Sinanović, rođen 12. februara 1938. u Banjaluci, gdje se oženio 

10. juna 1969. Hasijom djev. Zukić. (Isto, MKRBL, red. br. 751/1938) 
284

 Dževad Sinanović, sin Alije i Alije Sinanović, rođen 18. januara 1940. u Banjaluci. (Isto, MKRBL, 

red. br. 929/1940) 
285

 Meho Žilić, musliman iz Bosne, registrovao je 11. avgusta 1908. trgovinu voćem i povrćem u 

Davidovića ulici u Banjaluci. Novčani iznos poreza za 1908. nije evidentiran u registru radnji. 

(ARSBL, 23, Registar obrta za Banjaluku 1907/1911, red. br. 126/1908)  
286

 Na ovom mjestu u originalnom dokumentu, u rubrici "opaska" stoji tekst: "Stanuje u kolibici na 

Državnom zemljištu" i počinje od red. br. 414, a završava red. br. 417.  
287

 Hašim Mujkić otvorio je 11. decembra 1942. trgovinu peradima i jajima na gradskoj tržnici u 

Banjaluci. Nepokretna i pokretna imovina Hašima Mujkića teško je oštećena 29. maja 1944. tokom 

savezničkog bombardovanja Banjaluke. Njegova sedmočlana porodica dovedena je u posebno težak 

položaj poslije vazdužnih napada. (ARSBL, Registar radnji IV, 1938/1946, red. br. 493; ARSBL, 84, 

br. 25799/1942; ARSBL, 74. br. 12.407/1944)  
288

 Mujo Džananović, sin Huse i Tahe, rođen 1885. u Banjaluci, gdje je umro 28. januara 1942. (Isto, 

MKUBL, red. br. 4/1942) 
289

 Na ovom mjestu u originalnom dokumentu u rubrici "opaska" stoji: "Stanuje u vlastitoj kući i bavi 

se stanovitim poslom" i počinje od red. br. 418, a završava red. br. 445. 
290

 Tahira Džananović, kći Muje i Hanife djev. Skopljak, rođena 26. februara 1928. u Banjaluci, 

udavala se tri puta, posljednji put 16. septembra 1972. za Tomislava Kalinića. (Isto, MKRBL, red. br. 

1592/1962) 
291

 Avdo Avdija Ramić, musliman iz Bosne, registrovao je kovački obrt u Banjaluci. Umro je u 

Banjaluci u 56 godini života, najverovatnije tokom 1944. (ARSBL, 23, Registar obrta 1907-1911, red. 

br. 766/1907; ARSBL, 64, Spisak lica poginulih, umrlih i nestalih za vrijeme rata 1941–1945, red, br. 

118) 
292

 U originalnom dokumentu stoji "muško". 
293

 Šaban Ramić, sin Avde i Kadire djev. Biščević, rođen 23. februara 1937. u Banjaluci. Tokom 1964. 

oženio se Sadikom djev. Bećirević u Bačkom Novom Selu, gdje je i umro 13. juna 1988. (Isto, 

MKRBL, red. br. 666/1937) 
294

 Prema pismenoj prijavi supruge Ćane Memić, podnesenoj septembra 1945. u Banjaluci, Mustafa 

Memić, sin Ibre i majke Hadžere, u dobi od 48 godina, musliman, po zanimanju radnik, ubijen je 3. 

januara 1944. u Novoseliji kao građansko lice od strane Nijemaca. Njegova supruga Ćana (40 godina) 

i kći Senija (7) živjele su poslije oslobođenja Banjaluke u Desnoj novoseliji 12. (ARSBL, 111, KRŠT 

br. 5159/45)    
295

 Ćana Memić, kći Šabana i Eme djev. Delić, rođena 1906. u Banjaluci, supruga Mustafe Memića. U 

rodnom gradu umrla je 10. aprila 1975. kao udovica. (Isto, MKUBL, red. br. 371/1975) 
296

 Redžep Memić, sin Mustafe i Ćamile, rođen 5. aprila 1928. u Banjaluci, po zanimanju radnik. 

Prema pismenoj prijavi majke Ćanile, podnesenoj istog datuma kao i za supruga Mustafu, sin Redžep 

odveden je 1. marta 1944. prilikom "okupatorske racije" iz Banjaluke i sproveden u logor Jasenovac, 

odakle se nije vratio. (Isto, MKRBL, red. br. 38/1951; ARSBL, 111, KRŠT, br. 5159/45) 
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430–434. Smajo Džananović
298

 (m, 52), Derviša Džananović (ž, 38), Zijad Džanano-

vić
299

 (m, 12), Mina Džananović (ž, 5), Husein Džananović
300

 (m, 2). 

435–437. Mujo Nezić (m, 25), Zineta Nezić (ž, 20), Aiša Nezić
301

 (ž, 1). 

438–443. Mehmed Memić
302

 (m, 36), Fatima Memić
303

 (ž, 40), Besim Memić
304

 (m, 

7), Besima Memić (ž, 5), Asima Memić (ž, 1), Hadžera Memić
305

 (ž, 75). 

444–445. Osman Ramić
306

 (m, 51), Almasa Ramić (ž, 35). 

 

 

Banja Luka, 29. srpnja 1941. 

god. 

(pečat) 

Nezavisna Država 

Hrvatska 

Redarstveno ravnateljstvo 

Banja Luka 

Ravnatelj redarstva 

(potpis) 

(Blaž) Gutić 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
297

 Senija Memić, kći Mustafe i Ćane, rođena 1. marta 1937. u Banjaluci. (Isto, MKRBL, red. br. 

764/1937) 
298

 Smajo Džananović, sin Huse, rođen 1889. u Novoseliji. U Banjaluci se 29. februara 1936. oženio 

Dervišom djev. Malkić. (Isto, MKVBL, red. br. 16/1936) 
299

 Zijad Džananović, sin Smaje i Šahe rođ. Ćubić, rođen 8. decembra 1929. u Banjaluci, oženjen 

Gospom djev. Nedić. (Isto, MKRBL, red. br. 403/1953) 
300

 Husein Džananović, sin Smaila i Derviše djev. Malkić, rođen 10. septembra 1939. u Banjaluci. 

(Isto, MKRBL, red. br. 1005/1939) 
301

 Aiša Nezić, kći Muje i Zinete djev. Džananović, rođena 23. aprila 1941. u Banjaluci, gdje je 26. 

novembra 1966. sklopila brak sa Ismetom Sobom. (Isto, MKRBL, red. br. 1219/1941) 
302

 Mehmed Memić, sin Ibre i Hadžere djev. Šulić, rođen 1. februara 1906. u Banjaluci, radnik, 

oženjen domaćicom Fatimom. U braku su stekli sina Besima (r.1937) i kćeri Besimu (r. 1939) i Asimu 

(r. 1941). Prema pismenoj prijavi njegove supruge, podnijetoj 3. septembra 1945. u Banjaluci, 

Mehmeda Memića su iz Banjaluke odvele ustaše decembra 1944. kao građansko lice. Ubijen je 1945. 

u logoru Jasenovac od ustaša. Prema drugom izvoru, umro je 10. maja 1946. u rodnom gradu. (Isto, 

MKUBL, red. br. 584/1965; ARSBL, 111, KRŠT br. 414/45)  
303

 Fatima Memić, kći Šabana i Šahe djev. Hirkić, rođena 1900. u Tuzli. Umrla je 18. januara 1975. u 

Banjaluci kao udovica. (Isto, MKUBL, red. br. 61/1975) 
304

 Besim Memić, sin Mehmeda i Fatime, rođen 26. juna 1934. u Banjaluci. U rodnom gradu oženio se  

Hasnijom djev. Omerinović. Umro je 22. oktobra 1999. u Gornjem šeheru. (Isto, MKUBL, red. br. 

31/1999) 
305

 Hadžera Memić, kći Nezira, rođena 25. oktobra 1860. u Banjaluci. Umrla je 8. aprila 1952. (Isto, 

MKDBL, red. br. 2942/1948) 
306

 Osman Malić registrovao je 6. novembra 1938. kovačku radnju u Banjaluci u Zmijanje ulici 26. 

Tokom 1944. plaćao je porez u novčanom iznosu od 1200 kuna. (ARSBL, Registar radnji II, 

1938/1951, red. br. 422) 
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Verica M. Stosic 

 

Testimony on the Gypsies Census on the Territory of the City of Banja Luka 

 

Summary 

 

The Roma are people of the Indian origin. They were expelled from the South 

Asian homeland of Balochistan, in X century according to the previous historical 

sources, and according to the recent ones in XII century. After the exodus they were 

wandering through the Western Asia for a century. They settled as nomads on the 

Balkans Peninsula and Europe in several waves. In the areas of Bosnia and 

Herzegovina they were coming from the shores of the Black Sea and the Aegean Sea. 

In the time of the Turkish conquest they massively inhabited the territory of Bosnia 

and Herzegovina. Two groups of Roma appeared: “the Turkish” and “the Vlach 

Gypsies”.  

To “the Turkish Gypsies” belonged Erlides or “the Yenish people” (Parné 

Romá). They usually lived in the Gypsy quarters in towns, provincial towns and 

villages. Their poor neighborhoods were popularly called “Carnation 

neighborhoods”. By profession they were mostly blacksmiths, then butchers, flayers, 

porters, bootblacks and so on. The “Vlach Gypsies” or “black Gypsies” (Kalé Romá) 

belonged to a large homogeneous group of Gypsy tribes inhabiting the eastern 

Carpathians and the lower Danube, and to them belonged Gurbeti or “light Gypsies” 

and Kara-Vlachs or “black Vlachs”. Members of both groups of “black Gypsies” 

were engaged in coppersmith that is tinsmith, trade horses, music, reading a palm, 

begging and even theft. They were the subject of intensive study during XIX and XX 

centuries. Their origins, customs, habits, language, literature, music and psycho-

physical characteristics were studied. 

When exactly the Roma settled in Banja Luka, it is unknown. Until 1941 they 

were living mostly on the territory of the former three mahalas (neighborhoods): the 

Gypsies Quarter, Kul-Gypsies and Vlach hill (the Vlach-mahala). 

 With the census of the Roma in 1941 445 persons were included. The census 

contained information on family background, age, sex and place of residence. It was 

made in order to determine their race affiliation. 
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SILVANA VUKOVIĆ УДК 930.253:352(497.15)"1945/1955" 

Arhiv Republike Srpske 10.7251/GUARS1507381V 

Foča     

 

 

SRESKI NARODNI ODBOR FOČA 

(1945–1955); 1945–1955 

(sumarni inventar) 
 

 

Apstrakt: Opis fonda Sreski narodni odbor Foča (1945–1955) izrađen je pre-

ma Opštem međunarodnom standardu za opis arhivske građe ISAD(G). 

 

Ključne riječi: Sreski narodni odbor Foča, mjesni narodni odbori. 

 

 

OPIS FONDA 

 

1. Identifikacija 

1.1.Signatura 

1.2.Naslov 

1.3.Vrijeme nastanka građe 

1.4.Nivo opisa 

1.5.Količina jedinice opisa 

 

ARSF-8 

Sreski narodni odbor Foča 

1945–1955 

Fond 

23 kutije 

2. Kontekst 

2.1.Naziv stvaraoca 

2.2.Istorijat stvaraoca 

 

Sreski narodni odbor Foča 

 

 

U februaru 1942. godine Vrhovni štab NOP je za vrijeme boravka u Foči 

objavio propise poznate kao ''Fočanski propisi'', koji se smatraju osnovom izgradnje 

sistema narodne vlasti. Organizovani su sreski, opštinski, seoski i oblasni narodni od-

bori, koji su predstavljali organizatore privrednog, političkog i kulturnog života u 

toku i nakon rata. 

Od 1945. do 1955. godine stvaralac fonda je nosio naziv Sreski narodni odbor 

Foča, koji se tada mijenja u Narodni odbor opštine Foča
1
. Opština Foča

2
 je formira-

na 1958. godine i funkcionisala je do aprila 1963, kada je formirana Skupština 

opštine Foča
3
. 

                                                 
1
 ''Službeni list BiH'', broj 17/55 

2
 ''Službeni list BiH'', broj 23/58 

3
 ''Službeni list BiH'' ,broj 47/62 
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Sreski narodni odbor Foča (dalje: SNO) je organizaciono i politički pomagao 

mjesne narodne odbore (dalje: MNO) i objedinjavao njihov rad. 

Sreskom narodnom odboru Foča do 1951. godine pripadali su: Gradski narod-

ni odbor Foča i mjesni narodni odbori u Čelebićima, Dragočavi, Humu, Jabuci, Joša-

nici, Kozjoj Luci, Kratinama, Miljevini, Slatini, Sutjesci, Ustikolini, Vikoču, Zakmu-

ru i Zavaitu.
4
 

Na vanrednom zasjedanju SNO Foča, održanom 20. oktobra 1951. godine, 

usvojen je zaključak o reorganizaciji narodnih odbora, s ciljem smanjenja rascjepka-

nosti sreza na MNO. Osnovani su novi opštinski odbori, objedinjeni u jednu eko-

nomsku i teritorijalnu cjelinu, smanjen je broj službenika, kao i novčani izdaci, koji 

će se moći plasirati u investicije i druge korisne svrhe.
5
 Od postojećih MNO formi-

rani su novi opštinski narodni odbori u Foči, Ustikolini, Jabuci, Miljevini, Sutjesci, 

Čelebićima i Slatini.
6
 

Sreski narodni odbor Foča imao je Izvršni odbor, Opštinsko vijeće i Vijeće 

proizvođača, na čijim sjednicama su razmatrani i rješavani najvažniji privredni pro-

blemi, kao što su osnivanje preduzeća, eksproprijacije, plan sjetve, raspodjela savez-

ničke pomoći, prikupljanje poreza, problemi školstva i rješavanje molbi i žalbi gra-

đana. 

Sreski narodni odbor Foča imao je sljedeće svoje komisije: Poreska komisija, 

Komisija za molbe i žalbe, Eksproprijaciona komisija, Sjetvena komisija, Agrarna 

komisija, Disciplinska komisija za odbornike, Komisija za odlikovanja i dr. Na za-

jedničkoj sjednici Opštinskog vijeća i Vijeća proizvođača, održanoj 6. marta 1953. 

godine, formirane su Komisija za zemljišni poljoprivredni fond i Komisija za eviden-

ciju nepokretne imovine.
7
 Na sjednicama su birani povjerenici zaduženi za pojedine 

sektore (unutrašnje poslove, finansije, prosvjetu, privredu, socijalno, zdravstvo, šu-

marstvo), koji su izvještaj o svom radu podnosili Sreskom narodnom odboru. Tako-

đe je izvještaj o radu podnosio i Sreski narodni sud. Odlukom od 24. oktobra 1952. 

godine, u Narodnom odboru sreza fočanskog za obavljanje poslova administracije 

obrazuju se sljedeće organizacione jedinice: 

1. Sekretarijat narodnog odbora, 

2. Sekretarijat za privredu i komunalne poslove i 

3. Sekretarijat za unutrašnje poslove.
8
  

Na svojim redovnim i vanrednim zasjedanjima Sreski narodni odbor Foča je 

donio niz značajnih odluka kojima se regulišu najznačajnija pitanja iz života građana 

i razvoj privrede na području opštine Foča. 

 

                                                 
4
 ARSF–8, fond Sreski narodni odbor Foča, godina 1951, kutija 3 

5
 Isto  

6
 Isto  

7
 ARSF–8, fond Sreski narodni odbor Foča, godina 1953, kutija 4 

8
 ARSF–8, fond Sreski narodni odbor Foča, godina 1952, kutija 5 
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2.3. Istorijat fonda 

 

Arhivska građa fonda se nalazila u prostorijama Skupštine opštine Foča do 1985. 

godine, kada je građu preuzeo Opštinski arhiv Foča. 

 

2.4. Način preuzimanja 

 

Opštinski arhiv Foča, prema zapisniku od 9.1.1985. godine, preuzima od 

Skupštine opštine Foča građu fonda Sreski narodni odbor Foča (1945–1955). Prema 

istom zapisniku, arhivska građa fonda je djelimično sređena, složena i popisana po 

vrsti i godinama. 

 

3. Sadržaj i ustrojstvo 

 

3.1. Okvir i sadržaj 

 

Arhivska građa ovog fonda je iz perioda 1945–1955. godine. Sadrži odluke, 

rješenja i zapisnike sa sjednica SNO Foča, spise o eksproprijaciji, kao i tehničku do-

kumentaciju Sreskog narodnog odbora Foča kao tadašnjeg organa vlasti. 

 

3.2. Vrednovanje i izdvajanje 

 

Nije bilo izdvajanja bezvrijedne dokumentarne građe. 

 

3.3. Stepen sređenosti 

 

Fond je sređen po serijama i to: I – Sjednice i akti organa SNO Foča; II – 

Tehnička dokumentacija; III – Službeni listovi SNO Foča. 

U okviru serije arhivska građa je sređena hronološki, po godinama nastanka. 

 

4. Uslovi dostupnosti građe 

 

4.1. Uslovi dostupnosti 

 

Arhivska građa fonda je dostupna u skladu sa Zakonom o arhivskoj djelatno-

sti
9
 i Pravilnikom o uslovima i načinu korišćenja javne arhivske građe u Arhivu Re-

publike Srpske
10

. 

 

4.2. Jezik/pismo arhivske građe  Jezik: srpskohrvatski 

                                                 
9
 "Службени гласник Републике Српске", број 119/08 

10
 "Службени гласник Републике Српске", број 36/12 
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Pismo: ćirilica 

4.3. Informativna sredstva  Sumarni inventar 

4.4. Napomena arhiviste  Opis fonda izradila Silvana Vuković 

4.5. Datum vezan za opis  Opis izrađen u februaru 2015. 

 

I. Sjednice i akti organa SNO Foča   

1. Identifikacija 

1.1. Signatura 

1.2. Naslov 

1.3. Granične godine 

1.4. Nivo opisa 

1.5. Količina jedinice opisa 

  

ARSF-8 

Sjednice i akti organa SNO Foča 

1945–1955 

serija 

19 kutija 

 

Kutija Sadržaj Godina 

1.  Zapisnici Izvršnog odbora SNO Foča 1945–1952. 

2.  Zapisnici sjednica SNO Foča 1945–1950. 

3.  Zapisnici sjednica SNO Foča 

Zapisnici sjednica užeg SNO Foča 

Zapisnik vanrednog zasjedanja SNO Foča 

Zapisnici Vijeća proizvođača SNO Foča 

1951–1952. 

1945. 

1951. 

1952–1955. 

4.  Zapisnici sjednica Vijeća SNO Foča  

Zapisnici zajedničkih sjednica Sreskog vijeća i Vijeća 

proizvođača 

1952–1955. 

 

1952–1955. 

5.  Zapisnici sjednica Savjeta za privredu SNO Foča 

Zapisnici Personalne komisije pri SNO Foča 

Zapisnici Savjeta za unutrašnje poslove SNO Foča 

Odluke SNO Foča 

Spisi o eksproprijaciji 

1952–1955. 

1951–1952. 

1954–1955. 

1948–1954. 

1951–1952. 

6.  Zapisnici Odjeljenja za prosvjetu SNO Foča 1946–1955. 

7.  Rješenja o postavljenju i razrješenju SNO Foča 1947–1955. 

8.  Rješenja o postavljenju i razrješenju IO SNO Foča 1948–1952. 

9.  Građevinske dozvole 

Zanatske dozvole 

1951–1955. 

1946–1955. 

10.  Zanatske dozvole 1946–1955. 

11.  Budžet 1949–1955. 

12.  Personalni listovi 1950. 

13.  Platne liste SNO Foča 1945–1955. 

14.  Platne liste IO SNO Foča 1945–1955. 

15.  Platne liste Odjeljenja za građevinarstvo 1945–1955. 

16.  Platne liste Odjeljenja za poljoprivredu 1945–1955. 

17.  Platne liste Odjeljenja za socijalno 1945–1955. 
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18.  Platne liste Odjeljenja za prosvjetu 1945–1955. 

19.  Platne liste Odjeljenja za prosvjetu 1945–1955. 

 

II. Tehnička dokumentacija 

 

a. Tehnička dokumentacija   

1. Identifikacija 

1.1. Signatura 

1.2. Naslov 

1.3. Vrijeme nastanka građe 

1.4. Nivo opisa 

1.5. Količina jedinice opisa 

  

ARSF-8 

Tehnička dokumentacija 

1953–1955. 

serija 

3 kutije 

 

Kutija Sadržaj Godina 

20.  Situacioni plan za stambene zgrade u Foči 

Projekti stambenih zgrada u Foči 

Projekat fermentacione komore Duvanske stanice Foča 

Projekat zgrade Sreskog zadružnog saveza  

Projekat magacina za skladište duvana Duvanske stanice Foča 

1953–1954. 

1954. 

1954. 

1955. 

1955. 

21.  Projekat hotela u Foči  

Program investicione izgradnje elektroinstalacija – Pilana 

Maglić Foča 

1953–1955. 

 

1954. 

22.  Tehnička dokumentacija – Dezinfekciona stanica 

Projekat stambene zgrade za samce 

Tehnička dokumentacija – Tkaonica ćilima Foča 

Projekat pekare Foča 

1955. 

1955. 

1955. 

1955. 

 

III. Službeni listovi 

 

b. Službeni listovi   

1. Identifikacija 

1.1. Signatura 

1.2. Naslov 

1.3. Vrijeme nastanka građe 

1.4. Nivo opisa 

1.5. Količina jedinice opisa 

  

ARSF-8 

Službeni listovi 

1950. 

serija 

1 kutija 

 

Kutija Sadržaj Godina 

23.  Službeni listovi od A do Ž SNO Foča 1950. 
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ВЕРИЦА ЈОСИПОВИЋ УДК 930.253:341.322.5(497.15)"1945" 

Архив Републике Српске 10.7251/GUARS1507387J 

Бањалука 

verica.josipovic@arhivrs.org 

 

 

СРЕСКА КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

РАТНИХ ЗЛОЧИНА У ПРИЈЕДОРУ (1945); 1945 

(аналитички инвентар) 
 

 

Апстракт: У Архиву Републике Српске чува се девет фондова наста-

лих радом окружних, среских и општинских комисија за испитивање ратних 

злочина окупатора и њихових помагача. Сви ови фондови, заједно са још 15 ар-

хивских фондова и збирки, Одлуком Комисије за очување националних споме-

ника проглашени  су националним спомеником Босне и Херцеговине.
1
 

У раду су дате основне информације о ствараоцу и опис грађе фонда 

Среска комисија за утврђивање ратних злочина у Приједору. 

 

Кључне ријечи: Срескa комисија за утврђивање ратних злочина у Прије-

дору, Орган земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора и његових 

помагача за округ Бањалука, Земаљска комисија, записници, злочин.  

 

 

На основу Правилника о раду Државне комисије за утврђивање злочина 

окупатора и њихових помагача, који је донио НКОЈ 6. маја 1944. године, 

ЗАВНОБиХ је на Другом засједању јула 1944. донио одлуку о успостављању 

Земаљске комисије за испитивање злочина окупатора и њихових помагача за 

подручје БиХ, која је имала задатак да утврди одговорност свих лица која су у 

својству окупатора и његових помагача извршила злочине над народима Босне 

и Херцеговине за вријеме окупације, да их пронађе и преда суду. У циљу при-

купљања података и доказа о злочинима окупатора и њихових помагача Земаљ-

ска комисија је формирала своје органе при обласним и окружним народноо-

слободилачким одборима, који су вршили надзор над радом општинских и 

градских комисија, прикупљали обрађене материјале, провјеравали их, допуња-

вали и достављали Земаљској комисији за БиХ. 

У току рада на утврђивању злочина окупатора и њихових помагача ука-

зала се потреба да се, поред општинских и градских, формирају и среске коми-

сије. Примијећено је у пракси да су поједине градске и општинске комисије 

                                                 
1
 ''Службени гласник Босне и Херцеговине'' број 36/07 
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биле препуштене саме себи, односно само писменим упутствима које су доби-

јале од окружног органа. Пошто је територија на којој је дјеловао овај орган 

била сувише широка а број општинских комисија велик, није се могао често 

обилазити цијели терен и давати конкретна упутства и директиве за рад. Да би 

се избјегла ова празнина између окружних и општинских комисија, приступило 

се формирању среских комисија, којима је основни задатак био обилазак, кон-

тролисање и давање инструкција општинским комисијама у њиховом раду. 

Земаљска комисија при ЗАВНОБиХ-у је на основу таквог сазнања до-

нијела  одлуку о формирању среских комисија. Тако је својим дописом и усме-

ним наређењем ставила у задатак Органу земаљске комисије за утврђивање 

злочина окупатора и његових помагача за округ Козару да на свом округу фор-

мира среске комисије, и то у Приједору, Бос. Новoм, Бос. Дубици и Бос. Гра-

дишци.
2 

На основу дописа Земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора 

и њихових помагача упућеног Окружном органу Подгрмеч,
3
 дописа Органа зе-

маљске комисије за утврђивање злочина окупатора и његових помагача за 

округ Козара, упућеног ОНОО-у Приједор
4
 и сачуване грађе, може се закљу-

чити да је Среска комисија за утврђивање ратних злочина у Приједору изабра-

на 1. априла, а почела с радом у мају 1945.
 

Среску комисију за утврђивање ратних злочина у Приједору сачињавали 

су
5
 Милан Тртица,

6
 предсједник, Јусуф Бејтовић

7
 и Милан Сарајлић,

8
 чланови. 

За секретара Комисије изабран је Екрем Хаџиомерспахић.
9
 Комисија је покри-

                                                 
2
 АРСБЛ, фонд  Орган земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових 

помагача за округ Козара, број 129/45 од 1.4.1945. године; 
3
 АРСБЛ, фонд Орган Босанско-херцеговачке земаљске комисије за испитивање злочина 

окупатора и његових помагача за округ Подгрмеч, број 156/45; 
4
 АРСБЛ, фонд Орган  земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових 

помагача за округ Козара, број 129/45 од 1.4.1945. године; 
5
 АРСБЛ–70–1–19 

6
 Милан Тртица је основну школу завршио 1894. у Гламочу. Струковни испит за кондуктера и 

возовођу положио је 1921. у  Љубљани. Радио је у Дирекцији јужних жељезница у Љубљани и 

Југословенској државној жељезници. Пензионисан је 1944. Од 1.10.1944. до 31.3.1945. био је 

предсједник  Градске, а од 1.4.1945. предсједник Среске комисије за утврђивање ратних злочи-

на у Приједору. 
7
 Јусуф Бејтовић је основну и шегртску школу за пекара завршио у Приједору. Био је члан  

Општинске комисије за утврђивање ратних злочина у Радомировцу, срез Босански Нови, а од 1. 

априла 1945. члан Среске комисије Приједор. 
8
 Милан Сарајлић је основну школу завршио у Козарцу. Радио је као каменорезац од 1937. до 

1941. Био је предсједник Општинске комисије за утврђивање ратних злочина у Паланчишту до 

31.3.1945, а затим члан Среске комисије Приједор. 
9
 АРСБЛ, фонд Орган земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових по-

магача за округ Бањалука, број 140/45 од 3.5.1945. године 
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вала подручје општина Орловци, Бистрица, Козарац, Санска (Брезичани), Ма-

рићка, Паланчиште, Пискавица, Омарска, Ракелићи, Волар и Љубија.
10

 

Рад ове комисије, као и осталих среских комисија, трајао је  кратко због 

недостатка буџетских средстава за плате службеника, па је рад на испитивању 

злочина окупатора пренсен на Срески народни одбор.
11

 Дописом од 15.8.1945. 

године СНО Приједор је обавијестио Окружну комисију у Бањалуци да је с тим 

датумом расформирана Среска комисија у Приједору и да је овај одбор преузео 

сав недовршен материјал од Комисије.
12

  

 Укидањем среских комисија срески народни одбори добијају задатак да 

до половине октобра 1945. године испитају и истраже ратне злочине, служећи 

се свим доказним средствима која им буду стајала на располагању, као што су 

искази свједока, исправе и документи, службени акти, писма, леци, плакати, 

фотографије, књиге, новине. На основу сачуване грађе види се да је СНО При-

једор - унутрашње одјељење радио на овим пословима до краја 1945. године. 

Подаци о преузимању грађе Среске комисије за утврђивање ратних зло-

чина у Приједору у Архив Републике Српске нису сачувани. Грађа је непот-

пуна, а чине је општи списи, писани руком и писаћом машином, на папиру раз-

личитог квалитета и величине, латиницом и ћирилицом, на српскохрватском је-

зику. Списи су физички оштећени. Текст је почео да блиједи и читкост је неза-

довољавајућа. Књиге нису преузете. 

Архивску грађу фонда чине записници о саслушању оштећених, који су 

пријављивали злочине и материјалну штету коју су им причинили окупатори и 

његови помагачи, изјаве окривљених и свjедока, извјештаји о раду Среске и оп-

штинских комисија за испитивање злочина окупатора и његових помагача, пре-

писка Среске комисије са општинским, окружним и Земаљском комисијом, 

упутства о раду, замолнице да се саслушају свједоци. Сређивање и обрада ар-

хивског фонда, у количини од двије кутије, извршена је 2006. године. Списи су 

сређени системом провенијенције. Приликом сређивања из фонда је издвојено 

37 предмета Среске комисије за утврђивање ратне штете Приједор.  

Архивска грађа фонда може да се користи за изучавање злочина окупа-

тора и његових помагача над становништвом среза Приједор за вријеме Другог 

свјетског рата. 

Грађа је доступна у складу са Законом о архивској дјелатности Репуб-

лике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број119/08) и Упутством 

о условима и начину коришћења јавне архивске грађе ("Службени гласник Ре-

публике Српске" број 36/12). 

 

                                                 
10

 АРСБЛ–70–2–83 
11

 АРСБЛ–70–2–85 
12

 АРСБЛ, фонд Орган земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових пома-

гача за округ Бањалука, број 303/45 од 21.8.1945. године 
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Сигнатура фонда: АРСБЛ-70 

 

Инвентар чини сигнатура фонда, редни број кутије и број предмета. 

 

Скраћенице: 

 

НКОЈ – Национални комитет ослобођења Југославије 

ЗАВНОБиХ – Земаљско антифашистичко вијеће народног ослобођења Босне и 

Херцеговине 

БиХ – Босна и Херцеговина 

СНОО – срески народноослободилачки одбор 

СНО – срески народни одбор  

ОНОО – општински народноослободилачки одбор 

МНО – мјесни народни одбор 

ГНОО – градски народноослободилачки одбор 

ГНО – градски народни одбор 

ОНО – општински народни одбор 

АРСБЛ – Архив Републике Српске, Бањалука 

 

Попис садржаја: 

 

АРСБЛ – 70–1 

 

1. Допис Органа земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора 

и његових помагача за округ Бањалука којим враћа Среској комиси-

ји за утврђивање ратних злочина у Приједору неке записнике на до-

пуну; број 2/45; Л:4; ћирилица и латиница; 

2. Записник састављен 14. априла 1945. године у Општинском НОО 

Љубија приликом избора Општинске комисије за испитивање зло-

чина окупатора и њихових помагача; број 3/45; Л:2; латиница; 

3. Допис Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједору 

којим враћа Општинској комисији за утврђивање ратних злочина у 

Љубији записнике на допуну; број 4/45; Л:1; латиница; 

4. Записник Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Прије-

дору, састављен 15. маја 1945. године у кривичном предмету против 

непознатих њемачких војника те Славе и Јозефине Брдар због зло-

чина на штету Јованке Десић из Приједора; број 9/45; Л:2; латиница; 

5. Допис Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједору 

Органу земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора и ње-

гових помагача за округ Бањалука у вези с доставом записника са 

подручја општине Волар; број 10/45; Л:1; латиница; 
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6. Молба Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједору 

Среској комисије за утврђивање ратних злочина и његових помагача 

у Бос. Дубици да се саслуша Шабан Пехлић; број 11/45; Л:1; лати-

ница; 

7. Молба Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједору 

Општинској комисији за утврђивање ратних злочина у Љубији да се 

саслушају свједоци наведени у пријавама; број 12 /45; Л:1; латини-

ца; 

8. Примједбе Органа земаљске комисије за утврђивање злочина окупа-

тора и његових помагача за округ Бањалука на рад Среске комисије 

у Приједору приликом састављања записника; број 14/45; Л:1; лати-

ница и ћирилица; 

9. Записник Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Прије-

дору, састављен 31.5.1945. у кривичном предмету против непозна-

тих усташа и њемачке војске по пријави Гојка Ећимa из Приједора; 

број 16/45; Л:3; латиница и ћирилица; 

10. Допис IV рејонског повјереништва Земаљске комисије Србије за 

утврђивање злочина окупатора и његових помагача Београд Среској 

комисији за утврђивање ратних злочина у Приједору да доставља 

пријаву о убиству Димитрија Медића и Петра Рађеновића; број 

17/45; Л:1; латиница; 

11. Замолница Среске комисије за утврђивање ратних злочина у При-

једору Среској комисије за утврђивање ратних злочина и његових 

помагача у Санском Мосту да се саслуша свједок Живко Ступар из 

Расаваца; број 19/45; Л:1; латиница; 

12. Допис II рејонског повјереништва Земаљске комисије Србије за 

утврђивање злочина окупатора и његових помагача Београд да се 

саслушају свједоци по пријави Данке Вукић из Београда; број 21/45; 

Л:1; латиница и ћирилица; 

13. Обавјештење Среске комисије за утврђивање ратних злочина у При-

једору Органу земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора 

и његових помагача за округ Бањалука да је доставила записнике на 

даљу надлежност; број 23/45; Л:1; латиница; 

14. Пријава II рејонског повјереништва Земаљске комисије Србије за 

утврђивање злочина окупатора и његових помагача Београд о зло-

чину клања Стојана Јањића из Приједора, са изјавама свједока; број 

22/45; Л:6; ћирилица и латиница; 

15. Записник Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједо-

ру, састављен 15.6.1945. у кривичном предмету против непознатих 

усташких јединица и усташа Расима Махића те Касима и Хусеина 

Мујића због злочина на штету Петре Јанковић из села Балте; број 

24/45;  Л:1; латиница; 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VII, број 7, 2015 

392 

 

16. Налог Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједору 

Комисији за утврђивање ратних злочина Сански Брезичани да при-

ступи саслушавању странака које су подносиле пријаве за убиства, 

тјерање у логор и присилан рад у Њемачкој; број 26/45; Л:1; лати-

ница; 

17. Налог Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједору 

Народном сеоском одбору Црна Долина да приступи саслушавању 

странака које су подносиле пријаве за убиства, тјерање у логор и 

присилан рад у Њемачкој; број 27/45; Л:1; латиница; 

18. Допис Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједору 

Органу земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора и ње-

гових помагача за округ Бањалука да  доставља записник Олге Тиш-

ме на даљу надлежност; број 29 /45; Л:1; латиница; 

19. Подаци о члановима Среске комисије за утврђивање ратних злочина 

у Приједору, достављени Земаљској комисији у Сарајеву; број 

31/45; Л:5; латиница и ћирилица; 

20. Допис Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједору 

СНО-у Приједор да испита злочине које је непријатељ починио над 

Јеврејима на срезу; број 32/45; Л:1; латиница; 

21. Наредба Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједо-

ру ГНОО-у Приједор да поново формира градску комисију за испи-

тивање ратних злочина; број 33/45; Л:1; латиница; 

22. Налог Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједору 

Градском НОО-у Приједор да испита злочине над Јеврејима; број 

34/45; Л:1; латиница; 

23. Препоруке Органа земаљске комисије за утврђивање злочина окупа-

тора и његових помагача за округ Бањалука Среској комисији у 

Приједору око прикупљања материјала о страдању Јевреја; број  

35/45; Л:2; ћирилица; 

24. Извјештај ГНО Приједор о имовини бившег домобранског пуковни-

ка Грегорића и поручника Херцега на подручју града Приједор; број 

36/45; Л:4; ћирилица и латиница; 

25. Молба Органа земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора 

и његових помагача за округ Бањалука Среској комисији у Приједо-

ру да саслуша свједоке наведене у достављеним пријавама; број 

37/45; Л:1; ћирилица; 

26. Налог Органа земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора 

и његових помагача за округ Бањалука Среској комисији у Приједо-

ру да достављене прогласе Земаљске комисије излијепи на подручју 

среза; број 38/45; Л:1; ћирилица; 
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27. Допис Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједору 

МНО-у Љубија да врати записник Маре Даниловић; број 39/45; Л:5; 

ћирилица и латиница; 

28. Записник Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједо-

ру, састављен 25.6.1945. у предмету против непознатих усташких је-

диница и Ивана и Михајла Федовића из Пуховске због злочина на 

штету Николе Шобота из Црне Долине; број 41/45; Л:1; латиница; 

29. Записник Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједо-

ру о саслушању Авдије Рамића, састављен 16.5.1945. у кривичном 

предмету против непознатих усташа и њемачке војске по пријави 

Петре Вујасиновић из Приједора; број 44/45; Л:2; латиница; 

30. Записник Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједо-

ру, састављен 26.6.1945. у кривичном предмету против непознатих 

усташа и њемачке војске те Ивице Главичара и Пепе Кроче по при-

јави Персе Јованић из Приједора; број 56/45; Л:2; латиница; 

31. Записник Општинске комисије за утврђивање ратних злочина у Љу-

бији, састављен 21.6.1945. у кривичном предмету против усташке и 

њемачке војске због злочина на штету Мустафе Башића из Љубије; 

број 57/45; Л:5; латиница; 

32. Молба Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједору 

Општинској комисији Љубија да се саслуша свједок Мурсија Драга-

новић; број 58/45; Л:1; латиница; 

33. Записник о саслушању оштећене Дренке Срдић из Љубије и окрив-

љеног Мурата Алагића пред Општинском комисијом Љубија 

9.6.1945; број 59/45; Л:4; латиница; 

34. Допис Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједору 

Органу земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора и ње-

гових помагача за округ Бањалука којим потврђује доставу записни-

ка по пријави Раме Кахримановића; број 60/45; Л:1; латиница; 

35. Записник Општинске комисије за испитивање ратних злочина Љу-

бија, састављен у кривичном предмету против њемачке и усташке 

војске, а на штету Хасана Коланића из Љубије, број 61/45; Л:4; ла-

тиница; 

36. Допис Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједору 

Органу земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора и ње-

гових помагача за округ Бањалука о достави записника по пријави 

Јеле Томаш; број 62/45; Л:1; латиница; 

37. Записник Општинске комисије за утврђивање ратних злочина у Љу-

бији, састављен 23.6.1945. у кривичном предмету против њемачке и 

усташке војске због злочина на штету Крстине Примаћенко из Љу-

бије, број 63/45; Л:2; латиница; 
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38. Среска комисија за утврђивање ратних злочина у Приједору достав-

ља пријаву Босиљке Вукојевић из Ћуприје Општинској комисије за 

утврђивање ратних злочина у Љубији да саслуша свједоке наведене 

у пријави; број 66/45; Л:4; латиница и ћирилица; 

39. Записник Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједо-

ру, састављен 29.6.1945. у кривичном предмету против усташа Ху-

сејина Мујагића, Мехе Хрустановића, Ибре Шабаза, Хусе Шабаза и 

Маше Форића из Камичана због злочина на штету Ахмета Кесића; 

број 67/45; Л:5; латиница; 

40. Записник Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједо-

ру, састављен 30.6.1945. у кривичном предмету против италијанске 

војске због злочина на штету Мухарема Мујића из Санског Моста, 

број 70/45; Л:2; латиница; 

41. Допис Органа земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора 

и његових помагача за округ Бањалука Среској комисији у Приједо-

ру да достави извјештај о раду; број 71/45: Л:1; ћирилица; 

42. Допис II рејонског повјереништва Земаљске комисије Србије за 

утврђивање злочина окупатора и његових помагача Београд Среској 

комисији у Приједору да доставља пријаву Петре Вукосављевић на 

даљи поступак; број 72/45;Л:1; ћирилица; 

43. Примједбе Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Прије-

дору на рад Општинске комисије за испитивање ратних злочина 

окупатора Сански Брезичани; број 73/45; Л:1; латиница; 

44. Допис Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједору 

Општинској комисији за утврђивање ратних злочина у Санским 

Брезичанима о даљем начину рада; број 74/45; Л:1; латиница; 

45. Земаљска комисија за утврђивање ратних злочина окупатора и ње-

гових помагача Сарајево враћа записнике Комисије за утврђивање 

злочина окупатора за општину Санску од броја 1 до 411 на допуну; 

број 75/45; Л:398; латиница и ћирилица; 

 

АРСБЛ – 70–2 

 

46. Извјештај СНО Приједор Среској комисији за утврђивање ратних 

злочина у Приједору о злочинима над Јеврејима; број 76/45; Л:1; 

латиница; 

47. Извјештај Општинског народног одбора Паланчиште да је престала 

са радом њихова комисија за испитивање злочина, упућен Среској 

комисији за утврђивање ратних злочина у Приједору; број 77/45; 

Л:1; латиница; 
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48. Извјештај ОНО Ракелић о раду Општинске комисије за испитивање 

злочина Среској комисији за утврђивање ратних злочина у Прије-

дору; број 78/45; Л:1; латиница; 

49. Извјештај о раду Среске комисије за утврђивање ратних злочина у 

Приједору, упућен СНО Приједор; број 79/45; Л:4; латиница; 

50. Извјештај о раду Општинске комисије за утврђивање злочина оку-

патора и његових помагача Омарска, упућен Среској комисији за 

утврђивање ратних злочина у Приједору; број 80/45; Л:1; ћирилица; 

51. Извјештај о раду Комисије за испитивање ратних злочина Народне 

општине Санске упућен Среској комисији за утврђивање ратних 

злочина у Приједору; број 81/45; Л:1; латиница; 

52. Извјештај Општинске комисије за утврђивање ратних злочина и ње-

гових помагача у Љубији Среској комисији за утврђивање ратних 

злочина у Приједору о саслушању свједока Јусуфа Бејтовића из 

Приједора; број 83/45; Л:1; ћирилица и латиница; 

53. Обавјештење Среске комисије за утврђивање ратних злочина у При-

једору Органу земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора 

и његових помагача за округ Бањалука да су доставили податке о 

страдању Јевреја; број 84 од 11.7.1945. године; Л:1; латиница; 

54. Извјештај о раду Општинске комисије за испитивање злочина Па-

ланчиште упућен Среској комисије за утврђивање ратних злочина у 

Приједору; број 85/45; Л:1; ћирилица; 

55. Извјештај Градског народног одбора Приједор Среској комисији за 

утврђивање ратних злочина у Приједору о судбини Јевреја у Прије-

дору; број 86/45; Л:1; латиница; 

56. Извјештај Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Прије-

дору о страдању Јевреја; број 87/45; Л:1; латиница; 

57. Допис II рејонског повјереништва Земаљске комисије Србије за 

утврђивање злочина окупатора и његових помагача Београд у вези с 

пријавом Споменке Божић из Београда; број 88/45; Л:1; латиница; 

58. Извјештај Општинске комисије за испитивање злочина Волар о из-

бору предсједника комисије; број 89/45; Л:1; латиница; 

59. Молба Среске комисији за утврђивање ратних злочина у Приједору 

СНО-у Приједор да се записничару Славки Вашалић исплаћују при-

надлежности; број 90/45; Л:1; латиница; 

60. Позив Екрему Хаџиомерпашићу, секретару Среске комисије за 

утврђивање ратних злочина у Приједору, да присуствује Окружној 

конференцији у Бањалуци 20.7.1945. године; број 91/45; Л:5; лати-

ница; 

61. Извјештај ОНОО Марићка Среској комисији за утврђивање ратних 

злочина у Приједору о раду Општинске комисије за испитивање 

злочина; број 92/45; Л:1; ћирилица; 
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62. Упутство Органа земаљске комисије за утврђивање злочина окупа-

тора и његових помагача за округ Бањалука Среској комисији у 

Приједору о задацима комисија; број 93/45; Л:2; ћирилица; 

63. Записник Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједо-

ру, састављен 20.7.1945. по пријави Ђуре Пуповца из Јаруге против 

Ибрахима Сарача; број 96/45; Л:5; латиница; 

64. Записник Општинске комисији за утврђивање ратних злочина у Љу-

бији, састављен 7.7.1945. у кривичном предмету против Марије Ти-

хоступ, Пауле Манестар и Марије Каленић због злочина на штету 

Ивана Јурића; број 97/45; Л:2; латиница; 

65. Записник о саслушању оштећене Зоре Предојевић пред Трећим ре-

јонским повјереништвом Земаљске комисије Србије за утврђивање 

злочина окупатора и његових помагача у Београду 8.9.1945. године; 

број 98/45; Л:3; ћирилица; 

66. Записник Општинске комисији за утврђивање ратних злочина у Љу-

бији, састављен 7.7.1945. у кривичном предмету против Фрање Ла-

канца због злочина на штету Петра Примаћенка из Љубије, број 

99/45; Л:2; латиница; 

67. Молба Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједору 

Комисији за утврђивање ратних злочина Санском Мосту да саслуша 

Анту Чавловића; број 101/45; Л:1; латиница; 

68. Записник Општинске комисији за утврђивање ратних злочина у Љу-

бији, састављен 7.7.1945. у кривичном предмету против Јозе Цепе 

због злочина на штету Рудолфа Паулина из Љубије; број 105/45; 

Л:1; 

69. Записник Општинске комисији за утврђивање ратних злочина у Љу-

бији, састављен 14.7.1945. у кривичном предмету против Хусније 

Кахримановића због злочина на штету Радојке Радловић из Љубије; 

број 106/45; Л:1; латиница; 

70. Записник Општинске комисије за утврђивање ратних злочина у Љу-

бији, састављен 1.7.1945. у кривичном предмету против усташке и 

њемачке војске по пријави Ибрахима Торомановића из Цазина; број 

107/45; Л:1; латиница; 

71. Записник Општинске комисије за утврђивање ратних злочина Љу-

бија, састављен 7.7.1945. у кривичном предмету против Николе и 

Манојла Бутковића, а по пријави Фрање Венцила из Љубије, број 

108/45; Л:1; латиница; 

72. Извјештај о раду Општинске комисије за испитивање злочина у Љу-

бији упућен Среској комисији за утврђивање ратних злочина у При-

једору; број 110/45; Л:1; латиница; 
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73. Записник Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједо-

ру, састављен 16.7.1945. у кривичном предмету против усташке и 

њемачке војске, Сафета Ђекића и Суље Арнаутовића из Приједора, 

по пријави Јелене Радетић; број 111/45; Л:5; латиница; 

74. Записник Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједо-

ру, састављен 15.7.1945. у кривичном предмету против усташа Дра-

ге Пезића и Драге Биљешковића из Приједора, по пријави Тоше и 

Олге Радетић; број 112/45; Л:2; латиница; 

75. Записник Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједо-

ру о накнадном саслушању оштећеног Миле Муњизе из Црне Доли-

не 24.6.1945. године; број 113/45; Л:1; латиница; 

76. Записник Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједо-

ру о накнадном саслушању оштећеног Миле Срдића из Црне Доли-

не 24.6.1945. године; број 114/45; Л:1; латиница; 

77. Записник Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједо-

ру о накнадном саслушању оштећеног Благоја Милинковића из Цр-

не Долине 24. 6.1945. године; број 115/45; Л:1; латиница; 

78. Записник Среске комисији за утврђивање ратних злочина у Прије-

дору, састављен 22.7.1945. у кривичном предмету против непозна-

тих усташа и њемачке војске, по пријави Петре Вукосављевић из 

Приједора; број 117/45; Л:1; латиница; 

79. II рејонско повјереништво Земаљске комисије Србије за утврђивање 

злочина окупатора и његових помагача Београд доставља Среској 

комисији за утврђивање ратних злочина у Приједору на даљи посту-

пак пријаву Маре Миљуш из Београда са записницима о саслушању 

свједока о одвођењу њеног мужа у логор; број 118/45; Л:4; ћирили-

ца; 

80. II рејонско повјереништво Земаљске комисије Србије за утврђивање 

злочина окупатора и његових помагача Београд доставља на даљи 

поступак Среској комисији за утврђивање ратних злочина у Прије-

дору пријаву Маре Миљуш из Београда, са записницима о саслуша-

њу свједока о убиству њеног свекра од стране усташа; број 119/45; 

Л:4; ћирилица; 

81. Одговор Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједо-

ру Комисији за утврђивање ратних злочина Сански Мост да је запо-

вједник у овом мјесту 1945. био капетан Ђуро Дасовић, а његов за-

мјеник Енвер Капетановић; број 120/45; Л:1; латиница; 

82. Записник састављен 23.7.1945. код Среске комисије у кривичном 

предмету против усташе Стјепана Бакарића и Луције Бурић због 

злочина дохушкавања и пљачке на штету српског становништва ис-

под Козаре; број 121/45; Л:11; латиница; 
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83. Допис Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједору 

општинским народним одборима среза Приједора да изаберу по јед-

ног члана из сваке општине у ову комисију; број 124/45; Л:2; лати-

ница; 

84. Записник Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједо-

ру, састављен 1.8.1945. поводом саслушања оштећене Фатиме Арна-

утовић из Приједора; број 125/45; Л:2; латиница; 

85. Допис Окружне комисије за утврђивање злочина окупатора и њего-

вих помагача Бањалука Среској комисији за утврђивање ратних зло-

чина у Приједору о укидању среских комисија; број 126/45; Л:2; ћи-

рилица; 

86. Записник Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједо-

ру, састављен 1.8.1945. поводом саслушања оштећене Милеве Алаћ, 

против усташа Славка Турковића, Еугена Биљешковића и Лубури-

ћа; број 128/45; Л:4; латиница; 

87. Допис Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједору 

општинским комисијама среза Приједора о расформирању среских 

и окружних комисија; број 129/45; Л:2; латиница; 

88. Записник Среске комисије за утврђивање ратних злочина у Приједо-

ру, састављен 1.8.1945. поводом саслушања оштећене Татјане Нико-

лић, против усташа на челу с Славком Турковићем из Приједора; 

број 130/45; Л:1; латиница; 

89. Подаци о броју погинулих, несталих и одведених у логор и о висини 

материјалне штете на територији Комисије у Љубији; број 132/45; 

Л:2; латиница; 

90. Пријава оштећене Јованке Пејић, поднесена пред II рејонским повје-

реништвом Земаљске комисије Србије за утврђивање злочина оку-

патора и његових помагача Београд, достављена Комисији у Прије-

дор на даљи поступак; број 135/45; Л:12; ћирилица; 

91. Записник Општинске комисије за утврђивање ратних злочина у Љу-

бији, састављен 15.7.1945. поводом саслушања оштећене Милице 

Миленчић; број 136/45; Л:2; латиница; 

92. Записник о саслушању оштећене Анђе Ћопић из села Хамбарине 

пред Општинском комисијом за утврђивање ратних злочина у Љу-

бији; број 137/45; Л:9; латиница и ћирилица; 

93. Записник Општинске комисије за утврђивање ратних злочина у Љу-

бији састављен 22.7.1945. поводом саслушања оштећеног Мухарема 

Кохтерана; број 38/45; Л:1; ћирилица; 

94. Записник Општинске комисије за утврђивање ратних злочина у Љу-

бији, састављен 22.7.1945. поводом саслушања оштећене Девле Ка-

петановић из Љубије; број 39/45; Л:4; латиница; 
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95. Обавјештење Општинске комисије за испитивањс ратних злочина 

Ракелићи Среској комисије за утврђивање ратних злочина у Прије-

дору да су јој доставили податке о убијеним и несталим са њиховог 

терена; број 143/45; Л:1; ћирилица; 

96. Записник о саслушању оштећеног Петра Марјановића пред II рејон-

ским повјереништвом Земаљске комисије Србије за утврђивање зло-

чина окупатора и његових помагача Београд од 11.7.1945. године; 

број 145/45; Л:2; ћирилица; 

97. Допис Земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора и њего-

вих помагача СНО Приједор да прикупи податке о Јеврејима; број 

149/45; Л:1; латиница; 

98. Записник о саслушању оштећене Данке Вукић, извршеном 

17.5.1945. пред IV рејонским повјереништвом Земаљске комисије 

Србије за утврђивање злочина окупатора и његових помагача Бео-

град, достављен Среској комисији за утврђивање ратних злочина у 

Приједору; број 150/45; Л:1; латиница; 

99. Извјештај Среског народног одбора Приједор – унутрашње одјеље-

ње упућен Земаљској комисији за утврђивање ратних злочина оку-

патора њихових помагача Сарајево о заповједницима окупаторске 

војске за вријеме битке на Козари; број 157/45; Л:1; латиница; 

100. Распис Окружног народног одбора Бањалука о улози СНО при утвр-

ђивању злочина окупатора и његових помагача упућен СНО При-

једор – унутрашње одјељење; број 176/45; Л:1; ћирилица; 

101. Извјештај СНО Приједор – унутрашње одјељење о раду Комисије за 

утвђивање ратних злочина у Брезичанима, упућен Земаљској коми-

сији у Сарајеву; број 177/45; Л:2; латиница;  

102. Записник СНО Приједор од 28.9.1945. о саслушању свједока Зијада 

Миџића о страдању Јевреја у логору Стара Градишка упућен Окру-

жној комисији за утврђивање ратних злочина; број 187/45; Л:2; ла-

тиница; 

103. Пријава Сабине Маринц из Загреба, поднесена 24.9.1945. пред ре-

јонском градском комисијом у Загребу о страдању њеног супруга др 

Макса Маринца, достављена Среској комисији за утврђивање рат-

них злочина у Приједору на даљи поступак; број 198/45; Л:3; лати-

ница; 

104. Пријава Смаила Шарића из Кључа о злочинима окупатора и њего-

вих помагача, достављена Среској комисији за утврђивање ратних 

злочина у Приједору на даљу надлежност; број 206/45; Л:2; латини-

ца и ћирилица; 

105. Записник СНО Приједор од 6.12.1945. године, састављен по пријави 

оштећеног Крсте Срдића против  Расима Картала; број 226/45; Л:5; 

ћирилица;  
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106. Записник СНО Приједор о саслушању свједока Остоје Шобота, 

Ахмета Пушкара и Садика Беширевића и окривљеног Наила Беши-

ревића; број 228/45; Л:5; ћирилица и латиница;  

107. Записник о саслушању оштећеног Суљаге Суљановића из Прије-

дора и окривљеног Мухарема Рашића, састављен 19.12.1945 пред 

СНО Приједор; број 233/45; Л:4; ћирилица и  латиница; 

108. Извјештај СНО Приједор Окружној комисији за ратне злочине Су-

шак о имовном стању Јага Посавца, родом из Приједора, бившег на-

редника у Рабу, за вријеме НДХ; број 234/45; Л:1; латиница; 

109. Записник СНО Приједор, састављен 28.6.1945. у кривичном предме-

ту оштећене Персе Срдић против Ханке и Миле Гугић, Луције Бу-

рић и Раме Хотића; број 604/45; Л:20; латиница; 

110. Попис општина и села са подручја срезова Приједор, Босански Но-

ви, Босанска Дубица и Босанска Градишка; бб; Л:2; латиница; 

111. Списак окривљених, оштећених и свједока; бб; Л:2; латиница; 

112. Позивнице за саслушање свједока пред Среском комисијом за утвр-

ђивање ратних злочина у Приједору; бб; Л:2; латиница; 

113. Депеша Окружне комисије за испитивање ратних злочина Среској 

комисији за испитивање злочина да се прикупе подаци о несталим и 

убијеним; бб; Л:1; латиница; 

114. Записник састављен у кривичном предмету против непознатих уста-

шких јединица због злочина пљачке и убиства на штету Росе Мила-

диновић из села Балте; бб; Л:1; латиница; 

115. Котарска комисија за утврђивање ратних злочина у Сиску доставља 

13.11.1945. СНО Приједор записник у којем Босиљка Павичић при-

јављује убиство мужа од стране усташа из Приједора; бб; Л:5; ла-

тиница; 

116. Записничка пријава Гезе Бергер, састављена 15.12.1945. пред Цен-

тралном градском комисијом у Загребу, достављена СНО Приједор 

на даљи поступак; бб; Л:3; латиница; 

117. Записничка пријава Антона Зорића, састављена 23.11.1945. пред Ко-

тарском комисијом у Сиску, достављена СНО Приједор на даљи по-

ступак; бб; Л:4; латиница; 

118. Обавјештење Централне градске комисије за утврђивање злочина 

окупатора и њихових помагача у Загребу Среској комисије за утвр-

ђивање ратних злочина у Приједору да нису могли уручити позив 

свједоку Влади Матановићу; бб; Л:3; латиница; 

119. Допис Земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора и њего-

вих помагача од 24.12.1945. СНО Приједор да се доставе подаци о 

домаћим Нијемцима ''фолксдајчерима''; бб; Л:1; латиница. 
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Дејвид Фромкин, Последње лето Европе. Ко је започео 

Велики рат 1914?, Жагор, Београд 2006, стр. 328 
 

 

Аутор Дејвид Фромкин је професор историје и међународних односа на 

Бостонском универзитету. Написао је више запажених историјских и историј-

ско-публицистичких дјела. Његово најпознатије дјело Мир којим је окончан 

сваки мир. Пад Османског царства и стварање модерног Блиског истока 

објављено је 1989. године и сматра се стандардним дјелом за све истраживаче 

историје Блиског истока. Написао је књиге У доба Американаца: ФДР, Труман, 

Ајзенхауер, Маршал, Макартур. Генерација која је промијенила америчку улогу 

у свијету (1995); Краљ и каубој. Тајни партнери Теодор Рузвелт и Едвард VII 

(2008). 

Дјело се, поред Пролога и Епилога, састоји од осам дијелова (Европске 

напетости, Шетња кроз минска поља, Плутање ка рату, Убиство!, Лагарије, 

Криза!, Одбројавање, Мистерија је решена), који су подијељени у више глава 

(од три до дванаест). Аутор није вршио архивска истраживања, већ је писао на 

основу литературе, углавном англосаксонске провeнијенције. Кроз Фромкино-

ву књигу провлачи се низ стереотипа – атентатори су терористи чак ''терорис-

тички шегрти'', Млада Босна је ''лабаво организована група националиста'' чији 

емоционални коријен лежи у српском мучеништву XIV вијека а економски ко-

ријен у средњем вијеку, док је Гаврило Принцип неуспјешни пјесник ''лутајућег 

духа''. Фромкин истиче и да завјера за убиство надвојводе није могла бити ус-

пјешна без неопходне помоћи српске тајне организације Црна рука и њене по-

дршке у снабдијевању оружјем, обуци у гађању и кориштењу тајних канала пу-

тем којих су Принцип и његове колеге, мимо контролисаних пунктова, про-

кријумчарени преко границе из Србије у Босну.  

Аутор наглашава да Србија ''носи'' извјесну одговорност за Сарајевски 

атентат, али не сву. Црна рука се као војнополитичка организација ослањала на 

подршку српских државних службеника нижег ранга. Ипак, Фромкин не опту-

жује српску владу за организацију атентата, он истиче да је Црна рука ковала 

завјеру против предсједника српске владе Николе Пашића. Према томе Пашић 

није био одговоран за њихова дјела. Такође је одбацио тврдње да је Русија пру-

жила финансијску подршку Црној руци и сарајевским атентаторима. Главни 

панслависта на Балкану, руски посланик Николај Н. Хертвиг, подржао је Па-
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шића против Црне руке и то је ''сигурно искључивало могућност било какве ру-

ске помоћи''. 

По Фромкиновом мишљењу није тачно да је марширање у рат започело 

28. јуна 1914. године у Сарајеву. Други балкански рат 1913. и његове посљеди-

це јесу оно што је убиједило грофа Берхтолда и његово министарство спољних 

послова да Аустроугарска мора да уништи Србију. Двије недјеље прије атента-

та састављен је меморандум-план за уништење Србије. Фромкин констатује да 

Аустроугарску није било брига да ли је Србија крива за рат. Ултиматум Беча је 

био сачињен с циљем да практично онемогући Србију да га прихвати. ''Кратко 

и грубо речено Аустроугарска је започела свој локални рат са Србијом а Ње-

мачка је отпочела свјетски рат против Француске и Русије''. Фромкин закључу-

је да рат није био случајан, већ резултат смишљених одлука влада Аустроу-

гарске и Њемачке. 

Овим дјелом Фромкин није ријешио никакву мистерију, како претенци-

озно насловљава задњи дио своје књиге, али је пружио увид у интерпретацију 

историје која је присутна у научним круговима америчког континента. 
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Историографска монографија Ђорђа Микића Сарајевски атентат као 

јужнословенска буржоаска револуција је јединствен издавачки подухват Архи-

ва Реублике Српске у Бањој Луци и драгоцен допринос обележавању значајног 

јубилеја везаног за Сарајевски атентат и почетак Првог светског рата. После 

више од три деценије рада на проучавању богате грађе везане за историју Босне 

и Херцеговине, професор Микић допринео је расветљавању и повезивању број-

них појава динамичног процеса на размеђу 19. и 20. века. Рецезенти моногра-

фије су млади историчари из Бање Луке др Боривоје Милошевић и мр Бојан 

Стојнић. Монографија је научно утемељена на историографским радовима 

објављеним између два светска рата. Респектабилан фонд књига чини преко 

3.000 наслова публикованих до 1939, који су од прворазредног значаја за исто-

ријску науку. Особеност Микићеве књиге лежи у чињеници да је научно осло-

њена на тематски разноврсну грађу. Аутор се бавио низом комплексних аспе-

ката, који су карике у ланцу драматичних догађаја и процеса. Синтеза рада упу-

ћује на међусобно повезане теме, политички и друштвени оквир деловања поје-

динаца, институција, установа и организација. Узбудљива историјска позор-

ница је слика збивања, дата по правилима струке, и пружа читаоцу научно уте-

мељен и креативно обликован рад. Поред Предговора и Уводних разматрања, 

монографија садржи шест поглавља и Закључак. 

Предговор (стр. 5–17) уводи у историјски контекст, политичке прилике 

и тежње два супростављена царства – Аустрије и Турске. Дат је историјски 

осврт на положај Срба, територијално подељених на различите оквире. Ослобо-

дилачки ратови и устанци сликају бурна дешавања и национална стремљења. 

Национално питање Јужних Словена учиниће да балканско подручје остане де-

ликатна и трусна позорница дешавања. Монографија приказује, поред колони-

заторских тежњи Аустрије, националну тежњу Срба, која се актуелизује након 

Првог српског устанка, и води нас у збивања везана за Сарајевски атентат. Ло-

гичан след бројних конфликата на релацији власти и српског народа узрок је 

атентату, који је за Јужне Словене почетак буржоаске револуције. Кључну тезу 

аутор темељи на резултатима рада водећих историчара, наводи бројне изјаве 
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кључних личности, актера збивања. Професор Микић указује да је, поред број-

них политичких превирања, социјални и друштвени конфликт оптеретио однос 

поданика према држави. Показало се да је феудална државна организација, не-

спремна за модерне реформе, подстакла сељачке јужнословенске народе на 

борбу за остварење националних, верских, политичких, културних, друштве-

них, економских интереса.  

Уводна разматрања (стр. 19–29) указују на појаве дугог трајања, болне 

противречности које су, услед бројних антагонизама, прерасле у процес. Ана-

хрони друштвени односи и дубока друштвена криза допринеће формирању но-

вих идеја, тежњи и револуционарних хтења. Услед наведеног следа догађаја на-

стале су у историографији противречне оцене о Сарајевском атентату. Ставови 

и мишљења у науци, политици, пропаганди, на различит начин осветљавају 

бурну прошлост, у чијем средишту су се нашли Гаврило Принцип и Млада Бо-

сна. Омладински покрет, након бројних искушења и пасивног односа старијих, 

исказао је спремност у деловању, жртвовању, иза кога су лежали интереси на-

рода. Чланове Младе Босне, упркос разлици у тактичком револуционарном 

деловању, повезала је слободарска идеја о убиству владара тиранина.  

Прво поглавље, Државно насиље над Југословенима у Аустроугарској 

(стр. 31–75), указује на сукоб Аустроугарске са савременошћу историјског тока 

буржоаске револуције. Аутор је указао на експанзију Монархије на Балканском 

полуострву, колонизаторску политику, афирмацију националних интереса, нас-

танку националних покрета. Аустроугарски ''пут на исток'' водио је преко југо-

словенских земаља. Унутрашња криза у Монархији допринеће компромису Не-

маца и Мађара, који је онемогућавао националну афирмацију других народа, 

допринеће да незадовољство прерасте у непријатељство. Насупрот држави, ко-

ју су чинили бројни народи, на граници Аустроугарске снажно се развијају Ру-

сија, Немачка и Италија. Престолонаследник Франц Фердинанд водио је ''поли-

тичку игру'' са Југословенима, политику тријализма. Настојања су уперена про-

тив либерализма, ради очувања феудалних прерогатива и германске хегемо-

није, кроз централизам Монархије, неспремне да, поред неумитне индустрија-

лизације, прихвати и друге тековине модерног доба, попут изборног права. Ла-

тентан сукоб интереса државе и Југословена оцењен је као сукоб аутократије и 

демократије. Ради принуде над поданицима, вршило се војничко насиље, унија-

ћење и фаворизовање других народа, на штету Срба. Иако у склопу Монархије, 

Босна и Херцеговина разматра се као носилац државне кризе, која поприма ре-

волуционарни карактер. Преломни моменат везује се за за анексију Босне и 

Херцеговине, младотурску револуцију, која је убрзала одлуку Хабзбурговаца, 

донету из страха од државноправног повратка у окриље Турске. Намера да се 

влада строго и војнички постојала је након окупације, а наставила се након 

проглашења анексије иако су стубови власти ослоњени на круну, војску и про-

зелитизам католичке цркве, уперене против православља. Југословенско пи-
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тање добило је на тежини у периоду између анексије и балканских ратова. Не-

моћ политике, произвела је мисао о превентивном рату Дунавске монархије 

против Србије. Долазило је у све већој мери до изражаја револуционарно ра-

сположење, подстакнуто војним успесима Србије у Првом балканском рату. 

Аустроугарска је победе Србије доживела као пораз због ''немоћи политике 

престижа пред словенском превлашћу на југоистоку''. Нерешено национално 

питање на Балкану прерасло је, због немоћи власти да га реши, у драму широ-

ких размера. ''Скадарска криза'' подстакла је власт у Босни и Херцеговини да 

маја 1913. прогласи изнимне мере, уперене против установа и организација Ср-

ба, делимично је суспендован устав, уведени војни судови. Мере државног на-

сиља подстакле су револуционарно врење омладине. Насупрот томе постојале 

су тезе по којима су права народа означена као утопија и зато се радило на суз-

бијању веза југословенског и великосрпског покрета, стварању оквира једне 

цркве (стр. 65). Упркос репресивним мерама, велико незадовољство југосло-

венских поданика претило је унутрашњим расулом Монархије. 

 Друго поглавље, под насловом Маневри у Босни и Херцеговини (стр. 

77–87), увод је у наступајућу крваву драму. Микић детаљно прати организо-

вање маневара, улогу Франца Фердинанда, наводи геостратегијски значај, ука-

зује да су имали за циљ да буду проба за почетак операција против Србије. Ми-

литаристичко одушевљење престолонаследника није делио цар, који није био 

одушевљен агресијом на Србију. Упркос бројним индицијама, упозорењима, 

која су долазила и са српске стране, постојала је чврста одлука престолона-

следника да узме учешће јуна 1914. у маневрима. Српски посланик у Бечу Јо-

ван М. Јовановић није успео да га одврати од пута у Сарајево. Дат је у овом по-

глављу низ момената везаних за окружење престолонаследника, пророчанства, 

предосећања, инциденте, што је игнорисано. Сујета је руководила трагичном 

исходу, радило се о намери, која се није могла рационалним разлозима осу-

јетити. Лични и империјални интереси нашли су погодно тло у владарском 

доказивању моћи, што је у Сарајеву доживљено као провокација. 

Треће поглавље, Отпор револуционарне Младе Босне Аустроугарској 

(стр. 89–128), кључни је део монографије, јер анализира суштину политичких 

кретања у Босни и Херцеговини. Аутор је показао добро познавање низа 

деликатних појава у оквиру разуђеног омладинског рада. Руководио се дугого-

дишњим истраживањем значајног покрета, који је пролазио кроз развојне фазе, 

које нису јасно ни временски ни идеолошки омеђене. Идеје омладине, склоне 

променама, указивале су на немир младих година, на лутање и настојање да се 

одговори на бројна питања која су оптеретила живот народа. Микић нас веш-

том руком води кроз кључни процес интеграције, прати револуционарно ђачко 

и студентско организовање. Средиште омладинског рада била је културна ак-

тивност, политичка агитација, револуционарисање маса, стварање тајних орга-

низација и терористичке акције. Долазак аустријске окупације подстакао је 

организовање тајних ђачких дружина, чији се национални рад огледао у лито-
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графисаним часописима, као што је Српска свијест. У националним тежњама 

јасно се изражавао антиаустријски став у сарајевској и мостарској гимназији. 

Подстицаје националној борби дало је Културно-просвјетно друштво Про-

свјета. Упркос националном, политичком и верском притиску, одвијала се 

еманципација, спремна да се суочи са патријархалним друштвом, заосталим 

кметовима. Под утицајем студентске омладине, школоване у Прагу, наметнула 

се Масарикова филозофија, везана за ''ситан рад''. Са друге стране развиће ак-

тивност тајна ђачка друштва, са књижницом, попут Матице у Мостару. Групу 

око Матице, чинили су Богдан Жерајић, Драго Перовић, Перо Слијепчевић, 

Васиљ Поповић... Паралелно је настало и национално-политичко друштво Сло-

бода, на чијем челу су били Богдан Жерајић, Шпиро Солдо, Перо Слијепчевић, 

Љубо Мијатовић, Владимир Гаћиновић и Димитрије Митриновић. Сјајна екипа 

младих људи, који су, поред интелектуалних капацитета, поседовали психоло-

шку спремност да уоче друштвене промене и понуде решење. Поред утицаја из 

Чешке, омладина у Мостару прихватала је пред анексију идеје хрватско-српске 

коалиције. Захваљујући читању, развијају се политички идеали националног 

ослобођења и социјалне правде. Пажњу је Микић усмерио на настанак револу-

ционарне омладинске струје Млада Босна, рад српско-хрватске напредне омла-

дине и ширење Младе Босне. Интересантна су идејна сучељавања значајних ак-

тера омладинске сцене. Омладинско схватање програма водило је поларизацији 

на две групе, напредњаке и радикале. Кључну улогу у изради напредњачког 

програма 1912, под називом ''Народно уједињење'', имао је Митриновић. Клуб 

''Народно уједињење'' имао је југословенски карактер, радио је са циљем осло-

бођења и уједињења Јужних Словена. Микић је програм оценио највећим доме-

том грађанске демократске мисли, означавајући је као радикалну демократску 

доктрину. Принцип се формирао као југословенски националиста, декларисао 

се као присталица југословенске мисли. Исказао је намеру физичке ликвида-

ције непожељних личности. Инспирисан хајдучким и ускочким примером, за-

дојен косовским епом, традицијом краја, обликовао је јединствен поглед на 

свет. Иако млади по годинама, исказали су интелектуалну зрелост која је пре-

вазилазила оквире омладинског рада. Дошао је до изражаја таленат изузетних 

појединаца, који су оставили значајан траг у културном стваралаштву. Дело-

творни рад ангажованих омладинаца осветљен је са више страна, с пажњом до 

перфекције, дат је суд о историјском значају изузетне генерације. Дошле су до 

изражаја врлине и мане генерације стасале на бунту, жељне знања, вођене 

принципом правде и слободе, спремне да се ради идеала жртвује. Ради се о 

младим талентованим појединцима, који се упркос наглашеној индивидуал-

ности организују у снажан и јединствен покрет отпора страној власти. 

Четврто поглавље, Атентат у Сарајеву (стр. 129–163, прати актере то-

ком припрема и извршења атентата. Аустроугарска је доживљавана као ''најбо-

ља школа за атентаторе''. Монархија је уздрмана таласом национализма, који је 
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имао за последицу атентате, као одговор на тежњу власти да сузбије национал-

не покрете и националне тежње. Пасивност политичких странака, опортунизам 

социјалдемократије у време ненародне власти, створио је политичку климу за 

атентате. Микић наводи да је, од Жерајићевог до Принциповог, извршено још 

шест атентата у Босни и Херцеговини, која је била земља атентата, у којој су 

револуционари били ђаци, а у Србији официри. Идеја о атентату на престоло-

наследника, настала 1903–1906, везује се за младе словенске официре који су се 

налазили на школовању у Грацу. Политичке завере, са јасно израженим поли-

тичким циљевима, означене су као ''стање духа''. Филозофија заснована на чину 

атентата изазивала је недоумице и код самих организатора. Један од виновника 

драме, Данило Илић, колебао се у часовима кобне одлуке о убиству престоло-

наследника. Колебао се Конгрес југословенске националне омладине у Бечу, 

одржан приликом прославе јубилеја, пет деценија рада академског друштва Зо-

ра, уочи Видовдана 1914. Посебан осврт дат је на чињенице везане за завере-

ништво младобосанаца против престолонаследника. Епилог једне драме, окон-

чане атентатом, произвео је у окружењу престолнаследника схватање да нису 

уважене опомене везане за могућност атентата. Замерке су биле управљене и 

на слабости у организацији заштите Франца Фердинанда. 

Пето поглавље, под насловом Коришћење Сарајевског атентата за 

рат (стр. 165–218), анализира утицај југословенског покрета у Босни и Хер-

цеговини кроз призму актуелног дешавања. Изнети су респектабилни ставови и 

анализе еминентних историчара о догађајима везаним за атентат, узроцима и 

последицама. Посебно се истицало питање одговорности за избијање рата. 

Актуелизована су бројна питања, на која су дати одговори научника, полити-

чара, војсковођа... Укрштени су интереси, деловања, програми, циљеви, мето-

ди, установе, организације, појединци. Око атентата је исплетена мрежа укр-

штених интереса, тежњи и намера. Сарајевски атентат је јединствен у низу де-

шавања, који су свет довели на ивицу драматичног политичког дешавања. 

Гурнули га у рат, који ће постати ново трагично искуство света, у коме су им-

перијални интереси имали примат. Питање политичке пропаганде организо-

ване у Србији уздигнуто је на пиједестал, у њему се тражио одговор на питање 

државне и правне одговорности. Професор Микић указује на то да је атентат од 

стране Аустрије и Немачке коришћен као ратни изговор. Друга значајна после-

дица било је искривљавање узрока рата од стране Аустроугарске и Немачке. 

Фасцинантна је упорност Аустроугарске да оптужи српску владу, која је имала 

за последицу ратни ултиматум Србији и одлуку да се поведе рат. Србија је 

оптуживана да угрожава вредности културе, цивилизације, подрива мир међу 

државама и народима. Манипулације великим речима требало је да донесу пси-

холошку превагу у оправдавању оружаног напада. Наспрам велике Дунавске 

монархије, оптерећене унутрашњим слабостима, нашла се мала монархија Ср-

бија, чији је углед порастао након успеха у балканским ратовима, што је под-
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стакло Јужне Словене у Монархији да обликују политичка и национална 

стремљења уперена на Београд. 

Шесто поглавље, под насловом Судски процес атентаторима (стр. 

219–241) је епилог, значајнији од личне драме атентатора. Процес је указао на 

широку активност, умешаност више појединаца, изван омладинског покрета. 

Процес је склопио коцкице драматичног процеса, који је ушао у анале, како 

због значаја самог чина тако и далекосежних последица. Сам чин убиства вла-

дара указао је на остварену народну тежњу за осветом. Упркос реконструкцији 

догађаја везаних за атентат, остале су неке недоумице везане за обезбеђење 

престолонаследника. Далекосежан значај има теза професора Микића да се 

значај Сарајевског атентата препознаје као почетак јужнословенске буржоаске 

револуције. Истражни и судски списи помогли су у препознавању пресудних 

момента нарастања националне свести, тежње омладине да путем револуције 

изврши далекосежне цивилизацијске промене. 

Закључак (стр. 243–249) износи синтезу научне обраде Сарајевског 

атентата. Указује се на атентат као један у низу догађаја, драматичне ствар-

ности, оптерећене збивањима. Аутор износи тезу да је Монархија у вишеде-

ценијској кризи, да је југословенско питање ескалирало након окупације и 

анексије Босне и Херцеговине. Балкански ратови су подстицајно деловали на 

цело подручје, посебно на активности и груписање омладине. Постојао је поку-

шај владајућих кругова и престолонаследника да кризу Монархије, услед нере-

шеног југословенског питања, реше формулом тријализма. Постојала је намера 

да се тријализмом Беча прогута и Србија. Међутим, различито гледање на мо-

гућност новог уређења царства, у драматичним моментима пред рат и током 

рата, онемогућила су преуређење посрнулог царства. Сарајевски атентат озна-

чио је почетак краја читавог низа отворених питања везаних за опстанак Аус-

троугарске. Опсежна истрага, упркос затварању 150 лица, није остварила оче-

кивани резултат. Суд је извео још 180 омладинаца у другом процесу, што је 

указивало на масован омладински покрет, обележен ђачким заверама и соци-

јалном дубином. Томе је доприносило и револуционарно кретање у Аустроу-

гарској, Европи и Русији. Показало се да је атентат само средство, једна епи-

зода за постизање ослободилачких тежњи, као основне идеје, коју је репрезен-

товала Млада Босна, свесна да је окупација, и доцније анексија, спроведена у 

контексту међудржавних одлука и констелација и да није имала правни креди-

билитет. Државно насиље, терор, непоштовање устава и закона од стране вла-

сти, били су мотив за борбу, у циљу разрешења нагомиланих антагонизама.  

Монографија професора Микића је особен научни подухват, који указу-

је на велики допринос научника у преиспитивању догађаја везаних за почетак 

рата. Могло би се рећи да ће искуство професора Микића користити у разуме-

вању националних тежњи, идеје југословенства, улоге Младе Босне, омладин-

ског покрета, индивидуалне и народне борбе. Рад професора Микића је афир-
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мација идеја Младе Босне, најава јужнословенске државе и буржоаског систе-

ма. Микић је, снагом аргумената, изнео низ идеја, филозофију Младе Босне, од-

бацио схватање да су атентатори заведени фанатици, незреле личности. Чита-

лац се суочава са богатим знањем научника, креативном снагом промишљања, 

способношћу да се из више углова предоче бројни сегменти збивања. Пред на-

ма је рад вредан пажње, како науке и научника тако и шире јавности, љубитеља 

књиге, који су и након сто година обузети вечитим настојањем да се докучи 

истина. 
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Жан-Пол Блед, Франц Фердинанд, Интернационал, Београд 

2014, стр. 342 
 

 

Самоубиство принца Рудолфа у Мајерлингу 1889. године пореметило је 

ред насљеђивања хабзбуршког престола. Франц Јозеф и Елизабета нису имали 

више синова, тако да је круна требала припасти царевом млађем брату Карлу-

Лудвигу. Међутим, Карло-Лудвиг је био крхког здравља, тако да је у центар 

пажње дошао његов најстарији син. Франц Фердинанд је тада имао двадесет 

пет година и ничим се није истицао у новој генерацији надвојвода. Његово вас-

питање и образовање није га припремило за титулу коју је требао једног дана 

носити. На савременике није оставио утисак, али се његово име урезало у ко-

лективно сјећање Европљана. Надвојводина насилна смрт довела је до поли-

тичке кризе која је дестабилизовала читаву Европу. Услиједио је сукоб дотад 

невиђених размјера. О овом случајном престолонасљеднику, жртви Сарајев-

ског атентата, написано је више биографија и студија. 

Француски историчар Жан-Пол Блед стручњак је за њемачку и аустриј-

ску историју. Написао је низ биографија њемачких и аустријских владара и 

политичара. Своју нову књигу подијелио је у дванаест поглавља (Аустроугар-

ска 1889. године, Године учења, Принц престолонаследник, Прекид односа, 

Први противник, Против власти?, Послови и дани, Став према модернизму, У 

ишчекивању, Балканске олује, Сарајево, Човек који је могао да спаси Монар-

хију?). Аутор је користио грађу из фондова Франца Фердинанда и његових са-

радника који се чувају у Аустријском државном архиву, фонд Војне канцела-

рије у Ратном архиву у Бечу, низ објављених извора и мемоара савременика, 

али и расправе, студије и монографијe посвећене Францу Фердинанду. Пишући 

биографију овог конзервативног католика и огорченог противника Мађара, 

аутор је истовремено писао историју Аустроугарске на крају XIX вијека. При-

казао је породичну историју престолонасљедника, његов приватни живот, сва-

кодневницу. 

Истовремено, описао је изазове с којимa се Франц Фердинанд суочавао, 

као што су увођење општег права гласа у аустријском дијелу Монархије, мо-

дернизација војске, однос с Угарском, компликовани однос с владаром. 

Умјесто да свако поглавље биографије посебно прикажемо, осврнућемо 

се само на неке ставове и запажања писца. Блед је одбацио тезу по којој је срп-

ска влада учествовала у осмишљавању а затим планирању атентата. Написао је 
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да ''Пашић никада није планирао да наручи убиство Франца Фердинанда... 

његов приоритет је тада интеграција недавно припојених територија'', а идеја 

да се убије Франц Фердинанд ''не долази од Црне руке рођена је у главама тро-

јице младих Срба из Босне...''. Често се у литератури жеља Франца Фердинанда 

да преуреди Монархију сводила на план о увођењу тријалистичког поретка 

умјесто дуалистичког. Блед истиче да је Фердинанд имао неколико идеја о 

преуређењу Монархије, а да је од идеје тријализма одустао под утицајем више 

фактора. Сумњичавост према намјерама Чеха, политички процеси у Хрватској 

и Далмацији, који се нису уклапали у његове планове, као и хладан дочек ста-

новништва приликом његове посјете Дубровнику септембра 1906. 

Аутор назива ''црном легендом'' тумачења да је престолонасљедник био 

ратоборан. Истиче да је он одбијао да се залаже за војну опцију и да се чак бо-

рио против ње, залажући се у великим дипломатским питањима недвосмисле-

но за мировну опцију, не зато што је имао пацифистичка политичка убјеђења 

већ зато што је сматрао да би рат с Русијом имао кобне посљедице за Хабзбур-

шку монархију. Затворен у логику Свете aлијансе, прецјењивао је тежину идео-

лошког фактора као основе политичких савеза држава. За њега је савез ''мајке 

аутократије Русије и Француске кћерке Револуције којом владају слободни 

зидари'' био противприродан и очекивао је његову брзу пропаст. 

Луцидност Франца Фердинанда око овог питања је заказала, као и његов 

покушај да смијени министра спољних послова Ерентала. Тек послије Ерента-

лове смрти 1912. године он остварује, додуше ограничен, утицај на спољну 

политику. У тренутку када је  Бечу постало јасно да ће се балканске савезнице 

обрачунати с Турском, он пише министру спољних послова Бертхолду да ''Мо-

нархија не смије да буде увучена у рат''. По Фердинандовом мишљењу, треба 

настојати да ''држимо Албанце у шаци и да не пустимо да се повећа италијан-

ски утицај''. Фердинандова стратегија, која би зауставила успон Србије, подра-

зумијевала је савез с Румунијом и Грчком, пошто су владари ових земаља ''час-

ни људи за уважавање'', док је бугарски краљ вриједан презира пошто ''непре-

стано лаже и вара''. Требало је доста времена да Фердинанд прихвати чињеницу 

да је Бугарска након пораза у Другом балканском рату најприроднији савезник 

Беча, и тада је инсистирао да Румунија буде повлаштени партнер Аустро-

Угарске. Надвојвода је гријешио и у избору људи на високе функције, тако се 

заложио за именовање Конрада фон Хецендорфа на мјесто начелника Генерал-

штаба. Затим је морао да инсистира да Конрад ''престане с том ратном хисте-

ријом'', а када је начелник ''чије су идеје лудост'' смијењен новембра 1911, није 

стао у његову одбрану. 

Аутор је закључио да је Фердинанд био комплексна личност, саздана од 

противрјечности. Своју насилност, као и неспособност да ову насилност савла-

да, показивао је нападима бијеса и вербалним претјеривањима којима је био 

склон. Један од његових сарадника констатовао је да је црта надвојводиног ка-
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рактера ''да се с највећом могућом енергијом дочепа неког питања и да онда у 

одлучујућем тренутку, у страху од крајњих посљедица, на њему не истраје''. 

Такође, надвојводини сарадници су истакли да је он био прилично неодлучан. 

Имајући у виду те чињенице, али и политичке прилике у држави и у оновре-

меној Европи, практично је немогуће одговорити на питање да ли је он био чо-

вјек који је могао да спаси Монархију. Случај, минимизирани учесник у исто-

рији, омогућио је да хитац Гаврила Принципа прекине живот који је ''тек тре-

бао да гради своју историју''. 
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КЊИГА ТРАЈНЕ ВРИЈЕДНОСТИ 
 

Војислав Максимовић, Споменица Младе Босне 1914–2014,  

Пале – Источно Сарајево, 2014 
 

Олујни вјетар и сад тражи да их 

и ми видимо и поздравимо 

(В. Максимовић, Вјетар из Сарајева 1915) 

 

 

Да је којим случајем приређивач овог вриједног дјела умјесто предгово-

ра од 37 страница ставио своју пјесму ''Вјетар из Сарајева 1915'' од двадесетак 

стихова, чини се, било би исто. Она садржи суштински одговор на питање свр-

хе Споменице: ''Не заборавите, а праштајте! / Нашим храбрим подвижницима''. 

Дакле, основна њена намјера је освјежити и сачувати успомене на једну изузет-

ну младост, која је вољела слободу и свој народ. Чини се да је пјесма написана 

прије десетак година била плодоносна клица овом капиталном културно-исто-

ријском пројекту. Млада Босна и Сарајевски атентат су тако сложена и комп-

лексна тема да се само културни посленици попут Војислава Максимовића 

могу одважити да грађу о њој уобличе у Споменицу. За овакvо дјело требало се 

припремати цијели животни вијек. Опредјељење аутора Споменице било је, 

колико се то може, оповргавање погрешних интерпретација сучељавањем из-

ворних чињеница кривим и злонамјерним тумачењима и покушајима да се ју-

начки чин једне генерације српске омладине прикаже као злочиначки. Томе је 

претходио дуг и мукотрпан рад на проналажењу и прегледању огромног опуса 

литературе, часописа и докумената везаних за младобосанце и Сарајевски атен-

тат. Требало је много умијећа и велика обавијештеност да се дође до те, умно-

гом, већ давно заборављене и затурене грађе, а потом да се из ње преузме и си-

стематизује оно најбитније и обједини у Споменицу, која ће бити од велике ко-

ристи будућим истраживачима ове теме, али и свим другима који желе поуз-

дане информације о Младој Босни и Сарајевском атентату. 

Млада Босна је прије свега српски покрет и њу је, са малим изузецима, 

чинила српска омладина, чији су припадници углавном и страдали након извр-

шеног Сарајевског атетата до почетка Првог свјетског рата. Поједностављено, 

ријеч је о покрету (и догађају извршеном ''у националном заносу'') који је тра-

јао тек десетак година, а о коме се послије говорило и писало читав један вијек 
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широм свијета, а поготово у Европи. Могло би се казати, што се види и из Спо-

менице, да су му у основи били програмски чланци неких од младобосанаца, а 

прије свега Владимира Гаћиновића. Ту велике идеологије и није било. Како сам 

аутор у предговору каже, покрет није имао јасну и чврсту организацију, већ су 

га чиниле неповезане групе младих истомишљеника у различитим срединама, 

без прецизног програма. Имао је за циљ ослобођење српског и других јужно-

словенских народа од туђинског ропства и стварање услова за љепши и бољи 

живот. Младобосанци су Србију држали за јужнословенски Пијемонт, а Аус-

троугарску за смртног непријатеља свога народа. У програмском тексту ''Они-

ма који долазе'' Гаћиновић наводи ријечи које му је упутио Богдан Жерајић 

непосредно пред своју смрт: Омладина се мора спремати на жртву. Кажи јој! 

Поред ових, он омладини упућује и своје ријечи: ''Морамо повести смртоносни 

рат против песимизма, малодушности и клонулости, ми гласници нових генера-

ција и нових људи'', додајући и болне стихове грке српске пјесме: ''...Сабља рђа, 

нане / Нема ко да паше!''. 

Споменице су књиге, брошуре, списи издани у спомен значајног догађа-

ја или у част истакнуте личности. У ''Српском рјечнику'' из 1852. године Вук 

Караџић нема ријеч ''споменица'' (истина, има ''спомен'', ''споменак'', ''спомиња-

ње''), што би значило да је тај термин ушао у употребу у другој половини 19. 

вијека. У ''Српској библиографији књиге 1868–1944. године'', дакле у периоду 

од 76 година, регистровано је 319 споменица, што говори о великој популарно-

сти те књижевне врсте. Ријеч је о врло корисним публикацијама из различитих 

домена друштвеног живота којима се чувају успомене не само на нечији лик 

већ и на његова дјела. 

Никола Томазео у својој књизи ''Вјера и љепота'' говори како се тешко 

ослобађао ''магли пролазности'', тј. уживања у лошој умјетности, а у предгово-

ру ове Споменице В. Максимовић је за лоше књиге употребио синтагму ''прола-

зна појава''. Иначе, споменице су, ма какве биле, корисне књиге, а ''Споменица 

Младе Босне 1914–2014'' је, сасвим сигурно, књига трајне вриједности. Чине је 

два дијела, односно тома. На почетку првог тома је аналитичан предговор, од-

носно увод аутора у коме су покрет Млада Босна и његови актери освијетљени 

са многобројних аспеката. Књига почиње текстовима о претходницима и узо-

рима младобосанаца, чији су аутори они сами, а потом слиједе програмски 

текстови. 

Аутор не пропушта да каже да су неки припадници Младе Босне били и 

чланови СКПД ''Просвјета'', па и њени стипендисти, а члан организације Уједи-

њење или смрт био је само Владимир Гаћиновић. 

Младобосанци су се, поред школа и студија, и самобразовали. Цијенили 

су и читали нарочито Милана Ракића, Јована Дучића, Јована Скерлића, Петра 

Кочића, Исидору Секулић. Занимали су се и за хрватску (Видрић, Назор, Ма-

тош), а нарочито за нордијску књижевност (А. Стриндберг, Х. Ибзен, Б. Бјер-
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сон), те руску и француску. Читали су оне писце чија су дјела била у сагласно-

сти са њиховим идејама. 

Добросав Јевђевић у чланку ''Сарајевски завјереници – Видовдан 1914'' 

пише како је Гаврило Принцип, видјевши му у рукама неко Толстојево дјело, 

казао: ''Треба спалити Толстојева целокупна дела, он је проповедник мирног 

подношења зла“, а како пише Перо Слијепчевић у свом есеју о њему, од пет 

Толстојевих животних начела прво је: ''не љути се'', а четврто ''не противи се 

злу''.  

У књижевном стваралаштву младобосанаца преовладавала је поезија, 

углавном објављивана у тадашњим српским листовима, прије свега у Сарајеву 

и Београду. У њој се назиру модерне тенденције и употреба слободног стиха. 

Највећи број пјесма оставили су Милош Видаковић, Димитрије Митриновић, 

Јово Варгић, Иво Андрић, Перо Слијепчевић и Боривоје Јевтић. 

''Споменица Младе Босне 1914–2014'' читаоцима предочава веома бога-

ту и широку слику друштвених збивања и животних прилика на јужнословен-

ским просторима, а посебно у БиХ, почетком 20. вијека и узбудљиве и дра-

матичне тренутке пред и током Првог свјетског рата. У првој књизи, кроз раз-

новрсне текстове младобосанаца, који су, иако млади, имали и казали много 

штошта занимљивог, јер били су посебни, а не, како би то казао Џек Лондон, 

тек ''сива гомила просјечних људи''. У другој књизи то је остварено кроз ода-

бране текстове различите природе, а који су настајали током цијелог вијека на-

кон Сарајевског атентата. Та веома разноврсна, обимна и занимљива грађа је 

сретно и зналачки, тематски, жанровски и хронолошки систематизована, те је 

тако јасна и разумљива и обичним људима и чита се са великим задовољством 

и лакоћом. Томе доприноси и чињеница да су та времена обиловала многим 

важним и крупним друштвеним догађајима, као што су буђење националне 

свијести и слободарских идеја, борбом за црквену и културно-просвјетну ауто-

номију, анексионом кризом 1908. године, балканским ратовима, те Сарајевским 

атентатом и избијањем свјетског рата као кулминацијом свега. Носиоци борбе 

и нових стремљења били су сиромашни ђаци и студенти, као и други омладин-

ци, махом српске националности, скромни и занесени, који су за противнике 

имали и дио српске чаршије. Многи од тих младих људи били су веома мар-

љиви и надарени, зрело су размишљали и писали. 

Тако, рецимо, говорећи о једноставности умјетничког дјела, Милош Ви-

даковић пише да у једноставности треба ићи све ''дотле док остаје очувана сва 

количина живота која је у њему...'', те како је Гетеов ''Вертер'' тако једноставан 

да се многи, прочитавши га, просто зачуде ''како га нису написали они сами''. 

По ономе што су читали може се судити да су пратили савремена културно-

научна кретања у свијету. Колико су им допуштали, читају и у тамницама. У 

чланку ''Послије робије у Зеници'' Цвјетко Ђ. Поповић пише како је проучавао 

теорију о храни др Адолфа Јуста, па каже: ''Његови пацијенти су од хране жи-

вотињског поријекла јели само мед и млијеко, иначе искључиво храну биљног 
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поријекла. Највећим отровом у људској исхрани сматрао је кувано и печено ме-

со и уопште све што се на ватри спрема. Умивање сапуном је такође штетно и 

неприродно, као и купање загњуривањем целога тела у воду''. Ово се донекле 

чини парадоксалним, имајући у виду да је највећи број младобосанаца у тамни-

цама страдао усљед глади и крајње нехигијенских услова тамновања. 

Изванредан списатељски таленат Владимира Гаћиновића неком прили-

ком запазио је и Јован Скерлић. У његовим текстовима назирао се сјајан стили-

ста, чак и када су у питању некролози, па у посмртном слову Осману Ђикићу 

(1879–1912) каже: ''Опет један гроб... У најљепше доба живота умире Осман 

Ђикић. Још пун енергије, способности, дисциплине. Сав у огромној личној пре-

даности свом благотворном раду за друге, у личној скрушености и отмјености, 

којом наткриљује наше ситне нарави и видике... Цео његов живот био је по-

степено, стрпљиво, плодно подизање... Тих, отмен, дубоко предан своме послу, 

Осман Ђикић представља леп српски тип...''. 

Да су младобосанци, па чак и они са маргина покрета, били углавном 

изузетне особе, свједоче и животне судбине неких преживјелих од њих. Бори-

воје Јевтић је стекао глас значајног књижевника, књижевног критичара и кул-

турног посленика, а Иво Андрић се овјенчао Нобеловом наградом за књижев-

ност. Перо Слијепчевић је рано постао универзитетски професор и, временом, 

највећи српски германиста. Васо Чубриловић је избио у самих врх југословен-

ске историографије 20. вијека и постао академик, а његов брат Бранко полити-

чар, државник, запажен љекар и публициста. Доктор Младен Стојановић је 

овјенчан ореолом народног трибуна и народног хероја у устанку 1941. године. 

Посебно су занимљиви прилози у Споменици у којим се, из прве руке, 

говори о самом чину атентата, о истрази, суђењу и пресудама Гаврилу Прин-

ципу и двадесетчетворици његових другова, те потресним свједочанствима о 

вјешању и страдању младобосанаца по бројним мемљивим аустроугарским ка-

заматима. 

Приређивачу Војиславу Максимовићу, и поред огромног научног искус-

тва, није било нимало једноставно извршити одговарајућу класификацију хете-

рогене грађе и текстова, почевши од оних о узорима младобосанаца, програм-

ским начелима, друштвеним и политичким приликама, историјским збивањи-

ма, савременој књижевности, поезији и прози, преписци, истрази, сјећањима, 

некролозима, о младобосанцима у новим стручним и научним посматрањима, 

младобосанцима у савременој поезији, па до списка литературе. У цјелини, до-

минатни су књижевни прилози и прилози везани за књижевност. 

Прва књига ''Споменица Младе Босне 1914–2014'' има 912 страница и 

садржи 11 поглавља и 237 прилога, од којих највише Владимира Гаћиновића, 

Пере Слијепчевића и Боривоја Јевтића. У поглављу ''Поезија младобосанаца'' је 

86 пјесама, од којих по десет Димитрија Митриновића, Милоша Видаковића, 

Иве Андрића, Боривоја Јевтића, Јове Варгића и Пере Слијепчевића. У поглав-
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љу ''Прозни радови младобосанаца'' садржано је 17 прилога. И у једном и у 

другом жанру као истакнути књижевници посебно ће се остварити Иво Ан-

дрић и талентовани Боривоје Јевтић, поготово овај први. 

Друга књига има 867 страница и 10 поглавља, са списком извора и лите-

ратуре од 129 јединица. Ту су поглавља: ''Младобосанци о Младој Босни и Са-

рајевском атентату'', ''Спомени и некролози младобосанцима'' и ''Младобосанци 

у сјећањима својих савременика'', а посљедње поглавље је ''Младобосанци у са-

временој поезији''. Сва поглавља укупно садрже 151 прилог. 

Иако је ријеч о књизи од 1.779 страница, треба казати да је литература о 

Младој Босни и Сарајевском атентату далеко обимнија, чега је био свјестан и 

аутор. Међутим, он је одабир вршио према властитим критеријумима и убје-

ђењима, имајући на уму чињеницу да су споменице, у принципу, традиционал-

но афирмативан жанр, тј. истичу само позитивну страну личности и догађаја. 

На крају и ово! И након стотину година протеклих од Сарајевског атен-

тата, који је узбудио свијет, остало је неугашено памћење, прије свега српског 

народа, на тај изузетни нараштај, каже аутор Споменице, што је јасно изражено 

кроз нескривено дивљење тој младости, упркос подмуклим настојањима срп-

ских освједочених непријатеља да опет нечасно суде извршиоцима Сарајевског 

атентата и затру све оно што је красило животе и личности младобосанаца: 

скромност и уздржаност од порочног живота и преданост страсној идеји срп-

ског националног ослобођења, одбојност према туђинском моралу, политици и 

владавини, а искрена приврженост свом обичном и мученичком народу, њего-

вом виталитету и добродушности. Можда и нема реалних изгледа да се одупре-

мо данашњим моћницима који, ослањајући се на силу и капитал, ослобођени од 

етике и сваке одговорности, некажњено прекрајају прошлост и историју. Ипак, 

радује чињеница да они не могу бити побједници над необоривим доказима о 

исправности и легитимности борбе припадника Младе Босне, а који су презен-

товани у књизи трајне вриједности ''Споменица Младе Босне 1914–2014'' акаде-

мика Војислава Максимовића, неприкосновеној у тој врсти литературе код срп-

ског народа. 
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Драган Шућур, Јадовничка голгота свештенослужитеља 

Српске Православне Цркве 1941. године, 

Бања Лука 2014, 120 стр. 
 

 

У црквено-народном сјећању код Срба косовски избор Царства Небес-

ког доживљен је као потврда светосавског морала, а Јасеновац као потврда Ко-

совског завјета у историјском континуитету постојања. Овакво културално 

памћење, које није ни стерилно ни политички ограничено, оставља могућност 

надоградње, јер је, поред вјерујућих православних Срба, оно блиско и при-

хватљиво за српско друштво у најширем смисли те ријечи. Културално пам-

ћење и мартиријумски контекст идентитета, гдје су, како Дучић каже, два брата 

близанца мученик и херој, никако није далеко од оног научног, савременог  

мултидисциплинарног приступа и разумијевања жртве и саосјећања јединства 

са њом. Рече једном владика Атанасије Јефтић да ми другог задатка у овим 

темама немамо него да на Косовски завјет, надоградимо Јасеновац. Тако испре-

плетена ова два аспекта дају метафизичку, али и стварну основу једног самора-

зумијевања на принципу нације као заједнице сјећања. To je она заједничка  

спона између појединца и осјећања везаности за претке, од Косова до Јадовна, 

па све до данас. У тој спони књига ''Јадовничка голгота свештенослужитеља 

Српске Православне Цркве 1941. године'' јереја мр Драгана Шућура тек треба 

да заузме своје мјесто. 

Нажалост, наша историјска наука имала је терет идеолошког приступа у 

посљератној Југославији, у којој неке теме, поготово ова о геноциду, једно-

ставно нису одговарале, а ако се већ нису могле потиснути до краја, онда су 

свакако биле стављане у другачији контекст и извртане. Насупрот томе, седам 

деценија након дешавања, на стручно неоспоран, једноставан и прецизан на-

чин, ова књига је показала историјске процесе који су се преплитали у 1941. 

години. Драган Шућур фактографски, методолошки адекватно, доноси податке 

о страдању свештенства у једном великом комплексу логора о којем се дуго 

није говорило, бар не у свјетлу у коме је требало. У примјеру комплекса логора 

смрти НДХ Госпић–Јадовно–Паг (поготово користећи Ђуру Затезала и његову 

двотомну монографију Јадовно), говоримо о системском планском организо-

вању геноцида над Србима, који је почео 10. априла 1941. године у госпићкој 

казнионици, дакле далеко прије одлуке о коначном рјешењу јеврејског питања 
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у Ванзеу у јануару 1942. Ова тематика може се посматрати и у глобалном кон-

тексту Другог свјетског рата. 

У комплексу логора смрти, у којем су за 132 дана постојања страдале, по 

досадашњим подацима, 40.132 жртве, од којих су њих нешто више од 38.000 

били Срби, 1.999 Јевреји, своју голготу геноцида, заједно са народом као и све 

кроз историју, преживјела је Српска православна црква. Свештенослужитељи, 

њих 72, страдали у овом комплексу логора цијена су којом је наш народ скупо 

платио своју вјеру и постојање на страшном мјесту 1941. године. О размјерама 

овог комплекса говори нам чињеница да је тај број трећина свештенства укуп-

но страдалог у Независној Држави Хрватској. 

''Јадовничка голгота'' нас одгурује од статистичког посматрања жртве 

као њене суштине, чему смо сви, нажалост, понекад склони. Књига нам, осим 

суште фактографије, једноставним читљивим и свима разумљивим језиком, 

доноси лица и животне приче свештенства, мученика и те приче су најбитнији 

елементи адекватног његовања сјећања, поготово у толико неопходном нам 

процесу саживљавања са жртвом и њеном судбином. То је најлакши пут за из-

влачење поука. Прочитавши причу о мученичкој смрти Спаса Лаврње и његове 

породице мало ко може остати равнодушан, а у фокусу имамо и аспект стра-

вичности садизма починиоца пред којим су и хладни Германи остајали без тек-

ста. И не само то! Значај ове теме можемо посматрати и кроз голготу пастве 

вјерног православног народа који у најтежим временима остаје без својих пас-

тира, без својих свештеника,. Овај елеменат злочина, потпуно јасно показан, 

јако је битан за изучавање почетка геноцида. У почетној фази геноцида униш-

тава се елита, културно и интелектуално вођство, отклања се свака могућност 

отпора једног народа који је од стране злочинаца одређен за нестанак. Шућур 

јереј и Шућур научник, историчар, у овом дјелу су у потпуној симбиози. 

''Јадовничка голгота свештенослужитеља Српске Православне Цркве 

1941. Године'' обједињује више елемената науке о геноциду, али и културалне 

потребе памћења на геноцид у НДХ. Шућур је својим радом на њој показао да, 

осим личне и стручне спремности да свједочи о страдању наших предака, 

посједује и то (о)сјећање. И сам свештеник, породичан човјек, зна шта значи 

страшна судбина страдања главе свештеничких поридица. Ово дјело сврстава 

га у плејаду пера наше цркве, али и научника, који се о страдању својом руком 

записују, а читаоцу препоручују.   
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Новица Симић, Операција Коридор-92, 

Борачка организација РС, Бања Лука 2011, 479 стр. 
 

 

Монографија генерала Новица Симића Операција Коридор-92 је настала 

као резултат исцрпног вишегодишњег истраживања вјеродостојних докумената 

и изјава самих учесника о једној од најсложенијих операција Oдбрамбено-

отаџбинског рата 1992–1995.  Књига је објављена марта 2011. у Бањој Луци у 

издању Борачке организације Републике Српске и она представља, по многима, 

одличну студију о бриљантној  војној операцији Војске Републике Српске, јер 

je аутор и сам један од најзначајнијих и одлучујућих појединаца за успјехе ове 

операције. Аутор је успио да избјегне замку и као учесник остане непристра-

сан, постављајући се као прави научник, користећи разне истраживачке методе, 

притом користећи документе обје зараћене стране. 

Садржај књиге нам је представљен у 10 поглавља, уз Ријеч унапријед 

(стр. 7–10), Увод (стр. 11–35), Умјесто закључка (стр. 445–450), Списка скраће-

ница (стр. 457–460), Литературе (стр. 461–465), Рецензија (стр. 466–470) и 

Индекса имена (стр. 471–479), што представља 15 повезаних глава о овој вој-

ној операцији. 

Прво поглавље, Услови у којима се припремала и изводила операција 

''Коридор-92'' (стр. 37–74), аутор је искористио да нам предочи основне инфор-

мације о стратегијско-оперативним, политичким, просторним и временским 

условима. Он кроз неколико потпоглавља предочава слику стања на ратишту, 

односа зараћених снага, планираног трајања операције ''Коридор-92'', и све то 

ради кроз цитирање наредби и једне и друге зараћене стране. 

Друго поглавље, Циљеви операције ''Коридор-92'' (стр. 75–82), посвеће-

но је општим циљевима операције обје стране. У два потпоглавља, са неколико 

теза и кроз неколико изјава челних људи Операције ''Коридор-92'', аутор износи 

опште циљеве операције. 

У трећем поглављу, Снаге у операцији ''Коридор-92'' (стр. 83–130), аутор 

прати и описује однос удружених хрватско-муслиманских и српских снага у 

операцији. У кратким цртама нам представља стање у погледу ангажованог 

људства, артиљерије, противоклопних и оклопних борбених средстава и вазду-

хопловства, као и морал и ратно искуство. 
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У четвртом поглављу, Садржај операције "Коридор-92'' (стр. 131–148), 

укратко се и врло детаљно, у три потпоглавља, дају описи припрема команди, 

јединица и субјеката на територији операције. 

Пето поглавље, Извођење операције (стр. 149–168), говори о руковође-

њу и командовању операцијом. У њему су појединачно побројани официри 

ВРС, а такође и официри противничке стране. 

Шесто, најобимније поглавље, Ток операције ''Коридор-92'' (стр. 169–

387), кроз три потпоглавља описује три етапе операције: ''Прва етапа операције 

(24.6–5.7.1992), Друга етапа (6.7–20.7.1992) и Трећа етапа операције (21.7 – 

октобар 1992)'' (стр. 170). Аутор кроз сваку етапу, из дана у дан, преноси слику 

ратних дејстава у виду наредби, изјава, извјештаја, сјећања, скица и слика и то 

представља прави ратни дневник у саставу његове монографије. 

У сљедећем поглављу, Бојеви и најважније борбе (стр. 388–396), гене-

рал Симић у кратким тезама обрађује борбе за Модричу, Дервенту, Оџак, Добој 

и Босански Брод. Уз то, аутор објашњава да су све ове борбе имале своје жртве, 

како међу војницима тако и међу старјешинама. 

У наредном поглављу, Резултати операције ''Коридор-92'' (стр. 397–

416), аутор се посвећује самим резултатима кроз три основе: 1. Према степену 

остварења циља, 2. Према значају операције, 3. Према губицима обје стране. 

Ово поглавље садржи исцрпан табеларни преглед губитака, људских и матери-

јално-техничких средстава зараћених страна. Податке о губицима удружених 

хрватско-муслиманских снага аутор црпи из књиге Jerka Zovaka ''Rat u Bosan-

skoj Posavini'' (Posavska Hrvatska, Sl. Brod 2009), док за српске губитке узима 

информације из евиденција које је водила Војска РС. 

Лична свједочења учесника и анализе војне операције дате су у поглав-

љу Рекли су о операцији ''Коридор-92'' (стр. 417–429). 

У посљедњем поглављу, Гдје су учесници операције након свих ових го-

дина (стр. 430–444), аутор нам преноси податке о посљератном стању главно-

командујућих, али и ништа мање важним редовним војницима и српске и хр-

ватско-муслиманске стране. Многи од њих су пензионисани, врло мали број је 

наставио војну каријеру, а многи су преминули, као и сам аутор ове моногра-

фије Новица Симић (2.3.2012). Опомене и поуке ове монографије јасно нам 

свједоче да је Република Хрватска много више пажње посветила својим војни-

цима послије рата, док су у Републици Српској они стављени на маргине дру-

штвеног живота. 

На самом крају књиге аутор нам се обраћа завршним ријечима, које је 

уклопио у цјелину Умјесто закључка (стр. 445) и послије тога нам доноси 

Списак скраћеница (стр. 457–460). У тој цјелини се налазе и двије рецензије, 

које употпуњују ову монографију, једно од најзначајнијих дјела о Војсци 

Републике Српске и уопште о историји Републике Српске. 
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Може се закључити да је књига генерала Новице Симића незаобилазно 

штиво за будуће истраживаче настанка и развоја Републике Српске. Посебан 

значај овог дјела је у томе што је аутор директни учесник историјских догађаја 

и овим се он на неки начин одужио и испунио своју обавезу према својим са-

борцима, али и према свом народу. 
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У ЗНАКУ ЈУБИЛЕЈА ИЗ СРПСКЕ ПРОШЛОСТИ  

Календар Српског просвјетног и културног друштва          

''Просвјета'', Источно Сарајево 2014  
 

 

''Просвјетини'' календари су нешто највредније што нам је српска ''Про-

свјета'' оставила иза себе у својој више од 112 година дугој историји. Истина је, 

нажалост, да календара нема толико – једва да их има и 40-ак, а то је због тога 

што из многих разлога: политичких, општенационалних, финансијских, кадров-

ских и других, углавном оправданих, ''Просвјета'' није могла сваке године, а по-

некад и више година заредом, да штампа свој календар, понекад ни да реали-

зује остале своје циљеве и програмске активности, јер је била шиканирана, 

онемогућавана да ради, а више пута је насилно престајала и да постоји. Ипак, 

за разлику од неких других њених активности, о којима данас нема трага, непо-

знате су и недоступне јавности, све што је записано и објављено у ''Просвје-

тином'' Календару може се и данас видјети, прочитати и користити, било у за-

бавно-рекреативне или умјетничко-естетичке, било пак у сазнајно-научне свр-

хе. 

Кад је ријеч о Календару за 2014. годину, који је данас и овдје, од самог 

почетка наведене године, пред читаоцима, доступан и отворен за њихову кон-

зумацију, прво што нам пада на памет јесте чињеница да би нам требао, уко-

лико формулација није противрјечна, цијели ''љетни дан до подне'' само да на-

ведемо наслове и ауторе прилога публикованих у овој свесци. Наиме, на 710 

страница, у оквиру 46 рубрика или поглавља, објављена су 244 самостална, 

одвојена рада, од којих 85 нема аутора, што значи да им је творац непознат или 

анониман, односно да су радови плод и посљедица колективног искуства, воље, 

свијести и меморије национа или заједнице унутар којих су настали, а то је 

мање-више српска народносна заједница, па и није било потребе и смисла да се 

било ко појединачно означава као њихов аутор. Истина, као и у неким ранијим 

календарима, и у овом неколико аутора има и по више публикованих текстова, 

што јесте у складу са концепцијом коју проводи актуелни приређивач Кален-

дара ''Просвјете'' проф. др Војислав Максимовић, али је питање колико је то 

примјерено духу савременог доба, те потребама и укусима ововремених конзу-

мената Календара и њему сродне литературе. 
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Било би необично и неоправдано да у овом годишту ''Просвјетиног'' Ка-

лендара, с обзиром на општи национални и историјски значај, али и на дотицаје 

и посљедице по српску ''Просвјету'', није приређен темат о ''Младој Босни'' и 

стогодишњици Великог рата. У двије рубрике: ''Датуми'' и ''Стогодишњица: 

Први свјетски рат'', објављено је неколико текстова, чији аутори су Владимир 

Гаћиновић, Јован Палавестра, Срђа Ђокић, Владета Билбија, Антоније Вуко-

вић, Васиљ Грђић, Боривоје Јевтић, Марко Марковић и други, у којима се из 

различитих углова, теоријских и идејних позиција, научних парадигми и сл., 

освјетљавају ''Млада Босна'', Сарајевски атентат и његови актери, затим поче-

так Првог свјетског рата и сл. И у неким другим прилозима реминисценције 

поводом Првог свјетског рата и видовданских хероја су експлицитне. Сасвим 

друго је питање да ли се, овим поводом, можда могао направити бољи, ре-

презентативнији, до данас мање познат и хеуристички кориснији избор тексто-

ва. Можда ће о томе више и сериозније понеку ријеч казати и неки други при-

казивачи, позванији од нас, кад о томе буду износили своја запажања. 

И у овом броју Календара прештампани су поједини текстови великана 

српске науке и умјетничких израза, посебно аутора из БиХ или поријеклом из 

БиХ, као што су, примјера ради: Васо Пелагић, Перо Слијепчевић, Миленко С. 

Филиповић, Владимир Ћоровић, Урош Круљ, Милан Карановић, Славко Лео-

вац, односно Јован Дучић, Петар Кочић, Светозар Ћоровић, Алекса Шантић, 

Иво Андрић и други. Добро је да у публикацијама попут ове има и прозних и 

поетских остварења и оних аутора који, иако су неки већ окончали своје ово-

земаљско постојање и стваралаштво, (још) не спадају у класике српске књижев-

ности, али им је дјело не само умјетнички осебујно, него и национално окреп-

љујуће и подстицајно. Мислим ту прије свега на писце попут Миодрага Павло-

вића, Новице Тадића, Слободана Ракитића, Милана Ненадића, Драгомира Брај-

ковића, Божидара Шујице, па све до плејаде млађих аутора из Републике Срп-

ске, од којих је неколицина из Бање Луке, а остали из других градова наше 

политичке заједнице. 

Похвалу завређују и прилози објављени у рубрикама Српски православ-

ни храмови, Српски светитељи, Претходници, Наше село у књижевности и 

још неки, без обзира на то што су и раније били публиковани. Уосталом, по 

томе се календари и разликују од актуелних научних и стручних часописа из 

појединих области стваралаштва. Међутим, не знамо која аргументација стоји у 

основи одлуке и опредјељења да се по ко зна који пут прештампавају прилози, 

од народних епских пјесама, народних приповиједака, лирских пјесама, те дру-

ги текстови сврстани у рубрике чији називи све говоре: Филателија, У свијету 

птица и животиња, У царству биља и дрвећа, У цвјећњацима, Поуке из пољо-

привреде, Здравље и исхрана, Из старих ''Просвјетиних'' календара и друге. 

Оно што је било актуелно на почетку 20. вијека тешко да је занимљиво за сен-
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зибилитет и потребе читаоца са почетка 21. вијека, и о томе би било који при-

ређивач, актуелни или неки будући, морао водити рачуна. 

На крају, уз све критичке примједбе које смо изнијели на садржај по-

сљедњег броја Календара СПиКД ''Просвјета'', мислимо да српска ''Просвјета'' 

без свог Календара не би била то што јесте и што треба да буде. А то какав ће 

Календар да буде у наредним годинама и деценијама зависи и од данашњих 

чланова и прегалаца српске ''Просвјете''. Што се нас тиче – ''Просвјетин'' Ка-

лендар у будућности свакако треба бити садржински, графички и обимом зна-

чајно редизајниран и времену примјерен.  
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Републички завод за заштиту 10.7251/GUARS1507433N 

културноисторијског и природног насљеђа  

Бањалука   

 

 

КА БОЉЕМ МЕЂУСОБНОМ РАЗУМИЈЕВАЊУ И 

УВАЖАВАЊУ 
 

Република Србија и Република Српска – стари и нови политички 

изазови, Зборник радова са ''округлог стола'', Институт за 

међународну политику и привреду и Факултет политичких 

наука, Београд – Бања Лука 2014 
 

 

Минулог љета Господњег (2014) свјетлост дана угледала је и пред чита-

оцима се појавила публикација под насловом Република Србија и Република 

Српска – стари и нови политички изазови. Као што је дијелу овдашње (у 

Републици Српској) научне и стручне јавности већ познато, ријеч је о зборнику 

радова са ''округлог стола'' или конференције о теми Република Србија и Репуб-

лика Српска – стари и нови политички изазови, који је, у организацији Инсти-

тута за међународну политику и привреду из Београда и Факултета политичких 

наука Универзитета у Бањој Луци, а уз сталну бригу, подршку, помоћ и своје-

врсну медијацију Представништва Републике Српске у Србији, одржан у Бео-

граду 15. маја 2013. године. У тој, технички једноставно уређеној књизи, на 260 

страна Б5 формата објављени су резултати, тј. радови изложени на том скупу, а 

у њему је учествовао заиста импозантан број угледних јавних дјелатника, како 

из сфере науке тако и политике. Нажалост, као што то често бива у таквим при-

ликама, један број учесника скупа није стигао, из за њих вјероватно легитим-

них и/или оправданих разлога, да ауторизује своја излагања, па су, само због 

тога, читаоци овог зборника ускраћени за текстове и таквих ауторитета и по-

знавалаца питања која су расправљана на београдској сесији као што су, при-

мјерице, Богољуб Шијаковић, Ђорђе Вукадиновић, Драган Давидовић, Жељко 

Вујадиновић и други. Један дио радова је претходно, још прије скоро годину 

дана, објављен у ''Политеии'' (број 6), научном часопису Факултета политичких 

наука у Бањој Луци, и тако био доступан оним ''дијеловима'' јавности у нашим 

државама које интересује актуелизована проблематика. 

Како би се и читаоци који нису имали зборник у рукама могли колико-

толико сувисло ''суочити'' са ставовима потписника овог осврта и увјерити се у 

поједине његове вредносне оцјене о књизи пред нама, неопходно им је презен-

товати пуку чињеницу о томе ко су све аутори прилога који су у манускрипту 
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објављени и о чему се у њима говори. Дакле, садржај књиге чине: Милорад До-

дик, Српска и Србија; Никола Б. Поповић, Република Српска – неминовност 

или случајност; Дарко Танасковић, Турска варијабла српске политике; Ненад 

Кецмановић, Српска и Србија из сарајевске перспективе; Чедомир Антић, При-

рода државности Српске и њени капацитети; Славко Митровић, Правни поло-

жај Републике Српске у Дејтонском споразуму; Милош Шолаја, Република 

Српска ''de facto држава'' и ''држава у држави''; Драган Ђукановић, Етапе у 

развоју Републике Српске: формирање, Дејтон и мир; Ђорђе Вуковић, Прелазак 

у трећу етапу политичког утемељења РС и самоидентификације српског 

народа у БиХ; Слободан Наградић, Генеза, смисао и искушења специјалних и 

паралелних односа Српска – Србија; Александар Савановић, Иницијатива ''Пр-

ви март'' у контексту уставотворног поретка Републике Српске и Босне и 

Херцеговине; Миша Ђурковић, Елементи спољнополитичког положаја Репуб-

лике Српске; Слободан Рељић, Сенка Бриселског споразума над Републиком 

Српском – како се појам ''издаја'' појавио у српском националном дискурсу; 

Часлав Д. Копривица, Будуће историјске перспективе односа Србије и Српске: 

различити сценарији; Брано Миљуш, Кохабитација народа по моделу Дејтон-

ско-париског уговора као могући узор за решавање отворених питања у регио-

ну; Радомир Нешковић, Позиција Срба у Босни и Херцеговини између српских 

државних и српских националних интереса; Матеј Савић, Споразум о специјал-

ним паралелним односима – дејтонски темељ односа Републике Српске и 

Републике Србије; Перо Петровић, Економска сарадња Србије и Републике 

Српске и привлачење страних директних инвестиција; Жељко М. Будимир, 

Геополитички значај изградње аутопутева и брзих путева за економску и 

политичку интеграцију Републике Српске; Александар Растовић, Просвета и 

култура као фактор повезивања Србије и Републике Српске; Марко Николић, 

Позиција и улога СПЦ и конфликтној и постконфликтној Босни и Херцеговини; 

Слободан Јанковић, Могућности унапређења сарадње Србије и Републике 

Српске. 

Као што смо већ казали, ''округли сто'' одржан у Београду је једна од пр-

вих манифестација и практичних демонстрација реализације заједничких проје-

ката и циљева активности, наговијештених, омогућених и легализованих Спо-

разумом о специјалним и паралелним односима Републике Српске и Републике 

Србије, који је до сада три пута потписиван од стране разних гарнитура и носи-

лаца кључних функција из структура власти у обје српске државе. Међутим, 

осим поменутог повода одржавања београдске научне конференције, мотив и 

оправдање да се уприличи скуп компетентних аутор(итет)а и отвори дијалог на 

њему о задатој теми, путем презентације, елаборације, сучељавања и размјене 

идеја, мишљења и искустава, било је и стање оновремених односа између Репу-

блике Српске и Републике Србије, посебно на релацији актуелних руководста-

ва двију српских република, иако појам ''руководство'' припада политичким си-
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стемима у државама са дефицитом демократије, али и потреба да се идентифи-

кују, опишу и освијетле могући узроци, фактори и субјекти дезинтеграције и 

нејединства српског духовног, културног, образовног, информативног, полити-

чког и економског простора, у најширем значењу те ријечи, те препознају нека 

рјешења и трасирају путеви којима би требало ићи с циљем отклањања препре-

ка за још бољу, садржајнију и ефикаснију сарадњу српског народа, игром исто-

ријске судбине и повијесних силница организованог, засад, у двије државе. Да 

је ''шумова'' и меандера у односима између Српске и Србије након промјене 

геополитичке парадигме и система вриједности у једној од тих српских држава 

у протекле двије године, било, односно да их и данас има, ма колико они били 

пригушивани, о чему свједоче не само неколики текстови у овом зборнику, 

нпр. радови које су потписали проф. Часлав Копривица, др Александар Савано-

вић, Слободан Рељић, др Радомир Нешковић и други – који су не само добро и 

прецизно детектовали и описали постојеће стање, а затим и антициповали акту-

елни, тј. данашњи развој ситуације, садржај кретања и односа, како између дви-

ју држава, тако и унутар њих, посебно у БиХ – него и уочљиво другачија ак-

центуација приоритета националне и спољне политике естаблишмента једне од 

тих српских држава у актуелном часу наше повјеснице. Али, резултат и порука 

је зборника радова пред нама, да није довољно само детектовати и дескрипи-

сати застоје и препреке нормалним односима међу двјема српским државама, 

од којих једна од њих, Република Српска, нема пуни капацитет државе, тј. су-

веренитет у међународноправном смислу те ријечи, него да се мора истражива-

ти још дубље, минуциозније и трагати за самом срчиком и коријеном, истовре-

мено, повремених дисхармоничних вредновања и поступања у готово гладија-

торској политичкој арени савремене повјеснице. 

Из садржаја овог зборника се види да су у ''округлом столу'' учествовали 

и дебатници о питањима која се нáдају из насловом дефинисане теме били и 

представници политике, садашњи или бивши политичари, и научни радници: 

истраживачи и теоретичари, те медијски посленици и тзв. политички аналити-

чари. Тиме је, интенционално бар, на скупу била добијена пожељна и потребна 

равнотежа и синтеза, обезбијеђен мултидисциплинарни и мултисекторски при-

ступ експликацији актуелизоване теме; постигнут сусрет науке и струке, с јед-

не, те политике и самог живота, с друге стране. Научна дебата о задатој теми 

одвијала се у крајње радној али опуштеној атмосфери, у духу, патетично рече-

но, уважавања и толеранције различитих идеја, погледа, мишљења, елаборација 

и оцјена актуелних социјалних, економских, политичких, културних, духовних, 

информативних, безбједносних и других процеса, односа, догађаја и актера. За 

све је било довољно простора, времена и других услова и могућности да пре-

зентују и бране свој научни, стручни или политички кредо. Ниједан аутор, 

приступ, парадигма и/или залагање нису у старту ни фаворизовани ни дискри-

минисани или дифамисани, него су сва стајалишта, ''школе мишљења'', теориј-

ски правци и политичке оријентације начелно равноправно третирана, што се 
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најбоље види по ауторизованим текстовима публикованим у зборнику, које ос-

тављамо будућим читаоцима ове едиције да сами за себе, по својим критерију-

мима и мјерилима донесу суд о сваком од њих и у складу са тим се и понашају. 

Чак и кад се летимично баци поглед на садржај зборника пред нама, а 

поготово уколико се он, што би рекао Кустурица, макар косо прочита, не може 

а да се не закључи да су и сам скуп и зборник радова који о њему свједочи 

вишеструко успјели. Такву оцјену изводимо имајући на памети и примјењујући 

више критеријума релевантних за евалуацију сличних манифестација и јавних 

скупова, односно свједочења о њима у облику писаних докумената, попут збор-

ника пред нама. Јер, већина реферата била је заиста на високом научном нивоу, 

а прилику да изнесу своја схватања и увиде имали су бројни млађи, у широј 

јавности недовољно афирмисани истраживачи и теоретичари, у које (је) 

спада(ла) већина аутора са бањалучког Факултета политичких наука (Савано-

вић, Вуковић, Савић, Будимир и др.), што је посебан квалитет публикације и 

гаранција за будућност.  

Друга вриједност ове књиге, поред садржинске, а наравно због ње, је у 

њеној будућој претпостављеној или очекиваној употреби. Она ће, наравно 

уколико буде консултована, бити од велике помоћи онима, прије свега у Бео-

граду и  Србији, који буду проучавали политичке односе и живот у постдеј-

тонској БиХ, наравно и Републици Српској, писали своје магистарске или док-

торске тезе о њима, јер ће од сада пред собом имати штиво које није искључиво 

или доминантно тзв. другосрбијанске или, пак, пробосанске етиологије и про-

венијенције, какво им је до сада углавном стајало на располагању, а оно готово 

да и није узимало у обзир српско становиште, како га је својевремено форму-

лисао М. Црњански а недавно реафирмисао М. Ломпар, посебно увиде и погле-

де аутора мислилаца, истраживача, аналитичара и списатеља из Републике 

Српске. Та празнина и дефицијентност литературе проседеа, спознаја и порука 

другачијих од до сада доминирајућих у Србији, овим зборником радова макар 

једним дијелом је надокнађена. Разумије се, актуелизована тема само овом јед-

ном, ма колико корисном књигом, није апсолвирана, али је помоћ и истовреме-

но изазов садашњим и будућим истраживачима да је и даље промишљају и 

пишу о њој држећи се начела sine ira et studio.   
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ГОРАН Р. ЂУРАН УДК 930.1:349.9(497.15)(048.84) 

Архив Републике Српске 10.7251/GUARS1507437DJ 

Бањалука  

 

 

Dr. Izet Šabotić, Agrarne prilike u Bosanskom ejaletu (1839.-1878.), 

JU Arhiv Tuzlanskog kantona, Društvo arhivskih zaposlenika 

Tuzla, Off-set, Tuzla 2013, 282 стр. 
 

 

Прије двије године из штампе је изашла књига др Изета Шаботића 

Agrarne prilike u Bosanskom ejaletu (1839.-1878.), у издању Архива Тузланског 

кантона и Друштва архивских запосленика Тузланског кантона. Ријеч је солид-

ној, квалитетно урађеној студији о иначе изразито сложеној проблематици као 

што је аграр. Аутор је зналачки и хронолошки изложио материју о аграрним 

приликама, односно о тимарско-спахијском уређењу у посљедњем вијеку тур-

ско-османске владавине у Босни и Херцеговини. На 282 странице и у 855 напо-

мена колега Шаботић је аргументовано изложио "штиво", тако да је веома лако 

пратити основне идеје у самом дјелу. 

Поред Umjesto predgovora и Uvoda, Agrarne prilike су подијељене на пет 

поглавља – Agrarne prilike u Bosanskom ejaletu do početka XIX stoljeća (21–58), 

Reforme u Bosanskom ejaletu do Tanzimata (59–77), Agrarni odnosi u Bosanskom 

ejaletu u vrijeme Tanzimata (79–132), Agrarne prilike u Bosanskom vilajetu od 

1861. do 1875. godine (133–195), Prilike u Bosanskom vilajetu u vrijeme Istočne 

krize sa posebnim osvrtom na stanje u agraru (1875.-1878.) (197–238). На крају су 

дата Zaključna razmatranja – Conclusions (239–258), Izvori i literatura (259–271), 

Registar ličnih imena (273–281) и Izvodi iz recenzija (282–283). 

У првом поглављу (Agrarne prilike u Bosanskom ejaletu do početka XIX 

stoljeća) аутор се осврнуо на опште карактеристике аграрних односа у Осман-

ском царству, са прегледом тимарско-спахијског система, затим на оџаклук ти-

маре и развој чифлучења до Танзимата. 

У другом поглављу (Reforme u Bosanskom ejaletu do Tanzimata) Шаботић 

је ставио акценат на опис реформских процеса у Турској и њиховог утицаја на 

прилике у Босанском ејалету, потом је једно потпоглавље посветио покрету за 

аутономију Босне, да би дао осврт на прилике од слома покрета за аутономију 

до почетка танзиматских реформи. 

У трећем поглављу (Agrarni odnosi u Bosanskom ejaletu u vrijeme Tanzi-

mata) разрађено је неколико питања и заокружених цјелина – Хатишериф од 

Гилхане, увођење Танзимата и његов утицај на аграрне прилике у Босанском 

ејалету, увођење трећине у Босни и валија Тахир-паша 1848. године, поход 

Омер Лутви-паше на Босну, аграрни односи и буне након похода Омер Лутви-
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паше, Рамазански закон, Саферска наредба, Шевалски закон, аграрне прилике 

након доношења новог законодавства. 

У четвртом поглављу (Agrarne prilike u Bosanskom vilajetu od 1861. do 

1875. godine) је материја структурно разложена на неколико тематских потцје-

лина – о доласку Шериф Осман-паше и сукоби на црногорско-херцеговачкој 

граници, о прогону бошњачког становништва из Србије у Босански ејалет, 

аграрне прилике до окончања побуне у Херцеговини до реформи 1865. године, 

о реформама у аграрној области у вријеме Шериф Осман-паше и о аграрним 

приликама од одласка Шериф Осман-паше до почетка Источне кризе. У по-

сљедњем, петом поглављу, Prilike u Bosanskom vilajetu u vrijeme Istočne krize sa 

posebnim osvrtom na stanje u agraru (1875.–1878.), аутор разлаже причу о току 

Босанског устанка и дешавања за вријеме Велике источне кризе (1875–1878). 

На крају, може се рећи да ова студија др Изета Шаботића заслужује пу-

ну пажњу стручне и научне јавности, како у Босни и Херцеговини тако и у 

окружењу. 
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BOJAN STOJNIĆ УДК 329.73(497.15)"1914"(048.84) 

Arhiv Republike Srpske 10.7251/GUARS1507439S 

Banjaluka  

 

 

SАRАЈЕVSKI АTЕNTАT. 

Izvоrnе stеnоgrаmskе bilјеškе sа 

Glаvnе rаsprаvе prоtiv Gаvrilа Principа i drugоvа, 

оdržаnе u Sаrајеvu 1914. godinе, drugo izdanje, Banja Luka, 

Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2015, 559 str. 
 

 

U okviru projekta "Izučavanjem istorije do pomirenja", a u izdanju Narodne i 

univerzitetske biblioteke Republike Srpske i uz partnerstvo Agencije za saradnju, 

edukaciju i razvoj iz Banjaluke, objavljeno je pet knjiga, dvojezični katalog izložbe na 

srpskom i engleskom jeziku Odjeci, evropska štampa o Sarajevskom atentatu i Julskoj 

krizi, reprint drugog izdanja knjige Vladimira Dedijera Sarajevo 1914, tom I i II i drugo 

izdanje knjige na srpskom i engleskom jeziku Sarajevski atentat. Izvоrnе stеnоgrаmskе 

bilјеškе sа Glаvnе rаsprаvе prоtiv Gаvrilа Principа i drugоvа, оdržаnе u Sаrајеvu 

1914. gоdinе (Assassination in Sarajevo. Original stenograph notes from the main 

hearing against Gavrilo Princip and his comrades, held in Sarajevo in 1914.). 

Predgovor drugom izdanju Izvоrnih stеnоgrаmskih bilјеški potpisuje istoričar doc. dr 

Borivoje Milošević sa Filozofskog fakulteta u Banjaluci, a glavni i odgovorni urednik 

izdanja je Liljana Petrović Zečić, direktor Narodne i univerzitetske biblioteke Republike 

Srpske. 

Knjigа Izvоrnе stеnоgrаmskе bilјеškе sа Glаvnе rаsprаvе prоtiv Gаvrilа Prin-

cipа i drugоvа, оdržаnе u Sаrајеvu 1914. gоdinе, оbјаvlјеnа 1954. gоdinе pоd nаslоvоm 

Sаrајеvski аtеntаt, u kritičkој оbrаdi dirеktоrа i nаučnоg sаrаdnikа Аrhivа Bоsnе i 

Hеrcеgоvinе prоfеsоrа Vојislаvа Bоgićеvićа, imа pоsеbаn znаčај u nаučnој оbrаdi 

Sаrајеvskоg аtеntаtа, kојеg је, nаd аustrоugаrskim prеstоlоnаslјеdnikоm Frаncоm Fеr-

dinаndоm, izvršilа grupа mlаdоbоsаnаcа sа Gаvrilоm Principоm nа čеlu. Оnа prеd-

stаvlја primаrni istоriјski izvоr i nајkоmplеtniје dјеlо u vеzi sа tim istоriјskim dо-

gаđајеm. Svе pričе о Sаrајеvskоm аtеntаtu i аtеntаtоrimа imајu višе "istinа", аli istinа 

kојu nаlаzimо u bilјеškаmа sа sudske rаsprаvе u prоcеsu "Gаvrilu Principu i 

drugоvimа", vоđеnоg оd 12. dо 22. оktоbrа 1914, sаmо је јеdnа i nеizmiјеnjеnа ni 

pоsliје stо gоdinа. 

Аustrоugаrskа vlаst u Bоsni i Hеrcеgоvini nа dаn аtеntаtа i nеkоlikо dаnа pоsliје 

njеgа, pоrеd аktеrа аtеntаtа – Gаvrilа Principа i Nеdеlјkа Čаbrinоvićа, uhаpsilа је 150 

оsumnjičеnih. Pоčеvši sа ispitivаnjеm dvојicе аtеntаtоrа kојi su оdmаh pаli u rukе pоli-

ciје, prеduzеtа su оpsеžnа hаpšеnjа svih sumnjivih licа i еnеrgičnа istrаgа u kојој su 

аustrоugаrskе vlаsti u rеlаtivnо krаtkоm vrеmеnu utvrdilе kаkо је dоšlо dо аtеntаtа. 
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Istrаgа је ustаnоvilа dа је аtеntаt оrgаnizоvаn u sаmоm Sаrајеvu, а dа su Gаvrilо 

Princip, Nеdеlјkо Čаbrinоvić i Тrifkо Grаbеž iz Bеоgrаdа dоniјеli оružје kојim је 

izvršеn. Utvrđеnо је, dаlје, dа su оružје nаbаvili uz pоmоć nеkih ličnоsti u vојnој i 

grаđаnskој službi Srbiје, tе dа su prеkо grаnicе prеšli uz pоmоć službеnih licа iz Srbiје i 

dоmаćih lјudi, od Drinе dо Тuzlе. 

Prеd Оkružni sud u Sаrајеvu izvеdеnо је svеgа 25 licа, nеpоsrеdnih učеsnikа u 

izvršеnju аtеntаtа i njihоvih pоmаgаčа, prоtiv kојih је držаvni оdvјеtnik pоdniо tužbu 

zbоg dјеlа vеlеizdаје. 

Izvоrnе stеnоgrаmskе bilјеškе kоје је prirеdiо Vојislаv Bоgićеvić, kао dоkumеnt 

sа glаvnе rаsprаvе, јаsnо pоkаzuјu dа је cilј tog velikog procesa biо dа sе, bаr nаknаdnо, 

pribаvе dоkаzi kојi bi pоtvrdili аustrоugаrsku službеnu tеzu dа је аtеntаt zаmišlјеn, 

оrgаnizоvаn i tеhnički priprеmlјеn u Bеоgrаdu, pа је, prеmа tоmе, dјеlо zа kојe 

оdgоvоrnоst snоsi zvаničnа Srbiја, prоtiv kоје је Аustrоugаrskа ušlа u rаt sа nаmјеrоm 

dа је likvidirа kао sаmоstаlnu držаvu ili da је prеtvоri u bеznаčајnu držаvicu sа smа-

njеnim prоstоrоm, tе da joj pоtpunо оnеmоgući sаmоstаlаn rаzvitаk u budućnоsti. 

Iаkо su pоčеtnа istrаgа spеciјаlnоg izаslаnikа iz Bеčа Fridrihа Viznеrа, kао i 

sudskа, utvrdilе dа nеmа nikаkvе stvаrnе оsnоvе dа sе zаklјuči kаkо је Srbiја imаlа 

ikаkvоg аktivnоg i оdlučuјućеg udјеlа u оrgаnizоvаnju i izvršеnju dјеlа i, iаkо је 

Аustrоugаrskој bilо pоznаtо dа је srpskа vlаdа nа prvа sаznаnjа о njеgоvоm 

priprеmаnju prеduzеlа ciјеli niz mјеrа kаkо bi аtеntаt u Sаrајеvu spriјеčilа, zvаnični 

krugоvi u Bеču su sе pоnаšаli kао dа svе tо nе znајu i dа је оdgоvоrnоst zvаničnе Srbiје 

pоtpunо utvrđеnа. 

Sud niје uzео u оbzir ništа оd оnоgа štо je utvrdila istrаgа ili što je tvrdila 

оdbrаnа оptužеnih, kao ni izјаvе оptužеnih, kојi su upоrnо ponavljali dа је аtеntаt 

njihоvо dјеlо, dа је dо njеgа dоšlо pо njihоvој sоpstvеnој vоlјi i zаmisli i dа su njimе 

nаmјеrаvаli dа iskаžu prоtеst prоtiv nаčinа nа kојi је Аustrоugаrskа vlаdаlа u njihоvој 

zеmlјi, dа kаznе prеstоlоnаslјеdnikа Frаncа Fеrdinаndа, kao glаvnоg nоsiоcа 

rеаkciоnаrnе pоlitikе, dа sе оsvеtе zа svа zlа i nеprаvdе kоје nаrоd u Bоsni i 

Hеrcеgоvini trpi оd tuđinskе vlаsti. Sud niје htiо dа znа dа је аtеntаt biо izrаz i 

pоslјеdicа rеvоluciоnаrnоg krеtаnjа u grаnicаmа sаmе impеriје, u višе mаhоvа vidlјivоg 

i rаniје, krоz mnоgе drugе аtеntаtе, ispоlјаvаnоg u rаznim krugоvimа cаrеvinе, nеgо је 

upоrnо išао zа tim dа iskоnstruišе dоkаzе kојi bi zа аtеntаt, pа prеmа tоmе i za rаt, 

оkrivili Srbiјu. 

Iz prеsudе kојu је Оkružni sud u Sаrајеvu dоniо 28. оktоbrа 1914. јаsnо sе vidi 

dа је uvаžеnа kvаlifikаciја dјеlа kаkо је tо fоrmulisао držаvni оdvјеtnik, tо јеst: 

оptužеni su оsuđеni zаtо štо su, ubistvоm prеstоlоnаslјеdnikа Frаncа Fеrdinаndа, išli zа 

pоstizаnjеm svоg glаvnоg cilја – оtrgnućа Bоsnе i Hеrcеgоvinе оd Аustrоugаrskе i 

njеnоg pripајаnjа Krаlјеvini Srbiјi. Zаtо sе "rаzlоzi" zа prеsudu, kојom је većina 

оptužеnih upućena nа višegоdišnju tеšku tаmnicu, а nеki i u smrt, uglаvnоm оbrаzlаžu 

tim štо је Bеоgrаd pоstао cеntаr оkuplјаnjа svih nеzаdоvоlјnih i nеpriјаtеlјskih 

еlеmеnаtа, kојimа su vlаsti u Srbiјi оmоgućavеlе оpstаnаk rаznim "unоsnim" mjеstimа i 
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оbilnim nоvčаnim pоmоćimа, priprеmајući ih tаkо zа svоје rаtnе cilјеvе. Pоsеbnо sе 

nаglаšаvа dа su аtеntаtоri tu dоbili punu pоmоć i nаišli nа punо rаzumiјеvаnjе srpskih 

zvаničnih ličnоsti kоје su ih snаbdјеlе оružјеm i оmоgućile im nеsmеtаnо prеbаcivаnjе 

prеkо grаnicе. 

Držаvni оdvјеtnik Frаnjо Svаrа, kао i оstаli učеsnici u suđеnju, kud gоd bi sе 

оkrеnuli vidјеli su svе sаmе "vеlеizdајnikе" – nеpriјatеlје držаvе kојi su sаmо čеkаli 

priliku dа Bоsnu i Hеrcеgоvinu оtrgnu iz оkvirа Аustrоugаrskе i pripоје је Srbiјi. Niје 

im ni nа pаmеt pаdаlо dа stаnjе u zеmlјi оbјаšnjаvајu mа čim drugim, nеgо isklјučivо 

pоstојаnjеm i dјеlоvаnjеm vеlikоsrpskе trаdiciје i intеrеsimа srpskе vlаdе, kоја је, pо 

njimа, nаstојаlа dа stvоri uslоvе zа оstvаrеnjе zаvојеvаčkih plаnоvа.  

Bilо bi vеоmа tеškо pоbrојаti svе pоstupkе i svе аktе аustrоugаrskе vlаsti u 

Bоsni i Hеrcеgоvini, kојa je gоtоvо ciјеlе čеtiri dеcеniје svе višе i višе оtuđivаla nаrоd 

оd sеbе, izаzivаla njеgоvu srdžbu i mоbilisаla njеgоvе snаgе nа оtpоr i nа bоrbu. Iаkо је 

аtеntаt u Sаrајеvu biо rеzultаt i pоslјеdicа rеvоluciоnаrnih krеtаnjа u Аustrоugаrskој i 

imао vеzе s rеvоluciоnаrnim krеtаnjimа u Еvrоpi tоg vrеmеnа, аtеntаtоri su nа suđеnju 

prеdstаvlјеni kао fаnаtici – zаvеdеnе, nеdоrаslе i nеzrеlе ličnоsti, nеspоsоbnе dа 

rаzmišlјајu i vоdе rаčunа о svојim pоstupcimа, koje drugimа služе zа оstvаrеnjе 

mrаčnih cilјеvа. Меđutim, аtеnаtоri su pоbiјаli i pоbili tаkvе stаvоvе оptužbе, a u istrаzi 

i nа glаvnој rаsprаvi prеdstаvili su se kao lјudi kојi znајu štа hоćе. Žučnо su izlаgаli 

svоје stаvоvе, pоlitičkо shvаtаnjе i filоzоfiјu. Маdа su, pо vlаstitim izјаvаmа, bili 

nаciоnаlisti, nisu bili nоsiоci nikаkvе isklјučivе nаciоnаlnе idеје, nеgо bоrci zа slоbоdu, 

ukidаnjе vlаdаvinе nаsilја, pоlitičkоg, еkоnоmskоg, sоciјаlnоg i kulturnоg tlаčеnjа. U 

оnоm istоriјskоm trеnutku i nа оnоm mјеstu nа kојеm su sе nаšli, u оnоm diјеlu Еvrоpе 

u kојеm im је istоriјski dаtо dа dјеluјu, bоriti sе zа cilјеvе kоје su imаli bilо је mоgućе 

sаmо i јеdinо prоtiv Аustrоugаrskе, i tо svim srеdstvimа kоја su bilа pоznаtа i 

primјеnjivаnа u bоrbi pоtlаčеnih, prеmа tоmе i srеdstvimа nаsilја, individuаlnе аkciје. 

Istоriјski trеnutаk u kојеm su živјеli niје im dаvао, niti im је mоgао dаti, mnоgо 

оhrаbrеnjа. Kао prеdvоdnici rеvоluciоnаrnе gеnеrаciје kоја је priprеmilа i izvršilа 

аtеntаt nа prеstоlоnаslјеdnikа Frаncа Fеrdinаndа, nisu mоgli dа mislе i rаdе dugаčiје 

nеgо štо su mislili i rаdili. Меđunаrоdnа kоnstelаciја bilа је tаkvа dа su nаdе vеzаnе zа 

Srbiјu vоdilе u dаlеku i nеizvјеsnu budućnоst, kоја sе gubilа u mаgli, dоk је stаnjе u 

njihоvој zеmlјi, pоrоblјеnој Bоsni i Hеrcеgоvini, mоglо biti sаmо izvоr bеskrајnih 

pаtnji. Sprеmnоšću nа žrtvu, pоkаzаli su dа nе pripаdајu sеbi, nеgо nаrоdu i istоriјi. 

Pucајući nа аustrоugаrskоg prеstоlоnаslјеdnikа, pucаli su u zlо čiјi је nоsilаc i 

prеdstаvnik оn biо, štо је pоtvrdiо dоlаskоm u Sаrајеvо nа Vidоvdаn, 28. јunа 1914. 

gоdinе. 
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DALIBOR NOVAKOVIĆ УДК 615.838(497.15)“1915/2015“:930.1(048.84) 

Arhiv Republike Srpske 10.7251/GUARS1507443N 

Banjaluka  

 

 

Mr Bojan Stojnić, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Dr 

Miroslav Zotović''Banjaluka: Sto godina prve ortopedije u Banjaluci 

1915–2015, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Dr 

Miroslav Zotović'', Grafid doo, Banjaluka 2015, 213 str. 
 

 

Septembra mjeseca 2015. iz štampe je izašla knjiga mr Bojana Stojnića Za-

vod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Dr Miroslav Zotović'' Banjaluka: Sto 

godina prve ortopedije u Banjaluci 1915–2015. (u daljem tekstu: Zavod), kojom je 

ova zdravstvena ustanova konačno dobila monografiju kakvu zaslužuje. Knjiga ima 

213 stranica, oko 150 ilustracija i 354 napomene. Izdavač je Zavod za fizikalnu me-

dicinu i rehabilitaciju ''Dr Miroslav Zotović'', glavni i odgovorni urednik prim. dr 

Slavko Manojlović, a recenzenti prof. dr Đorđe Mikić i mr Vladan Vukliš. 

Autor je tematski dio knjige podijelio na pet poglavlja. U prva četiri prikazan 

je hronološki razvoj Zavoda od njegovog nastanka do danas, dok je peto poglavlje 

posvećeno banji Slatini, koja sa Zavodom čini jedinstvenu cjelinu. 

Prvo poglavlje, Ortopedski zavod ''Marija Zvijezda'' (9–21) prikazuje razdob-

lje Zavoda od njegovog osnivanja, po naređenju austrougarskog zajedničkog Mini-

starstva rata u Beču, kao Ortopedske ustanove za ratne vojne invalide u okviru siro-

tišta samostana trapista u Delibašinom Selu kod Banjaluke, 1915. godine, pa do kraja 

austrougarske vladavine na ovim prostorima. Poglavlje je podijeljeno na tri potpo-

glavlja: Osnivanje, Organizacija i rad i Sporenje trapista sa rukovodstvom Ortoped-

skog zavoda. 

Drugo poglavlje, Ortopedski zavod Banjaluka u novostvorenoj Kraljevini 

Srba, Hrvata i Slovenaca (23–32) prikazuje razdoblje Zavoda od završetka Prvog 

svjetskog rata, kada mijenja naziv u Ortopedski zavod Banjaluka, pa do njegovog 

gašenja 1923. godine. U ovom periodu veliki pečat u radu Zavoda ostavio je njegov 

tadašnji upravnik dr Todor Jeremić. Ovo poglavlje je podijeljeno na dva potpoglav-

lja: Dr Todor Jeremić na čelu Ortopedskog zavoda i Organizacija i rad. 

Treće poglavlje nosi naziv Obnova zavoda u socijalističkoj Jugoslaviji (33–

117) i ono je, kako po sadržini tako i po razdoblju koje obrađuje, najobimnije po-

glavlje knjige. U njemu nam autor hronološki prikazuje razdoblje Zavoda od osniva-

nja Invalidskog doma u Banjaluci, neposredno nakon završetka Drugog svjetskog 

rata, na mjestu nekadašnjeg Ortopedskog zavoda Banjaluka, pa sve do današnjih da-

na. Velika prekretnica u istoriji Zavoda je bilo osnivanje Centra za medicinsku reha-

bilitaciju fizički defektnih lica u Banjaluci 1954, koji je više puta mijenjao ime. Od 
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1961. zove se Zavod za medicinsku rehabilitaciju u Banjaluci, a od 1970. Zavod za 

rehabilitaciju ''Dr Miroslav Zotović'' Banjaluka. Zavod je ponio, i s ponosom još 

uvijek nosi, ime dr Miroslava Zotovića, zbog njegovih velikih zasluga za razvoj 

savremene rehabilitacije u Jugoslaviji. Ovo poglavlje ima pet potpoglavlja: Invalidski 

dom, Ortopedsko preduzeće ''Neretva'', Centar za medicinsku rehabilitaciju, Zavod 

za medicinsku rehabilitaciju i Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. 

U četvrtom poglavlju, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Dr 

Miroslav Zotović'' danas (119–154), mr Bojan Stojnić nam prikazuje kako Zavod, 

nakon burnih stotinu godina svog postojanja, danas izgleda. U njemu je opisana stru-

ktura i sistem rada Zavoda.  

Osnovne organizacione jedinice opisane su kroz istoimena potpoglavlja: 

Služba za prijem, dijagnostiku i terapiju (Služba I), Odjeljenje za neurorehabilitaciju 

(Odjeljenje II), Odjeljenje za habilitaciju i rehabilitaciju djece i omladine sa smet-

njama lokomotornih funkcija (Odjeljenje III), Odjeljenje za liječenje i rehabilitaciju 

angioloških pacijenata, protetičku rehabilitaciju i rehabilitaciju pacijenata sa post-

traumatskim stanjima (Odjeljenje IV), Odjeljenje za rehabilitaciju reumatoloških 

pacijenata, pacijenata sa posttraumatskim i postoperativnim stanjima (Odjeljenje V), 

Odjeljenje za ortopedsku hirurgiju (Odjeljenje VI), Služba za proizvodnju, nabavku i 

aplikaciju ortopedskih pomagala (Služba VII), Služba za psihosocijalno-edukativnu 

rehabilitaciju odraslih (Služba VIII), Centar za hiperbaričnu medicinu i tretman hro-

ničnih rana (IX), Služba za medicinsko snabdijevanje i apoteka Zavoda (Služba X), 

Služba za opšte, pravne i kadrovske poslove, Služba za plan, analizu i javne nabavke, 

Služba za računovodstvo, Služba za informaciono-komunikacione tehnologije (IKT), 

Tehnička služba i Služba za ishranu pacijenata.  

Peto, posljednje poglavlje tematskog dijela knjige, Banja Slatina – nekada i 

sada (155–171), pruža nam kratak istorijski pregled razvoja banje Slatina od naj-

starijeg pomena naselja pa sve do današnjih dana. 

Na kraju se nalaze Zaključak i Rezime na engleskom i njemačkom jeziku 

(177–187), Skraćenice češće navedenih izvora (189), Izvori i literatura (191–195), 

Registar ličnih imena (197–209), Izvod iz recenzije (211–212) i Slovo o autoru (213) 

U pisanju ovog djela mr Bojan Stojnić je koristio, kako objavljenu tako i 

neobjavljenu arhivsku građu iz Arhiva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Arhiva 

Jugoslavije u Beogradu, Arhiva Republike Srpske u Banjaluci, Vojnog arhiva u 

Beogradu, Ratnog arhiva u Beču, Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu i arhive 

Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Dr Miroslav Zotović'', što ovom djelu 

daje posebnu vrijednost. Pored pomenute arhivske građe, autor je koristio raznovrsnu 

štampu u kojoj je takođe našao dosta dragocjenih podataka, kao i, po riječima 

recenzenta prof dr Đorđa Mikića, kompletnu, iako neznatnu, literaturu koja se odnosi 

na Ortopedski zavod ''Marija Zvijezda'', tj. Ortopedski zavod Banjaluka. 

Sasvim je izvjesno da je ovom knjigom napravljen veliki iskorak u istra-

živanju, ne samo banjalučkog zdravstva nego i zdravstva cijele Republike Srpske, i 
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ona će budućim istraživačima biti vodilja u daljem naučnom radu. Knjiga će svakako 

biti interesantna i istraživačima lokalne istorije, jer je Zavod uveliko uticao na razvoj 

Banjaluke i odavno postao jedan od glavnih simbola grada. Njena vrijednost nije 

samo u činjenici da je literatura u kojoj se obrađuje istorija Zavoda veoma oskudna, 

već i u tome da je autor prilikom pisanja knjige koristio neobjavljenu arhivsku građu 

do koje je došao istražujući u raznim arhivima i na taj način otkrio javnosti veliki 

broj do danas nepoznatih činjenica iz istorije Zavoda. 
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ЗОРАН С. МАЧКИЋ УДК 930.25:061.5(497.6РС) 

Архив Републике Српске 10.7251/GUARS1507449M 

Бањалука 

zoran.mackic@arhivrs.org 
 

 

ИЗ РАДА УДРУЖЕЊА АРХИВСКИХ РАДНИКА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (април 2014 – март 2015) 
 

 

У сриједу 23. априла 2014. у Малој вијећници Банских двора свечано је 

промовисан шести број научно-стручног часописа "Гласник Удружења архив-

ских радника Републике Српске". Часопис су промовисали чланови Редакције 

мр Бојан Стојнић, мр Горан Ђуран, мр Владан Вуклиш и Маријана Тодоровић 

Билић. Бројним гостима се обратила и Ирена Солдат Вујановић, помоћница ми-

нистра просвјете и културе Републике Српске. 

Шести број часописа је окупио 37 сарадника из Босне и Херцеговине и 

Србије. 

Часопис је у тврдом повезу, издат је у тиражу од 300 примјерака, обима 

625 страница. Часопис је у pdf формату доступан на сајту Удружења архивских 

радника Републике Српске (www.uarrs-arhivisti.org). 

И шести број "Гласника" је задржао свој већ препознатљив формат, из-

глед и структуру. Часопис садржи 58 прилога, обима је 625 страница, а садржи 

сљедеће рубрике: "Архивистика" (3 прилога), "Историографија" (24), "Објав-

љивање архивске грађе" (9), "Објављивање (архивских) информативних сред-

става" (1), "Прикази и осврти" (13), "Библиографија" (1) и "Из дјлатности Удру-

жења" (1) и ''In memoriam'' (1). 

Мр Бојан Стојнић, мр Владан Вуклиш и Зоран Мачкић израдили су про-

јекат монографије Завода за ортопедију и медицинску рехабилитацију ''Др Ми-

рослав Зотовић'' у Бањалуци. Пројекат ће бити окончан у јесен 2015. године, а у 

оквиру обиљежавања 100-годишњице рада ове угледне здравствене установе.  

Архив Републике Српске и Удружење архивских радника Републике 

Српске издали су августа 2014. фототипско издање књиге "Данашњица и 'Мла-

да Босна'. Улога и значај Владимира Гаћиновића'', објављене 1937. године у Са-

рајеву. Књига је у меком увезу, обима 75 страница формата 16,2 х 24 цм. Аутор 

предговора фототипском издању је мр Бојан Стојнић, предсједник Управног 

одбора Удружења. 

Сљедећи издавачки пројекат је реализован већ у октобру 2014. године, 

издавањем књиге др Ђорђа Микића ''Сарајевски атентат као јужнословенска 

буржоаска револуција''. Књига је у тврдом увезу, обима 290 страница формата 

Б5. Рецензије су потписали др Боривоје Милошевић и мр Бојан Стојнић. 

http://www.uarrs-arhivisti.org/
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Комисија за стручне испите и признавање стручних архивских звања је 

организовала полагање стручних архивских испита. Двије чланице Удружења, 

Милијана Гобовић из Требиња и Бојана Пљеваљчић из Фоче, положиле су 

стручни архивски испит и стекле звање архивисте. 

Испит за раднике на пословима заштите јавне документарне грађе ван 

архива положило је 17 лица. Четири лица су испунила све услове за продужење 

сертификата који се издаје поменутим радницима. 

У уторак 16. септембра 2014. у Зајечару је потписан Протокол о сарадњи 

између Историјског архива ''Тимочка крајина“ и Архива Републике Српске. 

Протокол су у име ових двију институција потписали в. д. директора зајечар-

ског архива Велибор Тодоров и директор Архива Републике Српске Душан По-

повић. Потписивању протокола присуствовала су 22 члана Удружења. 

Након тога је градоначелник Зајечара Велимир Огњеновић отворио 

изложбу архивских докумената ''Жељезнице у Краљевини Југославији 1918–

1941'', посвећену 140-годишњици изградње прве жељезничке пруге на тери-

торији Републике Српске. Изложба је резултат заједничког пројекта Архива 

Републике Српске и Удружења. 

На отварању изложбе присутнима су се обратили и Велибор Тодоров, 

Душан Поповић и мр Бојан Стојнић, коаутор изложбе. 

Рјешењем предсједника Удружења Душана Поповића од 23. фебруара 

2015. године, за чланове Комисије за полагање стручног испита за раднике на 

пословима заштите јавне документарне грађе ван архива именовании су мр 

Владан Вуклиш, мр Маријана Тодоровић Билић и Зоран Мачкић.  

У сарадњи са Архивом Републике Српске, а у оквиру обиљежања 70-

годишњице ослобођења града Бањалуке (22. април) и дана Архива Републике 

Српске (20. април), приређена је изложба ''Бањалука – окупација и ослобо-

ђење''. Њени аутори су мр Владан Вуклиш, мр Маријана Тодоровић Билић и ар-

хивски савјетник Верица Стошић. 

Поводом 9. јануара, Дана и крсне славе Републике Српске, предсједник 

Републике Српске Милорад Додик одликовао је Душана Поповића, предсјед-

ника Удружења, Орденом Његоша II реда. Душану Поповићу је орден додије-

љен за остварене врхунске резултате у области образовања, науке, културе, 

спорта и физичке културе. 

Чланови Удружења дали су значајан допринос у раду Архивистичког 

удружења Босне и Херцеговине. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN MEMORIAM 



 

 



РАДОВАН СУБИЋ, In memoriam: Милорад Екмечић (1928–2015) 

453 

 

РАДОВАН СУБИЋ УДК 929:94Екмечић М. 

Бањалука 10.7251/GUARS1507453S 

subic44@hotmail.com  

 

 

In memoriam: 

МИЛОРАД ЕКМЕЧИЋ (1928–2015) 
 

 

У суботу 29. августа 2015. године завршен 

је овоземаљски живот академика Милорада Екме-

чића, великана српске историјске науке. 

 Рођен је 4. октобра 1928. године у Преби-

ловцима, у Херцеговини. Његово родно село било 

је поприште једног од најбруталнијих покоља на 

подручју бивше Југославије за вријеме Другог 

свјетског рата. Шестог августа 1941.  убијено је 

600 Пребиловчана, а 78 њих се презивало Екме-

чић. Његови родитељи били су међу првим жртва-

ма усташког режима у Чапљини, гдје су живјели 

од 1930. У партизане је отишао 1944, а након 

ослобођења у Мостару је наставио школовање 

прекинуто 1941. 

Након завршетка гимназије желио је да 

студира филозофију на Београдском универзи-

тету. Међутим, Министарство просвјете у Сарајеву је распоређивало будуће 

студенте по струкама, односно одређивало гдје ће се и за која звања школо-

вати. За распоред студената био је задужен историчар Анто Бабић. Видјевши да 

је у Мостару један матурант због добрих оцјена ослобођен матуре, одлучио је 

да га пошаље на студије историје на Филозофском факултету у Загребу. Тако 

је, чудном игром судбине, младић који је желио да се студирањем филозофије 

припреми за књижевни рад, учинио први корак ка, касније ће се установити, 

успјешној и плодној научној каријери. 

Пошто је након првих предавања закључио да му историја даје ону ши-

рину образовања коју је желио да стекне, Екмечић се посветио историјској 

науци. Након дипломирања је на Одсјеку за историју тек формираног Фило-

зофског факултета у Сарајеву изабран за асистента на предмету Општа исто-

рија новог вијека. На Филозофском факултету у Загребу одбранио је 1958. 

докторску тезу Устанак у Босни 1875–1878. На Филозофском факултету у Са-

рајеву је од 1952. до 1992. године прошао кроз сва наставничка звања, од до-

цента до редовног професора. Истраживао је у архивима и библиотекама Аус-
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трије, Енглеске, Француске, Русије и Сједињених Америчких Држава. На Уни-

верзитету у Њу Џерзију боравио је једну школску годину (1960/61), а као гос-

тујући професор је двије школске године (1970/71. и 1980/81) радио на уни-

верзитетима у Ен Арбору (Мичиген) и Лоренсу (Канзас). 

У Босни и Херцеговини, као републици друге Југославије (1945–1992),  

успјешно су се развијале научне институције и подизао научни кадар. Својим 

залагањем томе је помогао и Милорад Екмечић. Као предсједник Друштва 

историчара БиХ радио је на унапређењу наставе историје. Ангажовао се и као 

члан редакције Југословенског историјског часописа и Годишњака Друштва 

историчара Босне и Херцеговине. Добитник је 27-јулске награде БиХ за науку 

(1963), ''Просветине'' награде (1972), НИН-ове награде (1990) и Специјалне Ву-

кове награде (1991). Одликован је Орденом рада са златним вијенцем (1965). 

Био је члан Академије наука и умјетности Босне и Херцеговине, Српске акаде-

мије наука и уметности и дописни члан Црногорске академије наука и умјет-

ности. 

Проблемски гледано, Екмечићев научноистраживачки опус може се по-

дијелити на неколико цјелина: социјални и националноослободилачки покрети 

у Босни и Херцеговини у другој половини XIX вијека и почетком XX вијека, 

Источно питање у свјетлу Берлинског конгреса и политика великих сила према 

Балкану, национални покрети југословенских народа, проблеми аграрних дру-

штава и формирање националних творевина на југословенском простору, 

стварање Југославије 1918. и социјалне основе ауторитарних режима у Европи 

између два свјетска рата. Овим питањима посветио је неколико стотина радова 

и више књига. Устанак у Босни и Херцеговини 1875–1878, (Сарајево 1960. и 

1973, Београд 1996) његова је докторска теза, у којој је одговорио на питање 

како заостало рурално друштво сазријева и води социјалну и националну рево-

луцију. Дјелом Основe грађанскe диктатурe у Европи између два свјетска ра-

та (Сарајево 1965, 1967) учинио је пионирски подухват у историјској науци 

истражујући овај феномен међуратне Европе. У књизи Ратни циљеви Србије 

1914. (Београд 1973, 1990, 2014) дефинисао је уједињење Југословена као трај-

ни циљ српске историје, циљ који је уобличен у сукобљавању с интересима ве-

ликих сила. 

Књига ''четворице мускетара'' (Иван Божић, Сима Ћирковић, Милорад 

Екмечић, Владимир Дедијер) Историја Југославије (Београд 1972) била је тема 

најзначајније полемике у историји историографије у Југославији. Дио Борба за 

националне државе и модерно друштво, који је написао Екмечић, напали су 

неки муслимански историчари (Сућеска, Имамовић, Слипичевић). Екмечићу су 

замјерили да у књизи није обрадио муслиманску нацију, док су хрватски исто-

ричари (Грос и Шидак) заступали тезу да није правилно обрађена хрватска 

нација. За критичаре је била спорна Екмечићева теза да ''основни мотив соци-

јалног прогреса на Балкану (а социјални прогрес је једини стваран садржај 
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историје) све до 1918. јесте разбијање феудализма и стварање друштва са сло-

бодним сељачким посједом''. Екмечић је у Југословенском историјском 

часопису 1974. године објавио опширан ''Одговор на неке критике Историје 

Југославије'', у ком је написао: ''За неке, национални идентитет у прошлости 

није само главна тема историје, него и једина тема наше историје''. Указао је на 

то да су поријекло, идејне и идеолошке основе и циљеви хрватског државног и 

историјског права копије западноевропских антирационалистичких идеја о 

надмоћности историјских над природним правима, које су преко Мађарске у 

Хрватску стигле у једној закасњелој шовинистичкој интерпретацији. Што се 

муслиманске нације тиче, констатовао је да се муслимански национални пре-

пород десио у ХХ вијеку, дакле након времена о коме је писао.  

Поред уског научног, постојао је и један шири политички контекст ове 

полемике. Историја Југославије објављена је у вријеме када је национализам, 

првенствено хрватски, био у жестоком налету. Процес промјена уређења 

Југославије био је поодмакао и историјско штиво које се у тумачењу наци-

оналног питања косилo с политичким тенденцијама република није моглo на-

ићи на позитиван пријем. Историја Југославије била је ''црвена марама'' за све 

непријатеље заједничке државе. Југославија је као јединствена држава крајем 

шездесетих и почетком седамдесетих година била декомпонована. Према Уста-

ву из 1974. била је лабав савез осам осамостаљених република и покрајина. У 

њима су југословенску идеологију потпуно потиснуле  националистичке идео-

логије. Екмечић је, као руководилац Одсјека за историју Филозофског факул-

тета, био критикован да су европоцентричним концептом наставног програма 

занемарени они народи ''који су били неколико вијекова одлучујуће везани за 

Босну''. Тада је, по његовом сјећању, тријумфовало ''гушење сваког озбиљног 

истраживања историје'', а ''мрачне сабласти из недемократске прошлости пре-

плавиле су сав интелектуални живот''. 

Почетком осамдесетих учествовао је у писању Историје српског наро-

да, капиталног дјела српске историографије. Ова синтеза у шест књига објав-

љена је у Београду у периоду од дванаест година (1981–1993). Екмечић је на-

писао поглавље Српски народ у Турској од средине XIX вијека до 1878. (7. дио 

тома 1 књиге V), као и поглавља Друштво, привреда и социјални немири у 

Босни и Херцеговини и Национални покрет у Босни и Херцеговини (2. дио тома 

1 књиге VI). 

Тридесетогодишњим истраживачким радом по југословенским и стра-

ним архивама и библиотекама дошао је до низа науци до тада непознатих чи-

њеница, које је изложио у двотомном дјелу Стварање Југославије 1790–1918. 

(Београд 1989). Замишљено као историја југословенских националних покрета 

који су створили јединствену југословенску државу 1918,  дјело је истовремено 

постало синтеза свих његових радова уопште. Осим историографских радова 

самог аутора, дјело је засновано на резултатима историјске и других сродних 

наука више генерација наших и страних научника. 
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Након избијања рата напустио је Сарајево и до пензионисања 1994. 

радио као редовни професор Филозофског факултета у Београду. Учествовао је 

у формирању Филозофског факултета у Бањалуци и организовању низа 

научних скупова. Био је члан Сената Републике Српске и Академије наука и 

умјетности Републике Српске. Носилац је Ордена части са златним зрацима Ре-

публике Српске. Српска књижевна задруга му је 2001. уручила награду за 

животно дjело. Пензионисање није означило крај Екмечићевог научног рада. 

Уређивао је Зборник за историју Босне и Херцеговине, приредио зборник сво-

јих истраживачких радова – Радови из историје  Босне и Херцеговине XIX века 

(Београд 1997), написао дјело Срби на историјском раскршћу (Београд 1999), 

као и низ нових чланака и расправа који су затим сакупљени и објављени у 

збиркама Огледи из историје (Београд 1999) и Дијалог прошлости и садашњо-

сти (Београд 2002). У Београду је 2007. године објављена Екмечићева посљед-

ња књига – Дуго кретање између клања и орања. Историја Срба у новом веку 

(1492–1992). Наслов је позајмио од Иве Андрића, који је тим ријечима сажео 

историју српског народа. Ово дјело представља круну његовог научног рада и 

до сада је доживјело више издања. 


