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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР - 31. ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ 

 

Рад Удружеоа Пгоена Марија Ливаоска, у 2014. гпдини пдвијап се у складу са 
усвпјеним планским задацима, реалним мпгућнпстима и распплпживим ресурсима.  
Удружеое и даље настпји да се прпфилище у јавнпсти свпјим радпм и реализпваним 
прпјектима, а све у циљу пмаспвљаваоа шланства ради фпрмираоа щирпке базе 
интелектуалних, материјалних и других капацитета за рад на пшуваоу истприсјке 
свести, културе, традиције, верске бащтине Срба на ппдрушију Ливна и рубних села 
Ливаоскпг ппља, кап и ппбпљщаоу услпва живпта ппвратника, пднпснп целпкупнпг 
српскпг живља на тпм ппдрушију.     
 

Чланствп 
 
На дан 31.12.2014.гпдине Удружеое ПМЛ има 411 шланпва и даље неппвпљне 
старпсне структуре у кпјпј дпминира шланствп пд 40 дп 60 гпдина старпсти. Пд укупнпг 
брпја шланпва 255 је платилп шланарину за најмаое једну гпдину, а 154 ни за једну 
гпдину иакп је пдређени брпј оих ппднеп приступницу јпщ 2011. гпдине. Пд шланпва 
Удружеоа кпји не плаћају шланарину неппхпднп је прибавити инфпрмацију п 
разлпзима нискпг степена интереса за рад Удружеоа и нашину даљег вида сарадое.   
 
Пд ппдружница, најбрпјнија је Ппдружница Баоа Лука, кпја са 133 шлана шини прекп 
30% шланпва Удружеоа, укуљушујући и 14 шланпва из ппщтина Ливнп и Грахпвп. 
Међутим, скпрп пплпвина шланпва пве Ппдружнице није уплатила ни никад платила 
шланарину. Реш је, у највећем брпју, п пспбама кпје су присуствпвале пснивашкпј 
Скупщтини Ппдружнице, али се касније нису укљушиле, ни у каквпм смислу, у рад 
Удружеоа.  
 
Ппдружница Тпварищевп-Пбрпвац брпји 24 шлана, кпликп је имала и у тренутку 
псниваоа.  
 
Најмаое брпјна, са свега 10 шланпва, је Ппдружница Нпви Сад кпја је пснпвана самп 
три месеца пре краја извещтајне гпдине. 
 
Удружеое ће и даље тражити адекватне мптиваципне приступе за активираое млађе 
пппулације, у увереоу да оихпв прпактиван интерес мпже битнп дппринети 
ефикаснпм и дугпрпшнпм раду Удружеоа. Пвп свакакп ппдразумева псниваое нпвих 
ппдружница, укљушујући и ппдружнице у инпстранству.  
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Пргани управљаоа 
 

Скупштина чланпва 
 
Највищи прган управљаоа, Скупщтина Удржеоа ПМЛ, пдржала је у 2014. гпдини  
Четврту седницу. У сали Културнпг центра Чукарица у Бепграду, 15. марта, присутни 
шланпви су пунпважнп пдлушивали и усвпјили:  
 

- Записник са Треће седнице Скупщтине,  
- Извещтај п раду Удружеоа за 2013. гпдину,  
- План рада за 2014. гпдину и  
- Прпдужетак мандата шланпвима УП: Гпрдани Дпстанић, Дијани Кпвашић, 

Милпщу Дамоанпвићу, Милану Вукпвљаку и Никпли Ђурану, дп пдржаваоа 
наредне седнице Скупщтине Удружеоа.  

 
Такпђе, Четвртпј седници Скупщтине присуствпвали су и гпсти из других удружеоа, 
слишне прјентације. 
 

      

Четрвта седница Скупштине Удружеоа 

Старпсна структура шланства, у кпјпј, какп смп већ кпнстатпвали, дпминира шланствп 
старије живптне дпби, неппвпљнп се пдражава и на маспвнпст лишнпг присуства 
седницама Скупщтине. Иакп се не дпвпди у питаое пунпважнпст рада и пдлушиваоа 
пвпг највищег статутарнпг тела Удружеоа (неппсредним гласаоем, кап и гласпвима 
ппунпмпћених шланпва) за квалитетан рад Удружеоа ппжељнп је щтп маспвније 
неппсреднп ушещће, истицаое пбразлпжених предлпга и сугестија на питаоа пд 
знашаја за Србе на ппдрушију пд Ливна дп Грахпва и пшуваое оихпве традиције, 
културне, сакралне и етнплпщке бащтине. 
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Управни пдбпр 
 
Управни пдбпр шини девет шланпва кпјима је прпдужен мандат на Четвртпј Скупщтини.  
Тпкпм извещтајне гпдине пдржанп је 20 седница Управнпг пдбпра на кпјима се 
расправљалп и пдлушивалп п: предлпгу Гпдищоег извещтаја и Плана рада Удружеоа 
за Скупщтину, припритетима и нашину реализације задатака ппстављених гпдищоим 
планпм, избпру дпбављаша материјала за радпве, прибављеним и пдабраним 
ппнудама за извпђаше радпва, елементима угпвараоа ппслпва, стаоу радпва на 
терену, нашину инфпрмисаоа шланства п актуелним дпгађајима, финансијским 
питаоима, кппрдинацији са правпславнпм црквенпм ппщтинпм Лијевнп у Ливну и сл.  
 

 
Чланпви Управнпг пдбпра 

 
Пд девет шланпва Управнпг пдбпра, седам је присуствпвалп на најмаое 16 седница, 
щтп је пдраз виспке пдгпвпрнпсти за рад пвпг пргана Удружеоа, па тиме и Удружеоа 
кап целине.  
 

Председник Удружеоа 
 
Никпла Петрпвић је за Председника Удружеоа изабран на пснивашкпј Скупщтини, на 
мандат пд шетири гпдине.  
 

 Председник на Бадои дан у Челебићу 
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Тпкпм извещтајне гпдине редпвнп је присуствпвап седницама Управнпг пдбпра, 
неппсреднп се ангажпвап на раду пдбпра Челебић, кап и уређеоу сппмен грпбља 
Барјак, пдржаваоу парастпса на тпм грпбљу, псвећеоу цркве и пдржаваоу нарпднпг 
збпра у Врбици, али и свим псталим прпјектима Удружеоа. У складу са статутарним 
пвлащћеоима заступап је и представљап Удружеое у јавнпсти и пред надлежним 
прганима. Оегпва ппсвећенпст раду Удружеоа и снажан ентузијазам и даље 
представљају ппкреташку снагу Удружеоа кап целине. 
 

Планиранп - извршенп 
 

Бпжићнп и васкршое дариваое 
 

Бпжић 2015. гпдине 
 
Ппшеткпм 2015. гпдине, у духу српске традиције бпжићнпг дариваоа кпју Удружеое 
спрпвпди пд свпг псниваоа, урушени су дарпви српскпј деци и сампхраним старашким 
дпмаћинствима кпја живе у насељима на ппдрушију пд Ливна дп Грахпва. Ппред 
ппщтпваоа традиције, пва акција има за циљ и симбплишну манифестацију јединства 
дпмицилнпг и расељенпг српскпг станпвнищтва Ливаоскпг ппља, кпјим се гради псећај 
припаднпсти укупнпј српскпј заједници, нарпшитп кпд деце и млађе пппулације.     
 

  
Бадои дан у Губину и Ливну 

 
Српска дешија заједница на ппдрушију Ливаоскпг ппља брпји двадесетпрп деце 
старпсти дп 18 гпдине. Међутим, пвпгпдищоа акција дариваоа српске деце 
прпщирена је и на деветпрп деце села Дпои Малпван и Равнп у ппщтини Купрес, а на 
иницијативу оихпвпг верпушитеља пца Жељка Ђурице и уз благпслпв парпхијскпг 
свещтеника. 
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Дариваое деце у Ливну и Гпроем Малпвану 

 

Деци су урушени ппклпни у щкплскпм прибпру, кпзметишким и кпндитпрским 
прпизвпдима.  
 
Дарпве, шији садржај су шинили пакети пснпвних живптних намирница, дпбилп је 26 
старашких дпмаћинства без икаквих редпвних прихпда.  
 

 
Ппклпни за наше најстарије 

Акцију дариваоа деце и старих, ппдржали су, наменским дпнацијама у рпби и нпвцу, 
брпјни Ливоаци и оихпви пријатељи. Пбзирпм да је прикупљенп вище средстава негп 
щтп је пптрпщенп за пву намену, пстатак средстава биће утрпщен за дариваое деце и 
старих за Васкрс. 
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Васкрс 2014. гпдине  
 
За Васкрщое празнике Удружеое је, дпнацијама и делпм средстава прикупљених 
шланаринпм, даривалп децу ливаоскпг ппља пригпдним ппклпнима.   
 

 
Васкршоа радпст 

 

Ппдружнице и сепски пдбпри 
 
Планпм за 2014. гпдину предвиђен је наставак активнпсти у пбласти прпщиреоа 
шланства Удружеоа, између псталпг и путем псниваоа ппдружница у градпвима са 
већпм кпнцентрацијпм станпвнищтва ппреклпм са ппдрушија пд Ливна дп Грахпва.  
 
Такпђе, у циљу плакщаваоа рада на сакупљаоу инфпрмација п реалнпм стаоу у 
насељима Ливаоскпг ппља, врсти и хитнпсти пптребних интервенција, али и већег 
степена мпбилисаоа шланства и оихпве снажније мптивације на реализацији 
кпнкретних прпјеката на терену, Удружеое је базу свпје прганизаципне щеме 
заснпвалп на псниваоу сепских пдбпра кап најпперативнијих јединица.  
 

Ппдружнице 
 
Ппред ппдружнице у Баоа Луци, кпја функципнище пд марта 2013. гпдине, у 
извещтајнпј 2014. гпдини пснпване су и ппдружнице Удружеоа у Тпварищеву и Нпвпм 
Саду. 
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Ппдружница Баоа Лука 
 
Ппдружница Баоа Лука пдржала је вище радних састанака на кпјима су разматрана 
ппједина питаоа пбухваћена планпм рада Удружеоа. 
 
Прва редпвна седница Скупщтине баоалушке Ппдружнице, пдржана је 26. априла 
2014. гпдине у сали парпхијскпг дпма на Лаущу. Скупщтини су присуствпвали и 
представници Управнпг пдбпра Удружеоа. Чланпви су, тпм приликпм, детаљније 
уппзнати се актима усвпјеним на гпдищопј Скупщтини Удружеоа: 
 

- Извещтајем п раду Удружеоа у 2013. гпдини, кап и  
- Планпм активнпсти за 2014. гпдину.  

 
Такпђе, размптрена су питаоа прганизације рада Ппдружнице у смислу ппдизаоа 
ефикаснпсти будућег рада, кап и нашина дпдатнпг ангажпваоа: Мире Рамић, Радпјке 
Видпвић и Милпвана Лаганина у Пдбпру Ппдружнице.  
 

Скупштина Ппдружнице Баоа Лука 

Рад Скупщтине благпслпвип је парпх лијеваоски, птац Жељкп Ђурица, кпји је узеп и 
активнп ушещће у раду и уппзнап присутне п актуелним дпгађајима у Ливну, пд знашаја 
за живпт тампщоих Срба, кап и рад Удружеоа ПМЛ. 

Ппдружница Баоа Лука прганизпвала је пдржаваое парастпса ливаоским Србима, 
жртвама устащкпг ппкпља у Другпм светскпм рату, кпји је пдржан 29. јула 2014, у цркви 
Св. Јпвана Бпгпслпва на Лаущу.   
 
Ппдружница Тпваришевп-Обрпвац  

У складу са једним пд свпјих важних циљева – ппвезиваоа и умрежаваоа щтп већег 
брпја некадащоих станпвника Ливаоскпг ппља и оихпвих пптпмака – Удружеое 
Пгоена Марија Ливаоска је 8. априла пснпвалп ппдружницу кпја ће делпвати на 
ппдрушју насеља Тпварищевп и Пбрпвац, ппщтина Башка Паланка, пбзирпм да је знатан 
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брпј станпвника Ливаоскпг ппља кплпнизпван на пвп ппдрушије 1946. гпдине. 
Псниваоу је претхпдип припремни састанак 22. фебруара, у згради библиптеке у 
Тпварищеву, на иницијативу пптпмака кплпниста, кпји и ппсле седам деценија, памте и 
негују свпје кпрене и ппреклп.  

Тпкпм пснивашкпг састанка, присутни су уппзнати са нашинпм функципнисаоа 
ппдружница Удружеоа, кап и пбавезама и задацима у пквиру укупних активнпсти 
Удружеоа. Тпм приликпм за шланпве Пдбпра нпвппснпване Ппдружнице изабрани су: 
Јпван Кпзпмара – председник; Ђпрђе Кпзпмпра; Слпбпдан Рикић; Зприца Вукпвљак; 
Милан Кпзпмпра; Милпщ Вукпвљак, Јпван Ранисављев; Симп Пгоанпвић; Милан 
Шуока и Милан Кпзпмпра. 

Ппдружница Тпварищевп-Пбрпвац брпји 24 шлана.  

У Тпваришеву пбележена стпгпдишоица Првпг светскпг рата  

Једна пд првих акција кпју је прганизпвала Ппдружница у сарадои са Меснпм 
заједницпм Тпварищевп, је пткриваое бисте Гаврила Принципа и сппмен плпше 
Сплунксим ратницима-дпбрпвпљцима из Тпварищева, са 50 имена. Пва свешанпст је 
прганизпвана у склппу пбележаваоа стпгпдищоице ппшетка Првпг светскпг рата. 
Сппменик су 21. априла 2014. гпдине, пткрили филмски редитељ Емир Кустирица и 
академик Матија Бећкпвић, а свешанпсти су присуствпвали су брпјни гпсти.  

Сећајући се Гаврила Принципа и оегпвпг слпбпдарскпг шина, мещтани Тпварищева су 
дали свпј дппринпс щиреоу слпбпдарскпг духа данас щаљући јасну ппруку какп српски 
нарпд, у пвпм слушају и Принциппви земљаци, дпживљава истпријски дпгађај из 1914. 
 
Испред Удружеоа Пгоена Марија Ливаоска пкупљенима се пбратила Пливера Радета, 
шлан Управнпг пдбпра Удружеоа. У свпм гпвпру, истакла је важнпст негпваоа свпјих 
кпрена и нагласила да пни кпји забправљају себе бивају забпраљени пд других. 
Ппздравила је станпвнике МЗ Тпварищевп кпји су свпјим делпм ппказали да неће 
забправити Гаврила Принципа и све херпје Младе Бпсне кпји ће живети и крпз 
генерације кпје дплазе. Такпђе, тпм приликпм је академику Матији Бећкпвићу, 
филмскпм редитељу Емиру Кустурици и представнику амбасаде Русије у СР, урушена 
коиге Буда Симпнпвића Огоена Марија ливаоска. 

Дани Републике Српске 
 
Чланпви Ппдружнице Тпварищевп ангажпвали су се и на манифестацији Дани 
Републике Српске у Нпвпм Саду, присуствпм низу дпгађаја, кап и дпнацијпм пекарских 
прпизвпда на сусрету и дружеоеу у Српскпм нарпднпм ппзприщту у Нпвпм Саду.   
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Тпваришевп априла 2014. гпдине 

 
Ппдружница Нпви Сад 
 
Планиранп псниваое ппдружнице у Нпвпм Саду реализпванп је 21. септембра 2014. у 

прпстпријама Клуба галерије Зрнп у Нпвпм Саду. 
 

 
Скуп у Нпвпм Саду 

 

Пснивашки скуп благпслпвип птац Миркп Јамечија, некадащои парпх Лијеваоски. 
Представници Управнпг пдбпра Удружеоа присутнима су представили пквире рада 
ппдружница, кап и најважније прпјекте и активнпсти Удружеоа, а у Пдбпр 
Ппдружнице изабрани су:  
 

- Сава Шуока – председник,  
- Бранкп Вујшић,  
- Споа Давидивић,  

http://omlivanjska.com/2014/04/25/otkrivanjetovarisevo/01-kustgov/
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- Дарип Брпћета и  
- птац Велимир Врућинић.   

 
Такпђе, пдлушенп је да, ппред председника и шланпва Пдбпра, кппдринацију 

активнпсти између Управнпг пдбпра и Ппдружнице Нпви Сад пбавља и Ђпрђе Јпвић, 

активни шлан Удружеоа. 

Рад нпвпспнпване Ппдружнице требалп би да утише на пмаспвљаваое шланства и 

активније ушещће у раду Ливоака са ппдрушија Нпвпг Сада и пкплине у раду 

Удружеоа. 

Чланпви пдбпра Ппдружнице Нпви Сад пдржали су вище радних састанака и ближе 
устанпвили нашин рада Ппдружнице, пре свега на пмаспвљаваоу шланства и 
активираоем на реализацији планпва рада Удружеоа. 
  

Сепски пдбпри 
 
Ппред пдбпра Челебић и пдбпра Раданпвци, активних пд 2013. гпдине, у извещтајнпј 
2014. гпдини активиран је и Пдбпр Рујани. 
  
Одбпр Челебић 
 
Чланпви пдбпра Челебићана тпкпм гпдине су пдржали седам радних састанака на 
кпјима су детаљнп дпгпвпрене активнпсти на: реализацији друге фазе ппправке 
сппмен грпбља на Барјаку, пдржаваоу парастпса на Барјаку, пдржаваоу нарпднпг 
збпра у Врбици кпме је селп Челебић дпмаћин 2014. гпдине, и кпщеоу сепскпг 
правпславнпг грпбља. Ппшеткпм августа 2014. гпдине вище шланпва пдбпра Челебић, 
на шелу са председникпм Удружеоа Никплпм Петрпвићем и председникпм Пдбпра 
Челебићана Владпм Кпзпмпрпм, бправилп је у Челебићу и директнп се укљушилп у 
рализацију планираних активнпсти.   
 
Дп пдржаваоа парастпса српским жртвама страдалим лета 1941. гпдине, кпји је 
устанпвљен за 3. август на сппмен грпбљу на Барјаку, ппстављена је нпва сппмен 
плпша, у тексту идентишна првпбитнпј плпши из щездесетих гпдина 20. века,  унищтенпј 
деведесетих гпдина.  
 
Ппсета Челебићу искприщћена је и за кпщеое сепскпг правпславнпг грпбља.  
 
Накпн заврщетка друге фазе ппправке сппмен грпбља на Барјаку, шланпви пдбпра су се 
дпгпврили п предстпјећим радпвима за трећу фазу и предлпг упутили Управнпм 
пдбпру Удружеоа ради увщтеоа у План рада за 2015. гпдину. 
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Одбпр Раданпвци  
 
Иакп селп Раданпвци нема фпрмалнп пснпван пдбпр у пквиру Удружеоа, Раданпвшани 
су прганизпвали и активнп приступили уређеоу правпславнпг грпбља Кусаша и 
ппдизаоу грпбљанске капеле, уз ппмпћ инфраструктуре и прганизације Удружеоа.   
 
Прву фазу пбнпве и уређеоа грпбља Кусаша, кпја је заврщена у складу са планим, 
финансирали су Раданпвшани лишним средствима и наменским дпнацијама. Управнпм 
пдбпру Удружеоа дпстављен је предлпг радпва за другу, заврщну фазу радпва кпја се 
планира за 2015. гпдину. 
 

             
Грпбље Кусача августа 2014. 

 
Одбпр Рујани  

Одбпр Рујачана 

Састанак бивщих станпвника села Рујани и оихпвих пптпмака, кпме је присуствпвала и 
некплицина некадащоих станпвника Чапразлија и Прпва, пдржан је 9. августа 2014. у 
Суршину. Пснпвна тема скупа кпји је благпслпвип птац Миркп Јамечија, а кпме су 
присуствпвале 22 пспбе, била пбнпва рујанске цркве Ппкрпва Пресвете Бпгпрпдице, 
кап и ппправка пграде рујанскпг правпславнпг и оегпвп пдржаваое. 
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Пдржаваое правпславних грпбаља у селима Ливаоскпг ппља 
 
Имајући у виду да је недпвпљан брпј фпрмираних сепских пдбпра, шија је пснпвна 
намена управп брига и пдржаваое правпславних грпбаља, слаба је била и реализација 
пвпг задатка, щтп указује на забриоавајућу непдгпвпрнпст пптпмака.  

Уређеое терена правпславнпг грпбља и црквишта у Гплиоеву 

Тпкпм јула месеца раскршенп је растиое пкп српске правпславне цркве и грпбља у 
Гплиоеву. Пд цркве, спаљене тпкпм 1941. гпдине, пстале су зидине. Парпх лијеваоски 
и Удружеое иницирали су урђеое гплиоевскпг правпславнпг грпбља и пбнпву цркве. 

          
Црквиште у Гплиоеву 

 
Деминери: Александар Трапара, Радпмир Ппоарац и Далибпр Маркпвић, кпје ни 
рпђеое, ни ппреклп, ни пребивалищте не везују за ппдрушије Ливна, дпбрпвпљнп су, 
дајући свпју снагу и слпбпднп време, искршили терен пкп и унутар зидина цркве. Ни 
пвпм приликпм није изпсталп лишнп ангажпваое пца Жељка Ђурице, кпји је заједнп са 
деминерима кршип вищедеценијскп растиое. 

Пстала гпбља на ппдручију Ливаскпг ппља 
 
Ппред раније ппменутих активних сепских пдбпра Челебић и Раданпвци, кпја впде 
бригу и п пдржаваоу грпбаља, ппменућемп и грпбља шија се пбнпва и пдржаваое, 
према сазнаоу Удружеоа, пдвијају на терену, а ван директнпг ангажпваоа Удружеоа. 
 
Застиое  

Иницијатива за пбнпву грпбља у Застиоу ппкренута је пд стране удружеоа грађана на 
шијем шелу је Димитрије Тпмић. Иакп није реш п прпјекту Удружеоа ПМЛ, пбзирпм да 
је реш п активнпм грпбљу на кпме се Срби Ливна, Застиоа и пкплних насеља сахраоују 
пд 18. века, сматрали смп да именпваое нащег представника у Иницијативни пдбпр за 
пбнпву грпбља у Застиоу треба пружити ппдрщку иницијативи Димитрија Тпмића. 
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Иницијални пдбпр шине: Димитрије Тпмић, птац Жељкп Ђурица, Драгпмир Петрпвић и 
Милпщ Дамоанпвић (представник Удружеоа ПМЛ).  

Такпђе, прекп свпје интернет странице, електрпнске ппщте и других кпнтаката 
Удружеое је пбавещтавалп шланпве п ппшетку и тпку радпва и ппзвалп заитереспване 
да финансијски ппмпгну реализацију прпјекта. Из наведених разлпга, кап и збпг 
шиоенице да неки шланпви Удружеоа имају ппшивще рпђаке на пвпм грпбљу, у пвај 
Извещтај уврщтена је и инфпрмација п радпвима на грпбљу у Застиоу.  

Радпви се, збпг свпје ппсежнпсти, спрпвпде фазнп, а прва фаза пбнпве зида заппшела 
је 6. септембра 2014.  

   
Радпви на застиоскпм грпбљу септембра 2014. 

 

Губер 
 
На правпславнпм грпбљу у Губеру, мимп активнпсти Удружеоа, лишним ангажпваоем 
шлана Удружеоа Бпре Пажина, ппкпщена је трава. 
 
Лиштани  
 
На правпславнпм делу грпбља у селу Лищтани, лишним ангажпваоем пптпмака 
ппшивщих изврщене су пдређене ппправке сппменика, а грпбље се редпвнп кпси.  
 
П лишним ангажпваоима ппјединаца на слишним ппслпвима у другим селима, 
Удружеое не ппседује пптпуне инфпрмације.  
 
 

Радпви пп прпјектима кпји се спрпвпде фазнп 
 
У планским активнпстима пбнпве, защтите и дпградое српских верских и сакралних 
пбјеката, Удружеое је за 2014. гпдину предвиделп израду и фазну реализацију 
следећих прпјеката: 
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- пбнпва и заврщетак Сппмен-кпстурнице; 
- пбнпва сппмен грпбља на Барјаку 
- пбнпва цркве у Рујанима и 
- ппправка крпва цркве Успеоа Пресвете Бпгпрпдице у Ливну. 

 

Пбнпва и завршетак Сппмен-кпстурнице у Ливну 
 
У Извещтају п раду Удружеоа за 2013. гпдину детаљнп је пбразлпжена иницијатива и 
активнпсти некплицине пптпмака жртава кпји су крпз вище ппјединашних акција 
ппправљали сппљни изглед кпстурнице, кап и активираое раније прикупљених (а 
неутрпщених) средства регистрпваних кап стара девизна щтедоа у Регистру 
вриједнпсних папира Федерације Бпсне и Херцегпвине.  
Тпкпм 2014. гпдине, на Сппмен кпстурници су били нужни ванредни радпви на 
изплацији влаге, пткппаваоем земље пкп Сппмен-кпстурнице ради ппвезиваоа 
пщтећене изплације. Накпн тих радпва ппстављене су бехатпн плпше испред улазних 
врата, изведени су електришарски радпви, ппстављана расвета и ппнпвп су пкрешени 
унутращои зидпви. 
 

 
Радпви на Сппмен кпстурници 2014. 

 
Квалитет радпва и оихпвп изврщеое у складу са прпјектпм, ппнудама, угпвприма и 
предрашунима надзирап је ангажпвани струшоак у свпјству надзпра. 
 
Наведени радпви финансирани су претежнп средствима наменских дпнација. 
 

Изврщени радпви су предуслпв за наредни кпрак, кпји се пднпси на ппстављаое 
спискпва страдалих и укращаваое зидпва. Ради реализације тпг кпрака, Удружеое је 
прекп свпје интернет странице и електрпнскпм ппщтпм, упутилп ппзив свим 
заинтереспваним за дпстављаое исправки и дппуна спискпва страдалих лета 1941. На 
пснпву малпг брпја приспелих ппдатака, кап и кприщћеоем других релевантних 
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извпра (кап ппдаци Музаја жртава генпцида из Бепграда исл) сашиоен је списак 
жртава кпји ће бити ппстављен у Сппмен-кпстурници.   
 
Са кпмпанијпм Нпвице Милпщевића, Print in plus из Бепграда, дпгпвпренп је 
ппстављаое списка страдалих на плпшама са дипдама кпје ће псветљавати имена 
жртава. Израда плпша са спискпм жртава је у тпку. 
 

                  
Унутрашопст Сппмен-кпстурнице и будући приказ списка жртава 

 
Удружеое је, на пснпву релевантних истпријских извпра, израдилп текст п живпту Срба 
у Ливаоскпм ппљу са демпграфским ппдацима крпз истприју и исти ће, са прикладним 
фптпграфијама, бити исписан на унутращоим зидпвима Сппмен-кпстурнице, кап 
свпјеврсна стална музејска ппставка.   
 
Накпн ппстављаоа плпша приступиће се ппстављаоу текста и слика на зидпве. 
 

Пбнпва сппмен-грпбља на Барјаку 
 
На пснпву Планпм предвиђених активнпсти, тпкпм 2014. гпдине настављенп је са 
радпвима на рекпнструкцији сппмен грпбља Барјак у Челебићу.  
 
У тпку извещтајне гпдине, ппред кпщеоа, изврщени су следећи радпви: 
 

- израда и ппстављаое сппмен плпше са текстпм идентишним пригиналнпј 
плпши, 

- ппстављаое металнпг крста над плпшпм,  
- ппстављаое и дпвпђеое у функцију улазних врата и  
- ппстављаое металних делпва пграде (између стубпва на предопј страни). 

 
Радпви су изврщени дпнацијама пптпмака Челебићана шија тела се налазе ппд 
бпрпвима Барјака. 
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Сппмен- грпбље на Барјаку 

 

Пбнпва цркве Ппкрпва Пресвете Бпгпрпдице у Рујанима 
 
Пдбпр села Рујани, у скаду са планским задаткпм Удружеоа, ппкренуп је акцију даље 
пбнпве рујанске цркве и правпславнпг грпбља, кап и прикупљаое средстава за 
реализацију прве фазе пвпг задатка.  
 

        
Радпви на рујанскпј цркви, септембар 2014 

 

Средствима наменске дпнације за пбнпву цркве и ппправку пграде и пдржаваое 
грпбља у Рујанима, финансирани су следећи радпви: 

- пправнаое земљищта и пдвпд атмисферских и ппдземних впда; 
- ппстављаое плука; 
- замена пщтећене камене, бетпнскпм гредпм над улазним вратима; 
- уградоа затезне сајле за ушврщћеое зидпва; 
- ппстављаое естриж ппдлпге за ппдне керамишке плпшице; 
- малтерисаое унутращоих зидпва и икпнпстаса и 
- уградоа крпвне ламперије. 
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Накпн заврщених радпва у рујанскпј цркви је пдржана свешана Литургија пбележаваоа 
славе пве бпгпмпље.  

 
Пбнпва правпславне цркве Успеоа пресвете Бпгпрпдице у Ливну 
 
Знашај пбнпве спрске правпславне цркве Успеоа Пресвете Бпгпрпдице у Ливну је 
вищесеструк за српски нарпд ливаоскпг ппдрушија, пбзирпм да је реш п вище пд век и 
пп старпј правпславнпј цркви кпја шини пспвину духпвнпсти и верскпг идентитета 
српскпг нарпда ливаоскпг ппдрушија, али и знашајан сппменик културе БиХ.  
 
Недпстатак пптребних финансијских средстава у државним фпндпвима пресуднп је 
утицап на пдлуку дпмицилнпг и расељенпг српскпг живља да сампсталнп, уз благпслпв 
и активнп ушещће и ппдрщку Епархије бихаћкп-петрпвашке и Парпхије лијеваоске 
приступи фазнпј рекпнструкцији цркве, ппшев пд најкритишнијих радпва.   
 
Удружеое Пгоена Марија Ливаоска у свпј гпдищои план за 2014. гпдину уврстилп је 
пбнпву крпва ливаоске цркве ппкривкпм лимпм, а уз благпслпв Оегпвпг 
Препсвещтенства Владике бихаћкп петрпвашкпг, Атанасија. 
 

 
Радпви у ппрти 2014. 

 
Радпви су изврщени према плану и у складу са угпвпрпм са дпбављашем, уз извеснп 
кащоеое збпг неадекватних метепрплпщких услпва.  
 
Пбнпва цркве Успеоа Пресвете Бпгпрпдице се наставља и накпн пвих радпва, у складу 
са прпјектпм генералне пбнпве пве правпславне светиое и материјалнп-финасијским 
мпгућнпстима Федерације БиХ, Републике Српске, Епархије бихаћкп-петрпвашке, 
Удружеоа ПМЛ и верника. 



УДРУЖЕОЕ ПГОЕНА МАРИЈА ЛИВАОСКА 

Скупштина Удружеоа ПМЛ   19 

 

     
Радпви на замени крпва ливаоске правпславне цркве 

 
Ппправку крпва ливаоске цркве финансирале су правпславна црквена ппщтина 
Лијевнп у Ливну и Удружеое ПМЛ из средстава наменске дпнације шији је навећи деп 
дпбијен пп кпнкурсу Канцеларије за дијасппру и Србе у регипну Републике Србије, 
какп је наведенп у извещтају за претхпдну гпдину. 

 

 

Ппштпваое жртава ратпва 
 
Српски нарпд Ливаоскпг ппља је тпкпм свпје дуге истприје на тпм ппдрушију бип 
излпжен тещкпм страдаоу, кпје није ппщтеделп ни невинп цивилнп станпвнищтвп, ни 
децу. Слику некада српских насеља данас карактерищу ппустела села, срущене куће, 
напущтена имаоа, зарасла грпбља...  
 
Таква шиоенишна пкплнпст намеће пред пптпмствп ливаоских Срба пбавезу шуваоа 
усппмена и ппмиоаоа жртава какп у местима у кпјим данас имају дпм, такп и на месту 
страдаоа предака. 
 
У тпм смислу, Удружеое ПМЛ је устанпвилп некпликп праваца делпваоа. 

 
Парастпси 
 
У данима пред празник свете Великпмушенице Марине – Пгоене Марије, пптпмци 
правпславних Срба из Ливна и Ливаоскпг ппља ппстрадалих тпкпм 1941. гпдине пд 
устаща, пкупили су се и пве гпдине у сећаоу на свпје претке.  
 
Пбавещтаваое п датуму, месту и времену пдржаваоа парастпса, кап и прганизација 
пдласка расељених сунарпдника на парастпс у Ливнп, деп су активнпсти кпје је и пве 
гпдине предузелп Удружеое.  
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П пдржаваоу парастпса Удружеое је пбавестилп јавнпст путем свпје интернет 
странице, кап и дпстављаоем вести нпвинским агенцијама Танјуг и Срна и радију 
Слпвп љубве.    
 
У реализацији пвпг задатка Удружеое је сашинилп ппнуду прганизпванпг превпза пп 
ппвлащћенпј цени, за брпјније присуствп у Ливну. Заинтереспваних за пваквп групнп 
путпваое није билп ни пве гпдине. 
 

 
Парастпс у цркви Светпг Марка у Бепграду 

 
Дани сећаоа су ппшели у недељу 27. јула у Бепграду, парастпспм у цркви Светпг Марка 
кпји је прганизпвалп Удружеое Пгоена Марија Ливаоска. Пред пкп 80-ак пкупљених 
бивщих станпвника Ливна и Ливаоскпг ппља и оихпвих пптпмака, парастпс је и пве 
гпдине служип бивщи парпх ливаоски, птац Миркп Јамечија.  

На датум устанпвљен претхпдних гпдина, 29. јули, и пве гпдине је пдржан парастпс у 
Баоа Луци, у цркви Светпг Јпвана Претеше на Лаущу, кпји је служип парпх грахпвски, 
птац Александар Рељић.  
 

 
Парастпс у Баоа Луци 
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Парастпс у Ливну, кпји је пдржан 30. јула, пред вище пд тридесет верника, служили су 
птац Жељкп Ђурица и прптпнамесник Слпбпдан Кљајић. На парастпсу у Ливну били су 
присутни и представници УП Удружеоа из Бепграда и Ппдружнице Баоа Лука, у 
лишнпј прганизацији, кап и министар прпсвете и културе Републике Српске, Гпран 
Мутабчија и председник удружеоа ”Јадпвнп 1941”, Дущан Бастащић. 
. 

     
Парастпс у Ливну 

 
Пд 2013. гпдине, на дан 3. августа, служи се парастпс жртвама устащкпг злпшина на 
сппмен-грпбљу на Барјаку. Пве гпдине парастпсу на Барјаку, кпји је служип птац 
Жељкп Ђурица, присуствпвали су и представници Удружеоа ПМЛ, већинпм из Пдбпра 
Челебић. 

 
На Барјаку, 3.августа 

 

Пбележаваое стратишта 
 
У пквиру сећаоа на жртве, Удружеое је дефинисалп активнпст дпстпјнпг пбележаваоа 
маспвних стратищта Срба, пре свега пбнпвпм ппрущених сппменика и пбележија. 
Тпкпм 2014. гпдине настављени су, какп смп већ навели, радпви на сппмен грпбљу 
Барјак и Сппмен кпстурници и Ливну, а дефинисане су пкплнпсти нашина пбележаваоа 
псталих стратищта (ппстављаое путпказа) и рекпнструкције сппменика.  
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Пппис жртава 
 
Велики брпј страдалих Срба ливаоскпг ппдрушија, билп да је реш п цивилним жртвама 
или припадницима впјних фпрмација, намеће пред пптпмке пбавезу ппписиваоа 
имена страдалих, без пбзира на деценијама мерен прптпк времена, кап и шиоеницу да 
пптпуни списак не мпже бити сашиоен.  
 
У тпм смислу, Удружеое је приступилп кпрекцији и дппуни списка страдалих цивилних 
жртава лета 1941. гпдине, шију је најсвепбухватнију верзију сашинип Мићп Радета.   
 
Такпђе, шланпви Удружеоа ангажпвали су се и на сакупљаоу ппдатака страдалим 
Србима и оихпвпј културнпј и верскпј бащтини, из разних извпра, накпн шега ће, 
оихпвим ппређеоем и прпверпм ташнпсти бити сашиоени ппсебни спискпви 
страдалих пп перипдима и категпријама жртава.  
 
Надаље, брпјна страдаоа намећу и пптребу устанпвљаваое свпјеврснпг календара 
(щтп прецизнији перипд ппјединашнпг дпгађаја) и атласа (ташнп лпцираое свакпг 
стратищта) страдаоа Срба. Кпнстатпванп је да пва акција захтева щири приступ, 
пднпснп да је у активнпсти пптребнп укљушити и ппјединце или удружеоа кпји би 
радили на истпм задатку нарпшитп за ппдрушија суседних ппщтина: Купрес, Дувнп, 
Глампш и Грахпвп. 

 
Нпвп издаое коиге Огоена Марија ливаоска 
 
Страдаоа српскпг цивилнпг станпвнищтва на дан свете Великпмушенице Марине 
(Пгоене Марије) 1941. гпдине, најцелпвитије су приказана щирпј јавнпсти записпм 
неппсреднпг сведпшеоа шудпм преживелих страдалника претпшених у коигу Огоена 
Марија ливаоска, аутпра Буда Симпнпвића. Накпн шетири распрпдата издаоа, 
издаваши Светпгпра и Удружеое ПМЛ су ппшеткпм 2014. гпдине издали су петп 
ћирилишнп издаое пве коиге.  
 
Пд прпдатих коига из кпнтигента пд 500 примерака петпг издаоа коиге, 
финансиранпг пд стране Удружеоа, ппкривен је припадајући трпщак щтампе. 
 
Прпмпција коиге, ппред Ппдгприце (у прганизацији Митрппплије црнпгпрске) 
пдржана је и у прганизацији Удружеоа ПМЛ и тп у: Бепграду, Баоа Луци и Нпвпм 
Саду. Свим прпмпцијама је присуствпвап аутпр, кпме је на прпмпцији у Баоа Луци 
дпдељенп признаое СПЦ Дпбрптвпр српскпг нарпда.  
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Наслпвна страна петпг издаоа 

 
Прпмпција у Бепграду  

Прпмпција у Бепграду је пдржана 22. марта у сали Културнпг центра Чукарица.  

 
Са бепградске прпмпције 

 

Тпкпм прпмпције присутнима је приређен: 
 

- пригпдан уметнишки прпграм;  
- видеп снимак са ексхумације жртава 1991. гпдине;   
- излпжба фптпграфија ликпва страдалих и преживелих пспба кпје се ппмиоу 

у коизи, кап брпјних стратищта и некадащоег и садащоег изгледа 
сппменика над стратищтима, кап и ппрущених српских пбјеката тпкпм рата 
деведесетих. 
 

Прпмпција коиге пдржана је са благпслпвпм и уз присуствп Оегпвпг Препсвещтенства 
Епискппа бихаћкп-петрпвашкпг Гпсппдина Атанасија. 

http://omlivanjska.files.wordpress.com/2014/03/korice-cirilica2.jpg
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Прпмпција у Баоа Луци  

У пунпј сали Културнпг центра Бански Двпр, 26. априла је пдржана баоалушка 
прпмпција коиге. Уз Удружеое ПМЛ супрганизатпри пвпг културнпг дпгађаја били су 
УГ Јадпвнп 1941-Баоа Лука и СКПД Прпсвјета пдбпр Баоа Лука. 

  
Прпмпција коиге у Баоа Луци 

 
Скуп су благпслпвили птац Жељкп Ђурица парпх лијеваоски, прптпјереј-ставрпфпр 
Раткп Радујкпвић архијерејски намесник баоалушки, прптпнамесник Драган 
Максимпвић старещина Сабпрнпг храма Христа Спаситеља у Баоа Луци и јереј Драган 
Шућур. 

На прпмпцији, ппред аутпра, гпвприли су: др Срђа Трифкпвић, др Дущкп Певуља и 
Предраг Лпзп председник удружеоа студената истприје у Баоа Луци „Милан Васић“. 

Признаое Српске Правпславне Цркве - Дпбрптпвпр српскпг нарпда, аутпру је урушип 
птац Жељкп Ђурица. 

Прпмпција у Нпвпм Саду  

Нпвпсадскпј прпмпцији, пдржанпј 21. септембра у Галерији Зрнп, присуствпвалп је 
прекп 70 слущалаца. Накпн приказанпг 15-п минутнпг филма п страдаоу Срба и 
ексхумацији жртава из динарских јама 1991. гпдине, аутпр је присутнима изнеп свпја 
искуства из перипда настајаоа коиге и сусрета са преживелим сведпцима. 
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Аутпр пптписује коигу 

 
Уз прпмпцију приказана је мини-излпжба фптпграфија и дпкумената п страдаоу Срба 

ливаоскпг ппдрушија лета 1941. гпдине и тпкпм грађанскпг рата у БиХ деведесетих 

гпдина. 

Коига на енглескпм језику  
 
Велики степен неппзанаваоа тещких страдаоа ливаоских Срба, у щирпј нарпшитп 
међунарпднпј јавнпсти, негативна перцепција п Србима грађена ппследое две 
деценије прекп утицајних светских медија, кап и брпјна српска дијасппра кпјпј 
припадају и мнпгпбрпјни расејани ливаоски Срби у земљама енглескпг гпвпрнпг 
ппдрушија разлпзи су збпг кпјих је Удружеое приступилп активнпсти израде и 
щтампаоа коиге Буда Симпнпвића Огоена Марија ливаоска, на енглескпм језику. Уз 
ангажпваое аутпра, коига је преведена и направљен је прелпм, щтп је финансиранп 
средствима наменске дпнације. У тпку је щтампа коиге кпја се у прпдаји мпже 
пшекивати у првпм трпмесешју 2015. гпдине. 

 
 
Пднпс према традицији и фпрмираое архива Удружеоа 
 
Фпрмираое базе ппдатака расељених Ливоака и пптпмака, кап и архиве скенираних, 
кппираних и пригиналних дпкуманата истпријскпг и етнпграфскпг карактера је 
дефинисанп кап стални задатак Удружеоа.  
 
Нажалпст, ни 2014. гпдине Удружеое на реализацији пвпг задатка није ималп 
знашајнијих, кпнкретних активнпсти. 
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Базе ппдатака расељиних ливаоских Срба 
 
Задатак фпрмираоа базе ппдатака расељених ливаоских Срба, у смислу сабираоа и 
шуваоа ппщтих ппдатака п месту ппрекла, нпвпм месту и адреси станпваоа 
расељених, ппред инфпрмативнпг карактера треба да има за циљ и пкупљаое српске 
заједнице пкп реализације важнијих питаоа пд наципналнпг интереса и ппбпљщаоа 
живптних услпва малпбрпјних Срба кпји јпщ увек ппстају у насељима Ливаоскпг ппља.   
 
У 2014. гпдини дефинисан је и са прпјектантпм дпгпвпрен прпјектни задатак израде 
апликације електрпнске базе ппдатка, шији се заврщетак пшекује дп средине 2015. 
гпдине. Нашин, услпви и мпгућнпст распплагаоа ппдацима у бази биће регулисани 
ппсебним актпм Управнпг пдбпра Удружеоа. 

 
Фпрмираое архива Удружеоа 

 
Тпкпм 2014. гпдине Удружеое је електрпнскпм ппщтпм и путем интернет странице 

упутилп ппзив Србима са ппдрушија Ливна и Грахпва за дпстављаое дпкуманата, 

фптпграфија, аудип и видеп снимака, кап и делпва нарпдне нпщое и рукптвприма у 

приватнпм ппседу, а кпји решитп гпвпре п живпту Срба на тпм ппдрушију у ближпј и 

даљпј прпщлпсти, оихпвпј нпщои, пбишајима, музишкпм и коижевнпм стваралащтву. 

Дпкумента и фптпграфије мпгу бити пригинални, али и кпписани или скенирани.  

  Прегаче наших бака 

Псим сппрадишнпг прибављаоа неких фптпграфија, у реализацији пвпг задатка 
кппрдинатпри, птац Жељкп Ђурица и Јасна Вујшић радили су на прикупљаоу и 
ппправци елемената српске нарпдне нпщое ливаоскпг ппдрушија, такп да Удружеое 
распплаже са щест вепма вредних, аутентишних прегаша кпје су ткале и нпсиле 
Српкиое у Ливаоскпм ппљу. 
 
Дп даљоег пстаје актуелан апел Србима ппреклпм из насеља Ливаоскпг ппља, кпји 
ппседују пригиналне делпве мущке и женске нарпдне нпщое и рукптвприна, имају 
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сазнаоа п пригиналнпм нашину оихпве израде или су упућени у музишкп и коижевнп 
стваралащтвп Срба Ливаоскпг ппља да се пбрате Удружеоу и/или дпставе 
фптпграфије са пписпм предмета и другим детаљима, кап и видеп и аудип снимке.  
 
Важнп је да тпкпм нереднпг перипда шланпви Удружеоа раде на прикупљаоу и 
ппправци пригиналних рукптвприна и нарпдне нпщое, сашине записе п пригиналнпм 
нашину оихпве израде и оихпвпј упптреби, али и сниме пригиналнп извпђеое српске 
инструменталне и впкалне музишке бащтине. 
 
 

Дппринпс ппвратку и српскпј заједници ливаоскпг ппдручија 
 

Једна пд пбласти делпваоа у пквиру циљева ппстављених Статутпм и другим актима 
Удружеоа ПМЛ, пднпси се и на пружаое ппмпћи српскпм станпвнищтву Ливаоскпг 
ппља кпје на тпм ппдрушију ппстаје и привређује, шестп у врлп тещким услпвима. 
Ппстизаое резултата на пвпм ппљу делпваоа, псим директне ппмпћи станпвницима, 
мпже дпдатнп мптивисати ппвратак Срба на свпја имаоа. 
 

Инфрастуктура 
 
Питаое стаоа инфрастуктуре на ппдрушију Ливаоскпг ппља, нарпшитп српских села 
Дпоег ппља, вепма је слпженп збпг крајое лпщег стаоа, пптпунп неприхватљивпг какп 
за станпвнищтвп кпје је тамп сталнп настаоенп, такп и за власнике импвине кпји имају 
пребивалищте ван Ливаоскпг ппља. Пбезбеђеое за пристпјан живпт важне 
инфраструктуре (пут, впдпвпд, канализација, телефпн...) на ппдрушију српских села, 
сада са малпбрпјним и претежнп старашким станпвнищтвпм, шестп је мпгуће самп 
прганизпваним приступпм надлежним лпкалним инстутуцијама.  
 
Важнпст инфраструктурне изграђенпсти има велики знашај и за ппдстицај расељенпг 
станпвнищтваа за ппправку кућа и пдлуку п привременпм, ппвременпм или сталнпм 
бправку. Такпђе, инфраструктурни пбјекти пмпгућавају и адекватнп плпдпуживаое 
импвине укљушујући и оену прпдају пп цени кпја ће уважити дпступнпст пристпјне 
инфраструктуре.  
 
Иакп је тещкп ппределити кпје пд нерещених виталних инфрастуктурних питаоа 
завређује највећу пажоу, ипак сматрамп да припритет припада путним прилазима. 
Путеви су на ппјединим делпвима у таквпм стаоу да се српским селима не мпже 
прићи мптпрним впзилпм. 
 
Апелима и петицијама кпје надлежним институцијама упућују станпвници 
дпоеппљских села мпгу се прикљушити самп пни кпји дпкументпм легитимищу свпј 
правни интерес, пднпснп ппседују бпсанска лишна дпкумента.  
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Са свпје стране, Удружеое се мпже ангажпвати у пбавещтавоу шланства п таквим 
акцијама и прикупљаоу пптписа на ппдрушију Србије, а кап групација ливаоских Срба, 
пружиће и сваку другу мпгућу ппдрщку.  
 

Имвинскп административна питаоа 
 
Личне карте  
 
Пствареое брпјних права лица рпђених на ппдрушију Ливаоскпг ппља, некадащоих 
станпвника и/или оихпвих пптпмака у мнпгим слушајевима везанп је за држављанствп 
Бпсне и Херцегпвине.  
 
Разумевајући знашај ппседпваоа бпсанских лишних исправа, Удружеое је прекп 
интернет странице пружилп инфпрмацију п праву и нашину прибављаоа пвпг 
дпкумента, са ппзивпм лицима кпја имају правп, да тп и ушине.    
 
Регулисаое власништва над импвинпм  
 
У претхпднпм перипду Удружеое је упутилп апел расељеним Србима да фпрмалнп 
правнп регулищу власнищтвп над свпјпм неппкретнпм импвинпм. Укпликп се укаже 
пптреба, Удружеое ће сагледати мпгућнпст ангажпваоа лица на ппдрушију ливаоске 
ппщтине кпје ће, за пдређену надпкнаду, пбављати рутинске дпкументаципнп-
административне ппслпве пред прганима лпкалне управе.  
 
Најизджљивија у ппстајаоу на ппдрушјима са кпјих се српски нарпд деценијама 
ппвлаши ппд разним врстама притисака је Српска Правпславна Црква. Пна шува трагпве 
живпта Срба на щирпким прпстранствима на кпјима су пстали самп малпбрпјни 
припадници нащег нарпда. Импвина кпје се прећутнп пдришемп мпже бити дарпвана 
тпм вернпм шувару, нащпј цркви, или јпј ппверена на шуваое и уживаое.    
 
Апел Удружеоа и даље је актуелан. 

Прикључеое пбнпвљених кућа на електрпмрежу у ппштини Ливнп  

Удружеое је путем електрпнске ппщте и свпје интернет странице упутилп ппзив 
пспбама са теритприје ппщтине Ливнп из села дпоег Ливаоскпг ппља, шије су куће 
пбнпвљене накпн ппследоег рата, а јпщ увек нису прикљушене на електрпмрежу, да се 
јаве Удружеоу ради дпбијаоа прикљушак за струју.  
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Јавни скуппви Удружеоа 
 

Трибина ппсвећена гпдишоицама српске цркве и шкпле у Ливну 
 
У парпхијскпј сали цркве Свете Петке у Суршину пдржана је 29. нпвембра, трибина 
ппсвећена 155-пј гпдини изградое правпславне цркве Успеоа Пресвете Бпгпрпдице у 
Ливну, кап и 140-пј гпдищоици изградое српске щкпле у пвпм граду. 

Реш је п трећпј трибини са истпм темпм, пдржанпј у 2014. гпдини. Претхпдне две 
пдржане су у Ливну и манастира Веселиое, у прганизацији Парпхије лијеваоске. 

 
Плакат о одржавању трибине у Сурчину 

Пбележаваое гпдищоице институција кпје су дале најснажнији пешат пдржаоу 
верскпг и наципналнпг интегритета Срба ливаоскпг ппдрушија, благпслпвип је Оегпвп 
Препсвещтенствп Епискпп бихаћкп-петрпваши Гпсппдин Атанасије.  

             
Трибина у Сурчину 
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П српскпј правпславнпј заједници у Ливну кпја је пре једнпг и пп века, у духпвнпм и 
материјалнпм смислу, била једна пд напреднијих у тадащопј Бпсни, гпвприли су: 
Радпван Пилиппвић, директпр Архива СПЦ, птац Жељкп Ђурица, парпх лијеваоски и 
птац Миркп Јамечија, ранији парпх лијеваоски. 

 
Дпнатпрска вечера 

Селп Гркпвци, ппднп Динаре, спада међу најстарија у Ливаоскпм ппљу. Некада је билп 
пунп српских дпмпва и прилп се дешијпм грајпм и цикпм, мпмашкпм и девпјашкпм 
радпснпм песмпм, щалпм... Данас су се Гркпвци, кап и друга српска села, щћућурили и 
тихују са свпјих ни двадесет дпмпва и тп махпм пстарелих дпмаћина шија је припаднпст 
кућнпм прагу била јаша пд силе истериваша и јаша пд надвијене сампће. 

Међу маое пд шетрдесет Гркпвшана дп скпра је билп шетвпрп деце. Оихпв нестащлук и 
весела игра не пре се селпм, не дппире смех даље пд двприщта. А у јулу 2014. гпдине, 
када се у кући Веселинка и Кпвиљке Ненадић рпдила унука, та мала група ппјашана је 
за јпщ једнпг шлана, Синищину Кристину. Пбрадпвали су се сви у Гркпвцима, сви Срби у 
Ливаоскпм ппљу, нащ парпх кпји све ређе веншава и кращтава, а пбрадпвали смп се и 
ми, ван завишаја. 

Удружеое је прганизпвалп Дпнатпрску вешеру са намерпм прикупљаоа ппшетнпг улпга 
за псниваое Фпнда за ппстанак из кпга би се пружала прва ппмпћ свакпј младпј 
српскпј ппрпдици да ппкрене неки ппрпдишни ппсап кпјим ће наставити свпј живпт у 
рпднпм ппљу и такп, на известан нашин, прпдужити и присуствп свих нас у рпдним 
селима. Пд средстава сакупљених на Дпнатпрскпј вешери скрпмнп су ппмпгнути 
рпдитељи мале Кристине. Пбрадпвали су се маое нпвцу, а вище сећаоу, пажои и 
ппруци да се и ми пдавде радујемп оихпвим радпстима. 

     
Са Дпнатпрске вечере у Сурчину 

 
Дпнатпрска вешера пдржана је 15. јуна у сали суршинскпг рестпрана BOS. Накпн 
благпслпва пца Радмила Гардпвића, из земунскпг храма Свете Трпјице и ппздравних 
реши представника Удружеоа, пкупљене је на звуке завишаја ппдсетип гуслар Милпрад 
Шарпвић, дпк је паншевашкп удружеое „Панпнке“ припремилп мини-излпжбу рушних 
радпва инспирисаних нпщопм и предметима из ливаоскпг краја. Председница тпг 
удружеоа, Јасна Вујшић, ппдсетила је присутне на нашин израде предмета нарпдне 
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нпщое ливаоских села, нашин пшуваоа пригиналних предмета, кап и пшуваоа вещтина 
оихпве израде. Међу експпнатима највећу пажоу присутних привукли су пригинални 
женски пдевни предмети (кпщуље, садек, прегаше), неки стари и прекп 100 гпдина. 
 
Пбзирпм да су неппсреднп пре пдржаваоа пвпг дпгађаја Србија и Српска ппгпђене 
катастрпфалним ппплавама, деп скрпмнпг прилпга пдвпјен је за пппплављене у пбе 
републике. 

Пднпси са јавнпшћу  

Пднпси са Епархијпм бихаћкп-петрпвачкпм 

У ппгледу сарадое са Епрахпјпм бихаћкп петрпвашкпм, кап решит пример 
приврженпсти и сарадое јпщ једнпм истишемп присуствп и благпслпв Оегпвпг 
Препсвещтенства Владике Атанасија скуппвима и ппдухватима у прганизацији 
Удружеоа, кап и присуствп представника Удружеоа литургијама, прпславама и 
парастпсима у прганизацији и пп ппзиву Епархије. 

Крсна слава Епархије   

На дан свпје славе, Сабпра Срба Светитеља, кпја је прпслављена 14. септембра у 
Бпсанскпм Грахпву, Епархија Бихаћкп-петрпвашка је благпслпвена ппсетпм – Оегпве 
Светпсти Патријарха српскпг гпсппдина Иринеја.  

Уз брпјне гпсте и јавне лишнпсти пплитишкпг и културнпг живпта Федерације БиХ, 
Републике Српске и Републике Србије, слави су, на ппзив Епархије, присуствпвали 
представници Удружеоа ПМЛ. 

           
Патријарх српски на слави Епархије бихаћкп-петрпвачке 
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Свечанпсти у Грахпву ппвпдпм пбележаваоа стпгпдишоице Сарајевскпг 
атентата  

Пбележаваоу стпгпдищоице Сарајевскпг атентата и ппшетка Првпг светскпг рата у 
Бпсанскпм Грахпву, кпје је заппшелп 28. априла 2014. гпдине Светпм архијерејскпм 
литургијпм у храму светих Aппстпла Петра и Павла, псвећеоем нпвп-пбнпвљене 
капеле на градскпм грпбљу на Мрампрју и парастпспм Гаврилу Принципу и прпти 
Илији Билбији, присуствпвали су и представници Удружеоа ПМЛ. 

 

 
Плакат ппчетка пбележаваоа Сарајевскпг атентата 

Прпслава Видпвдана у Бпсанскпм Грахпву - Оихпва Препсвещтенства Епискпп 
бихаћкп-петрпвашки Гпсппдин Атанасије и Епискпп гпропкарлпвашки Гпсппдин 
Герасим служили су Бпжанску Литургију у храму Светих Аппстпла Петра и Павла у 
Бпсанскпм Грахпву, на Видпвдан. Епискппима су саслуживали свещтпмпнаси и 
свещтеници из Епархије бихаћкп-петрпвашке. Накпн Литургије, пдржан је ппмен свим 
ппстрадалим впјницима, впјскпвпђама пд Кпспвскпг бпја дп дана данащоег, кпме су 
присуствпвали представници Удружеоа ПМЛ.  

 У Грахпву априла 2014. гпдине 

http://omlivanjska.files.wordpress.com/2014/04/plakat-28-april-kopiraj.png
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Пднпси са Парпхијпм лијеваоскпм  
 
Из презентпваних извещтајних ставки п раду Удружеоа у 2014. гпдини јаснп је 
упшљива стална кпмуникација, кппрдинација и блиска сарадоа са Парпхијпм 
лијеваоскпм и нащим парпхпм Жељкпм Ђурицпм, ппкреташем брпјних активнпсти и 
несебишним радникпм на пшуваоу српских сппменика, бащтине и културе на ппдрушију 
пд Ливна дп Грахпва. Птац Жељкп је и најшврщћа сппна пдржаваоа блиских веза 
расељенпг и дпмицилнпг српскпг станпвнищтва.  
 
Представници Удружеоа све шещће ушествују у прганизацији скуппва прпславе 
црквених слава, присуствују прпславама црквених слава, литургијама и другим 
дпгађајима на ппдрушију и ингеренцији Правпславне црквене ппщтине Лијевнп у 
Ливну.  
 
Такпђе, птац Жељкп Ђурица лишним присуствпм ппјединим дпгађајима у Србији 
пдржава везу са свпјим расељеним парпхијанима удруженим у ПМЛ. 
 
У тпку 2014.гпдине УП Удружеоа дпнеп је пдлуку п плаћану гпдищоег парпхијала 
Парпхији лијеваоскпј, у изнпсу пд 10% вреднпсти наплаћене шланарине.  
 
Традиципнални скуппви Срба у Ливаоскпм ппљу 
 
У перипду традиципналнпг пкупљаое Срба Ливаоскпг ппља, пд 30. јула дп 4. августа, 
на сабприма у Црнпм Лугу и Врбици, на Шатпру и бпгпслужеоима у правпславним 
црквама, били су присутни и представници Удружеоа ПМЛ, представљајући на 
прикладан нашин Удружеое и оегпве циљеве и мисију.  

Илиндан у Црнпм Лугу  

У цркви Светпг прпрпка Илије у Црнпм Лугу, 2. августа је прпслављена слава храма – 
Илиндан. Свету Литургију, пред пкп 80 верника, служили су парпх лијеваоски и 
црнплущки птац Жељкп Ђурица и парпх грахпвски, птац Александар Рељић. Накпн 
вешерое службе, мнпщтвп нарпда Ливаоскпг ппља пкупилп се на традиципналнпм 
црквенп-нарпднпм сабпру.  

Удружеое је и пве гпдине ппставилп свпј щтанд, а на Сабпру су били присутни и 
шланпви пдбпра Ппдружнице Тпварищевп-Пбрпвац Удружеоа ПМЛ. 
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У Црнпм Лугу 2014. 

 

Пкупљаое у Губину  

На дан св. мушеника Емилијана и Јакинта, 31. јула, у губинскпј цркви литургију су 
служили птац Срђан Белензада, парпх веселиоски и птац Жељкп Ђурица, парпх-
администратпр губински. 

 
Губин, 31.јула 

Псвећеое цркве у Врбици 
 
Уз Парпхију врбишку, деп прганизаципних активнпсти псвећеоа цркве Силаска Светпг 
Духа на аппстпле и сабпра у Врбици, преузеп је и Пдбпр Челебић Удружеоа ПМЛ, 
пбзирпм да је пвп селп 2013. гпдине прихватилп улпгу дпмаћина.   
 
Пред свешанпст псвећеоа цркве изврщене су нужне ппправке на парпхијскпм дпму и 
уређеоу мпкрпг швпра.   
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Дпкићи, кумпви врбичке цркве 

Празник свете Марије Магдалине пкупип је прекп 200 Врбишана и станпвника пкплних 
села. Свету Архијерејску Литургију служип је Оегпвп Препсвещтенствп Епискпп 
бихаћкп-петрпвашки, гпсппдин Атанасије, а саслуживали су: птац Миркп Јамечија, 
бивщи парпх лијеваоски и врбишки; птац Венјамин Кпвашић; птац Александар Рељић, 
парпх грахпвски; птац Зпран Милпвац, парпх дрварски; птац Срђан Белензада, парпх 
веселиоски и ђакпн Никпла Перкпвић. Пбнпвљена врбишка црква је псвећена, а 
Врбишанин, прпф др Бранкп Дпкић и оегпва супруга Зпрка били су кумпви цркве, кпји 
су, уз Епархију бихаћкп-петрпвашку, лишним средствима финансирали пвај пвај дпгађај 
и славску трпезу љубави гпстима. 

У знак захвалнпсти гпсппђи Марији Лежер из Канаде и пвпм приликпм истишемп да су 
врбишка црква и парпхијски дпм већим делпм пбнпвљени оеним залагаоем, у 
сппмена на оенпг супруга, пфицира СФПР-а, Марка Лежера, кпји је за време рата 
деведестих бправип на ливаоскпм ппдрушију, а касније ппгинуп у Авганистану.  

Звук старпг звпна ппнпвп разлеже врбишкпм парпхијпм захваљујући ангажпваоу кума, 
Бранка Дпкића. 
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Врбица 2014. 

 

Слава цркве у Рујанима  

Дпстпјанствена свешанпст ппвпдпм црквене славе Ппкрпва Пресвете Бпгпрпдице, 
пдржана је у пбнпвљенпј рујанскпј цркви 11. пктпбра. На Свету Литургију ппзивалп је 
црквенп звпнп кпје се гпдинама није шулп у Дпоим Рујанима, а служип је Оегпвп 
Препсвещтенствп Епискпм бихаћкп петрпвашки, Гпсппдин Атанасије, а прислуживали: 
птац Жељкп Ђурица, парпх лијеваоски; птац Александар Рељић, парпх грахпвски; птац 
Слпбпдан Кљајић, парпх глампшки и птац Срђан Белензада, парпх веселиоски.  

    
Рујани 

Дпмаћини и гпсти из Баоа Луке, Бпсанскпг Петрпвца, Грахпва, Глампша и Бепграда 
дружили су се уз славски рушак ппслужен у парпхијскпм дпму у Губину.  
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Славска трпеза у Губину 

Јпш некпликп важнијих дпгађаја живпта Парпхије лијеваоске 
 
Ппред ппменутих сабпра српскпг нарпда ливаоскпг ппдрушија, дпдајмп јпщ некпликп 
већих дпгађаја из живпта Парпхије лијеваоске. 

Литургију претхпднп псвећених дарпва 28. марта, служип је у Ливну игуман рмаоски 
Сергије (Каранпвић). Литургији су ппред вернпг нарпда и свещтенства Епархјије 
бихаћкп-петрпвашке, присуствпвали и фра Мирпслав Ищтук, гвардијан сампстана 
Гприца и велешасни Анте Видпвић из Лищтана. На крају литургије, у пригпднпј беседи 
птац Сергије се псврнуп и на лик и делп фра Марка Геле. Дружеоу у сали парпхијскпг 
дпма придружили су се и шланпви Пдбпра за Међурелигијску сарадоу из Ливна Фра 
Ивица Бакетарић, Самир ефендија Ђпнлагић и Един ефендија Алић. 

Пдбпр Међурелигијскпг вијећа БиХ из Ливна бип је крајем марта у ппсети 
Херцегпвини и Црнпј Гпри, щтп је била свпјеврсна награда вредним шланпвима пвпга 
пдбпра, уприлишена са циљем бпљег уппзнаваоа религијских и културних вреднпсти 
пвих крајева. Групу пд 27 шланпва предвпдили су верски представници, птац Жељкп 
Ђурица, ефендија Един Јащаревић и фра Ивица Бакетарић.  

Слава цркве у Ливну и Губину - празник Успеоа Пресвете Бпгпдрпдице, кпме су 
ппсвећене пве две цркве, прпслављен је мплитвенп, уз присуствп вернпг српскпг 
правпславнпг нарпда ливаоскпг. Свету Литургију у Ливну служили су птац Александар 
Рељић, парпх грахпвски, птац Слпбпдан Кљајић, парпх глампшки и птац Жељкп Ђурица, 
парпх лијеваоски, а литургијскпм слављу присуствпвали су впјници ПС БиХ, кпји 
тренутнп бправе у Ливну.  
 

На празник Нерукптвпренпг Пбраза Гпсппда Исуса Христа, 29. августа, парпх 
лијеваоски и администратпр губински птац Жељкп Ђурица, служип је свету литургију у 
цркви Успеоа Пресвете Бпгпрпдице у Губину.  
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Успеое Пресвете Бпгпдрпдице у Ливну 

У славу Светпм Сави - Свуда где се српски збпри, и где живи Србин прави,  
   уздижу се данас песме, све у славу светпм Сави.  

                Песме ће се пве певат где гпд једнпг Срба има,  
               пп кућама и нарпду, и пп Бпжјим хрампвима.  

Ливаоски Срби, парпхијани, бащ кап у песми, сваке гпдине прпслављају дан нащег 
првпг Архиепискппа, прпсветитеља и ушитеља Светпг Саве и сећају се оегпвпг лика и 
дела. 

 
Кларинетисти Стефан и Давид 

 

Светпм Сави у славу и шаст служена је Света Литургија и псвећенп кпљивп и кплаш кпје 
традиципналнп спремају дешица са свпјим мајкама. Давид Кпвашић је тп ушинип 2014. 
гпдине. 
 
У сали парпхијскпг дпма, Давид Кпвашић и Стефан Ђурица пдсвирали су на кларинету 
Химну Светпм Сави, а Ивана Цветкпвић је са јпщ щест ђака кпји ппхађају правпславну 
верпнауку, спремила представу „Путпваоа Светпг Саве“. 
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Пднпси са другим Удружеоима 
 
У изврщаваоу свпјих активнпсти Удружеое пдржава кпнтакте и кпнсултације са 
другим удружеоима слишнпг прпграмскпг карактера.  
 
Удружеое Ливоана и Грахпвљана из Бачкпг Јарка  
 
У марту 2014. гпдине пвп Удружеое Ливоана и Грахпвљана пдржалп гпдищое 
дружеое ппд називпм “Чувајмп завишај пд забправа”. Представници Удружеоа ПМЛ 
пдазвали су се ппзиву и присуствпвали пвпм дружеоу.  
 
Са друге стране, представници Удружеоа Ливоана и Грахпвљана, гпсппдин Чедпмир 
Вујанпвић и гпсппђа Бпјана Ђуран, узвратили су ппсету присуствпм Четвртпј седници 
Скупщтине Удружеоа ПМЛ и прпмпцији коиге Буда Симпнпвића, Огоена Марија 
ливаоска, пдржанпј у Бепграду.  

УГ Јадпвнп 1941 Баоа Лука, Бепград 

Тпкпм 2014. гпдине ппщтпвана је устанпвљена пракса двају удружеоа да се, 
присуствпм представника, међуспбнп уважавају прганизпвани скуппви. Такп су 
представнци Удружеоа ПМЛ, између псталпг, присуствпвали прганизацији парастпса 
Јадпвнишким нпвпмушеницима кпји је служен 24. јуна 2014, у баоалушкпм Храму 
Христа Спаситеља.  

Крајем гпдине, 22. децембра, у прганизацији УГ Јадпвнп 1941 Баоа Лука, Бепград и 
студентске прганизације Факултета пплитишких наука Универзитета у Бепграду, 
пдржана је трибина ппд називпм: Заштп негујемп културу забправа, на кпјпј је 
излагаое и презентацију имла и председник УП Удружеоа Гпрдана Дпстанић.  

Председник УГ Јадпвнп 1941, др Дущан Бастащић присуствпвап је парастпсу жртвама у 
Ливну, свешанпсти ппвпдпм пбнпве цркве у Рујанима, прпмпцији коиге Огоена 
Марија ливаоска у Бепграду, а какп смп већ навели у пвпм Извещтају, прпмпцију у 
Баоа Луци УГ Јадпвнп 1941 ппдржалп је кап супрганизатпр.  

Пба удружеоа прекп свпјих интернет страница пбавещтавају јавнпст п пдржаваоу 
битних манифестација у прганизацији удружеоа. 

Удружеое СНД Пребилпвци  

Слишна, дпбра сарадоа усппстављена је и са удружеоем СНД Пребилпвци. Удружеое 
ПМЛ пгласилп је прекп свпје интернет странице пдржаваое Излпжбе Пребилпвци у КЦ 
Нпви Сад, 17. нпвембра, а оенпм птвараоу су присуствпвали представници УП и 
Ппдружнице Нпви Сад. 
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Такпђе, Удружеое ПМЛ придружилп се, писаним саппщтеоем, ппдрщци председнику 
удружеоа СНД Пребилпвци, Миленку Јахури, кпјпм се псуђују ппшинипци кпји су му 
нанели увреде на наципналнпј пснпви, тпкпм ппсете рпднпм селу, Пребилпвци.  
 
Сабраое 

Председник Управнпг пдбпра Удружеоа ПМЛ, Гпрдана Дпстанић, ппшасни шлан 
Удружеоа парпх лијеваоски Жељкп Ђурица, кап и представници Ппдружнице Баоа 
Лука, Ацп Радета и Ранкп Радета присуствпвали су Првпм Сабраоу удружеоа, 
невладиних прганизација, пптпмака и ппщтпвалаца српских жртава ратпва у 20. веку, 
ппд називим „Сјећаое није дпвпљнп“, пдржанпм 3-5. пктпбра на Кпзари.  

Сабраое су иницирали и прганизпвали Удружеое „Јадпвнп 1941″ и Прганизација 
ппрпдица зарпбљених, ппгинулих бпраца и несталих цивила Републике Српске, а 
ппдржали Министарствп прпсвјете и културе Републике Српске, Министарствп културе 
и инфпрмисаоа Србије и град Приједпр. 

Оегпвп Препсвещтенствп Епискпп бихаћкп-петрпвашки, Гпсппдин Атанасије ппздравип 
је и благпслпвип ппшетак скупа пригпднпм беседпм. Представници двадесет удружеоа 
представили су циљеве и рад свпјих удружеоа, крпз презентације и филмпве. 

Нашелним прихватаоем и пптписиваоем Прптпкпла п сарадои и заједнишкпм 
делпваоу на прпјектима пд наципналнпг знашаја, Сабраое је прераслп у нефпрмалну 
прганизацију, мрежу сарадника са заједнишким делпваоем на плану щиреоа истине п 
страдаоу Срба у 20. веку. 

Удружеое ПМЛ пптписалп је Прптпкпл и ппсталп шлан пве прганизације, а 
представник Удружеоа, Гпрдана Дпстанић је изабрана са шлана Кппрдинаципнпг 
пдбпра Сабраоа. 

 
Учесници Сабраоа “Сећаое није дпвпљнп”, на Кпзари 
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Прпмпција и маркетинг 
 
У циљу илустративнпг приказиваоа рада Удружеоа, кап и бащтине ливаоских Срба, 
Удружеое је, у складу са мпгућнпстима, припремалп прикладан материјал 
презентпван на скуппвима у прганизацији Удружеоа. 
 
Плакати-ппстери и видеп филм 
 
Уз презентације коиге Буда Симпнпвића Огоена Марија ливаоска, припремљенп је 6 
(щест) тематских плаката-ппстера:  
 

- Стратищта ливаоских Срба;  
- Дпгађаји и слике рата;  
- Преживели;  
- Ексхумација и сахрана 1991;  
- Сппменици и  
- Ппсле 50 гпдина. 

 

       
Изглед два плаката-ппстера 

 
Такпђе, за наступе са темпм страдаоа ливаоских Срба у Другпм светскпм рату 
припремљен је петнастпминутни видеп филм п страдаоу у НДХ и ексхумацији жртава 
из динарских јама 1991. гпдине, претежнп пд снимака из приватне архиве Буда 
Симпнпвића. 
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Пд щтампаних плаката за ппједине дпгађаје, Удружеое је израдилп плакат за 
прпмпцију коиге Огоена Марија ливаоска у Баоа Луци, кап и за Трибину ппсвећену 
гпдищоицама ливаоске правпславне цркве и щкпле, пджану у Суршину. 
 
Нпсач плаката (Roll up) 
 
Кпмпанија Нпвице Милпщевића, Принт ин плус из Бепграда, дпнирала је за пптребе 
Удружеоа стпјећи нпсаш великих плаката, такпзвани рпл-ап, на кпји је ппстављен 
плакат Трибине п гпдищоицама цркве и щкпле у Ливну, пдржане у Суршину. 
 
Календари и флајери 
 
Пд прпмптивнпг материјала Удружеое је крајем 2014. гпдине, пд Радпмира Иоца и 
оегпве щтампарије Сајнпс дпп Нпви Сад, дпбилп дпнацију у пд 500 кпмада флајера са 
пснпвним инфрпмацијама п раду Удружеоа и заппшетим прпјектима, кап и стпне 
календаре за 2015.гпдину са фптпграфијама Ливаоскпг ппља. 
 

Пбавештаваое чланства и јавнпсти 
 
Пбавещтаваое шланства и јавнпсти п прпграму и циљевима Удружеоа, оегпвпм раду, 
кпнкретним прпјектима и акцијама пдвија се превасхпднп прекп интернет странице 
www.omlivanjska.com кпја се редпвнп ажурира вестима и дпгађајима из Удружеоа и 
парпхије Лијеваоске.   

Ппред редпвних инфпрмација везаних за рад Удружеоа и Парпхију лијеваоску, путем 
свпје интернет странице Удружеое пружа и пдрђене инфпрмације п дпгађајима кпје 
прганизују друга удружеоа, а укљушилп се и у апеле ппщтег наципналнпг карактера у 
време прплетоих ппплава, кап щтп је ппзив за ппмпћ ппплављенима.  

Ппмпћ ппплављеним ппдручјима: Обнпвимп библиптечки фпнд  

Снага Удружеоа ПМЛ је слаба да сущтински ппмпгне људима ппстрадалим у 
катастрпфалним ппплавама. Ипак, велика катастрпфа кпја је задесила људе у нащпј 
земљи није мпгла пстати без реакције Удружеоа, кпје је тим ппвпдпм ппкренулп 
акцију пбнпве библиптечкпг фпнда пбренпвачке пснпвне шкпле „Јпван Јпванпвић 
Змај“, шији је кпмплетни фпнд коига унищтен ппплавама.  

На жалпст, на ппзив упућен шланпвима путем електрпнске ппщте и интернет странице, 
да се прикупе коиге прикладне библиптеци пснпвне щкпле, није билп пдзива. 

Facebook група Удружеоа 
 
Пливера Радета птвприла је групау на Facebook-у за пптребе Удружеоа ПМЛ. 

http://www.omlivanjska.com/
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Закључак 
 
Сагледаваоем Плана рада за 2014. гпдину, кап и инфпрмација и ппдатака из пвпг 
Извещтаја, мпже се закљушити да је Удружеое већину планираних задатака изврщилп.  
 
Ипак, задпвпљствп кпје дпнпси дпбрп пбављен ппсап није пптпунп имајући у виду да 
нису у пптпунпсти реализпвани сви ппстављени задаци. И у пвпм Извещтају, кап и 
прпщлпгпдищоем мпжемп кпнстатпвати: недпвпљну активнпст неких шланпва 
Удружеоа, слаб пдзив акцијама и ппзивима на скуппве, па шак и седницама Скупщтине 
Удружеоа, изпстанак мптивације неких кппрдинатпра исл.  
 
Удружеое и даље нема свпј ппслпвни прпстпр и адресу на кпјпј би се пдвијали и 
ппвремени нефпрмални сусрети, размеоивале идеје и разгпваралп п заппшетим 
ппслпвима, ван редпвних, фпрмалних скуппва пргана Удружеоа.  
 
Тпкпм 2014. гпдине такпђе је забележенп дпнатпрствп пд стране лица кпја немају 
предашке, ппрпдишне или друге везе са ппдрушијем Ливаоскпг ппља, щтп самп указује 
на шиоеницу да се рад Удружеоа запажа и у кругпвима кпји нису блиски Ливаоцима. 
Пријатељи кпји су на разне нашине ппмпгли и ппдржали рад Удружеоа и реализацију 
оегпвих планпва заслужују ппщтпваое и захвалнпст нащих шланпва, али и свих Срба 
Ливаоскпг ппља.  
 
Пдређени брпј шланпва Удружеоа ппсебнп се ангажпвап на: пбезбеђеоу прпстпра за 
пдржаваое разних скуппва Удружеоа, изради прппаганднпг и рекламнпг материјала, 
щтампаних материјала (дпкумената, аката исл), шуваоу архиве Удружеоа, пбезбеђеоу 
кприсних кпнтаката важних за рад Удружеоа, дистрибуцији ппщте исл., шеме су 
неппсреднп дппринели ппдизаоу квалитета рада и угледа Удружеоа.  
 
Иакп изпстављамп именпваое ппјединаца, свакп пд нащих дпбрптпвпра и 
ппжртвпваних шланпва преппзнаће свпј дппринпс за кпји се и пвпм приликпм ппсебнп 
захваљујемп.  
 
 
 
 

УПРАВНИ ПДБПР 
    УДРУЖЕОА ПГОЕНА МАРИЈА ЛИВАОСКА 

 
Гпрдана Дпстанић, 

 Председник Управнпг пдбпра, ср 
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  ПЛАН РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

 

За већину активнпсти, кпје је Удружеое ПМЛ заппшелп у 2014. гпдини, предвиђена је 
фазна реализација тпкпм перипда дужег пд гпдину дана, дпк пдређене активнпсти 
дефинисане актима Удружеоа имају карактер сталних активнпсти. Из тпг разлпга План 
рада за 2015. гпдину претежнп садржи наставак рада на ппслпвима и прпјектима 
дефинисаним и заппшетим у претхпднпј гпдини. 
 
За релазацију ппјединих задатака, Удружеое именује кппринатпра, шију улпгу је 
непрпмеоена у пднпсу на првпбитнп дефинисану и пднпси се на: 
 

- фпрмираое тима за реализацију задатка,  
- рукпвпђеое свим активнпсти у пквиру задатка,  
- ппвременп извещтаваое шланпва УП п нашину рада, кап и 
- предлагаое УП неппхпдних прпмена у пднпсу на пквире кпје је УП ппставип 

свпјпм пдлукпм. 
 
Управни пдбпр мпже изврщити замену/прпмену именпванпг кппрдинатпра. 
Ппдружнице, щтп се нарпшитп пднпси на Ппдружницу Баоа Лука, мпгу реализацију 
планпм ппстављених активнпсти врщити именпваоем кппринатпра Ппдружнице, кпји 
ће на реализацији ппслпва делпвати у сагласнпсти са кппрдинатпрпм именпваним пд 
стране Скупщтине Удружеоа.   
 
Тпкпм 2015. гпдине Удружеое ће свпје рапплпживе расурсе ангажпвати на следећим 
ппслпвима: 
 

o Псниваое ппдружница  
 
Псниваое ппдружнице Удружеое ће ппнудити Ливоацима и/или оихпвим 
пптпмцима кпји данас живе на ппдрушију градпва Приједпр, Бијељина, Субптица исл.     

 
Рпк: дп септембра 2015. гпдине  
Кппрдинатпр: Дијана Кпвачић  
 

o Псниваое сепских пдбпра  
 
Усвпјени циљеви Удружеоа, кап: прпщиреое базе шланства, ппдизаое знашаја и 
ефикаснпсти рада Удружеоа, ппсежније щиреое пбавещтеоа п заппшетим и 
реализпваним ппслпвима, дефинисаое ппсебних активнпсти везаних за пдређенп 
селп Ливаоскпг ппља исл, и даље преппзнају кап прихватљиву нефпрмализпвану 
прганизаципну јединицу Удружеое на нивпу села, Пдбпр села, на шелу са 
председникпм.  
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Нарпшитп ће се пбратити пажоа на псниваое пдбпра села Губер, Чапразлије, Врбица и 
Губин имајући у виду пптребу ппшетка радпва на: 

- сређиваоу правпславнпг грпбља у Губеру,  
- рекпнструкције сппменика у Чапразлијама,  
- сређиваоу парпхијскпг дпма у Губину и надгрпбних сппменика пцу Ристу 

Ћатићу и Сајкпвшанима кпји су међу првима страдали пд устаща и  
- уређеоа парпхијскпг дпма у Врбици за пптребе кпнашищта.  

 
Рпк: кпнтинуиранп 
Кппрдинатпри: Управни пдбпр 
 

o Санација цркве Успеоа пресвете Бпгпрпдице у Ливну 
 
За пптребе санације цркве Успеоа пресвете Бпгпрпдице у Ливну израђен је и пд 
институција надлежних за защтиту сппменика културе на нивпу Бпсне и Херцегпвине 
пдпбрен Прпјекат санације. Какп је реш п финасијски захтевним радпвима, Удружеое 
је свпје ангажпваое ппределилп на ппмпћ у санацији најкритишнијих делпва, какп би 
се спрешилп даље прппадаое цркве и сашувале вреднпсти кпје припадају цркви (икпне, 
библиптека и сл).  
 
У тпку 2015. гпдине Удружеое ће заппшети радпве на санацији и изради фасаде цркве. 
 
Рпк: септембар 2015.гпдине.  
Кппрдинатпр: Жељкп Ђурица   

 

o Санација и завршетак Сппмен кпстурнице у Ливну 
 
Реализација пвпг задатка је такпђе фазна. Трећа фаза, планирана за 2015. гпдину, 
ппдразумева радпве на унутращопсти кпстурнице, щтп укљушује: псликаваое зидпва, 
израду и ппстављаое спискпва страдалих и сл.  
 
У пквиру ппслпва изврщеоа пвпг задатака биће израђен детаљан план радпва са 
предрашунпм. 
 
Рпк: јули 2015. 
Кппрдинатпр: Бранкп Лаганин и Милпш Дамоанпвић 
 

o Пбнпва цркве Ппкрпва пресвете Бпгпрпдице и 
правпславнпг грпбља у Рујанима  

 
Црква Ппкрпва пресвете Бпгпрпдице у Рујанима делимишнп је пбнпвљена накпн 
грађанскпг рата, кап и радпвима изведеним тпкпм прве фазе у 2014. гпдини.  У 2015. 
гпдини приступиће се изради плана и предрашуна за ппправку и санацију пграде 
правпславнпг грпбља у Рујанима.  
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Рпк: пктпбар 2015. 
Кппрдинатпр: Милпш Дамоанпвић 
 

o Пбнпва цркве и сређиваое грпбља у Гплиоеву 
 
Накпн изврщене прве фазе, кпја је ппдразумевала шищћеое терена, за текућу гпдину 
планира се ппшетак друге фазе пбнпве цркве у Гплиоеву, щтп ппдразумева израду 
плана тј. прпјекта ппдизаоа цркве на темељима старе цркве, кап и усппстављаое 
кпнтакта са пптпмцима ппшивщих на правпславнпм грпбљу у Гплиоеву ради 
сређиваоа грпбља.  
 
Рпк: дп пктпбра 2015.гпдине 
Кппрдинатпр: Милпш Дамоанпвић и Синиша Јагпдић 
 

o Санација Сппмен грпбља на Барјаку-Челебић 
 
У реализацији треће фазе радпва тпкпм 2015. гпдине и даље ће се ангажпвати шланпви 
пдбпра Челебић. Радпви ппдразумевају израду списка-именика свих страдалих у 
щкпли у Челебићу и јами Бикущи, кпји ће бити ппстављен на страни сппменика 
пкренутпј ка унутращопсти грпбља.  
 
Такпђе, планира се израда сппменика страдалим Челебићанима у рату 90-тих гпдина 
20.века и оегпвп ппстављаое на правпславнпм грпбљу у Челебићу.  
 
Рпк: август 2015. 
Кппрдинатпр: председник пдбпра Челебић 
 

o Правпславна грпбаља у насељима ппштине Ливнп  
 

Пва активнпст ппдразумева: усппстваљаое кпнтакта са житељима села, кап и 
пптпмцима ппкпјника у циљу ппстизаоа дпгпвпра п услпвима кпщеоа грпбаља, 
ппправци сппменика, ппдизаоу или ппправци пграде и сл.  
 
Рпк: кпнтинуиранп  
Кппрдинатпри: председници сепских пдбпра 
 

- Ппправка грпбља Кусача у Раданпвцима 
 

Друга фаза сређиваоа грпбља Кусаша у Раданпвцима изврщиће се у складу са планпм 
даљих радпва и извпра оихпвпг финансираоа кпје ће Удружеоу дпставити Пдбпр 
Раданпвци. 
 
Рпк: дп пктпбра 2015.гпдине 
Кппрдинатпр: Миркп Вујанпвић 
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o Пбележеваое и пбнпва маспвних стратишта/сппменика  
 
Реализација пве активнпсти ппдразумева израду дпкумента кпји садржи:  

- пппис маспвних стратищта/сппменика;  
- детаљан ппис пбележија/сппменика над стратищтем из ранијег перипда 

(пре рата деведесетих);  
- тренутнп стаое пбележије/сппменика; 
- мпгућнпст приступа стратищту. 
 

Накпн тпга израдиће се детаљан план и предлпг нашина рекпнструкције 
пбележија/сппменика и редпслед израде, кап и нашин ппстављаоа путпказа. 
 
Рпк: кпнтинуиранп дп 2016. гпдине.  
Кппрдинатпр: Управни пдбпр 
 

o Ппмен страдалим Србима Ливаоскпг ппља 1941. гпдине  

 
Пвај задатак се састпји пд вище скуппва активнпсти, щтп ппдразумева: 
 

- Одржаваое гпдишљих парастпса у: Ливну, Баоа Луци, Бепграду и на 
Барјаку 

 
Пдржаваое гпдищоег парастпса Србима страдалим на Пгоену Марију 1941. гпдине,  
устанпвљенп је, у наведеним местима, претхпдних гпдина. Удружеое ПМЛ стараће се 
п адекватнпм пбавещтаоу јавнпсти п месту и времену пдржаваоа ппмена, какп би се 
парастпси пмаспвили.  
 
Рпк: јули 2015.  
Кппрдинатпр: Управни пдбпр   
 

- Ппсета Ливну и присуствп прастпсу страдалим Србима 1941. гпдине 
 

Реализација пвпг задатка ппдразумева: анкетираое и израду списка пптенцијалних 
путника, прганизацију превпза, израду трпщкпвника и дефинисаое цене пп пспби исл.  
 
Рпк: 29. јули 2015.  
Кппрдинатпр: Дијана Кпвачић 
 

o Трибине и јавни наступи 
 
Прганизацијпм тематских трибина и јавних наступа Удружеое има намеру да пбележи 
јубиларне гпдищоице пд знашаја за живпт и културу српскпг правпславнпг 
станпвнищтва са ппдрушија Ливна, кап и прпмпцију коига са тематикпм из живпта 
Срба Ливаоскпг ппља.  
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У 2015. гпдини, Удружеое ће прганизпвати трибину ппд називпм: 
 

-  “Образпваое и шкплствп Срба Ливаоскпг ппља”  
 
Трибина/прпмпција коиге п щкплству у Ливну, кпја је у припреми, биће пдржана у 
Ливну. 
  
Рпк: пктпбар 2015. гпдине  
Кппрдинатпр: прпф др Бранкп Дпкић 
 

- Припрема излпжбе “Срби на ппдручју Ливоскпг ппља” 
 
За реализацију пвпг задатка неппхпднп је прикупљаое и припрема излпжбенпг 
материјала кпји ће пбухватити слике живпта Срба на ливаоскпм ппдрушију, кап и 
пдабир струшних пспба истпријскпг и етнпграфскпг прпфила.  
 
Излпжба ће имати ппсебне целине: демпграфија и миграције; страдаое у 20. веку; 
културна и верска бащтина. 
 
Рпк: нпвембар 2015. гпдине 
Кппрдинатпр: Гпрдана Дпстанић 
    

- Издавое коиге Огоена Марија ливаоска, на енглескпм језику и оена 
прпмпција, кап и дпштампаваое петпг издаоа (на српскпм) 

 
На ппслпвима издаваоа коиге Буда Симпнпвића, Огоена Марија ливаоска, на 
енглескпм језику, Удружеое ће настпјати да пбезбеди щтампу и дистрибуцију коиге, 
кап и прпмпцију у српским клубпвима и удружеоима у дијасппри.  
 
Имајући у виду да је петп издаое коиге Огоена Марија ливаоска гптпвп распрпдатп, 
Удружеое ће, у скаду са свпјим мпгућнпстима, настпјати да пбезбеди оегпвп 
дпщтампаваое.  
 
Рпк: дп краја 2015. гпдине 
Кппрдинатпр: Гпрдана Дпстанић и Ђпрђе Јпвић 
 

o Дружеое Срба Ливаоскпг ппља 
 

Ппвременп виђаое и дружеое ппзитивнп утише на пдржаваое присних и шврстих веза 
некадащоих кпмщија и пријатеља из детиоства и старпг краја. Те везе мпгу дппринети 
и прпщиреоу шланства, ппдизаоу степена ефикаснпсти рада и изврщеоа планираних 
задатака на нивпу кпји ће задпвпљити пшекиваоа шланпва Удружеоа.  
 
Прганизацијпм сусрета Срба Ливаоскпг ппља Удружеое ће у 2015. гпдини настпјати да 
уметнишким прпгрампм ппдсети ушеснике на рпдни крај.  
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Рпк: јуни 2015. гпдине 
Кппрдинатпр: Драган Гаћинпвић  
 

- Организација дружеоа “на птвпренпм”  
 
Дружеое “на птвпренпм” је један пд задатака кпји у прптеклпј није реализпван. 
Ппкущаћемп да тп ушинимп у 2015. гпдини уз “прпграм” кпји ће ппдсетити на 
некадащои живпт у завишају, такмишеое у шпбанским играма исл. 
 
Рпк: септембар 2015.гпдине 
Кппрдинатпр: Управни пдбпр 

 

o Фпрмираое база ппдатака и архива Удружеоа 
 
Пва активнпст је кпнтинуиранпг карактера, а у ппступку оене реализације је 
неппхпднп усппставити кпнтакте са ппјединцима, али и институцијама (архиви, музеји, 
институти исл.) Србије и Српске, у циљу сагледаваоа грађе кпју те институције 
ппседују, кап и прибављаоа стушних савета п дефинисаоу грађе, нашину оенпг 
прикупљаоа, архивираоа исл. Такпђе, ппжељнп је хармпнизпвати делпвеое 
Удружеоа са другим удружеоима грађана са ппдрушија пд Ливна дп Грахпва кпја 
имају у плану (или су реализпвала) слишне активнпсти.  
 
Пва активнпст реализапваће се израдпм вище разлишитих база ппдтака, кап: 

 
- расељених Ливоака и пптпмака  

 
Израда пве базе ппдатака заппшиое дефинисаоем јединствене фпрме пбразаца 
дпступнпг јавнпсти ради пппуоаваоа, а кпји је деп ппсебне електрпнске апликације. 
 
Рпк: завршетак апликеције април 2015; унпс ппдатака: кпнтинуиранп 
Кппрдинатпри: Сава Шуока и Пливера Радета 
 

- страдалих ливоских Срба у ратпвима у 20. веку (пп категпријама: 
впјници, цивили, зарпбљеници...) 

 
Рпк: кпнтинуиранп 
Кппрдинатпр: Александар Радета 
 

- лпгпра, јама и других стратишта 
 

Рпк: кпнтинуиранп 
Кппрдинатпр: Ранкп Радета 
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- етнпграфке и етнплпшке баштине 
 
Пва база ппдразумева сакупљаое предмета и рукптвприна и или оихпвих 
фптпграфија, ппис нашина упптребе и израде, кап и записиваое коижевнпг нарпднпг 
стваралащтва, ппис музишких инструмената и снимак музишкпг стваралащтва исл.  
 
Рпк: кпнтинуиранп 
Кппрдинатпри: Жељкп Ђурица и Јасна Вујчић 

 
- архив Удружеоа  

 
Фпрмираое архива Удружеоа је дугпрпшан ппсап, кпји се заппшиое прикупљаоем 
пригиналних, скенираних или кппираних дпкумената, записа, фптпграфија и сл. 
истпријскпг и демпграфскпг карактера везаних за живпт Срба са ппдрушија пд Ливна дп 
Грахпва.   

 
Рпк: кпнтинуиранп 
Кппрдинатпри: Синиша Јагпдић и Јасна Вујчић 
 

o Бпжићнп и васкршое дариваое  
 

Реализација пвпг задатка пбухвата прибављаое инфпрмација неппхпдних за 
утврђиваое ажурних ппдатака п брпју деце старпсти дп 18 гпдина, кап и сампхраних 
старашких дпмаћинстава кпјима ће Удружеое упутити пакете ппвпдпм бпжићних и 
ускрщоих празника.  
 
За дариваое деце ппвпдпм Васкрса 2015. гпдине, Удружеое ће сагледати мпгућнпст 
прганизпваоа екскурзије са пбиласкпм пбјекта културнпг, верскпг и традиципналнпг 
знашаја за Србе. 
 
Кппрдинатпр: Управни пдбпр Удружеоа 
Рпк: април/мај и децембар 2015.  
 

o Евидентираое импвине у власништву Правпславне 
црквене ппштине Лијевнп у Ливну (парпхије у Ливаоскпм 
ппљу)  
 

Тпкпм 2015. гпдине Удружеое ће дефинисати прпјекат Ппписа импвине парпхија: 

Лијевнп, Врбица, Губин и Црни Луг – према истприји власнищтва парцеле (стаое на 

дан 01.01.2015; ппшетнп стаое на дан 1.12.1914; евиденција кпнфискпване импвине; 

премераваое и укиоижба импвине парпхија). Прпјекат ппдразумева предрашун 

трпщкпва и дефинисаое институција и ппјединаца, струшних сарадника на прпјекту.  

Рпк: мај 2015. гпдине 
Кппрдинатпр: Управни пдбпр 
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o Инфпрмисаое и административнп правна ппмпћ за 
питаоа ппвратка и регулисаоа импвинскп правних 
пднпса  

 
За пружаое ппмпћи шланпвима у ппгледу административнп правне ппмпћи, 
регулисаоа импвинскп правних пднпса исл, Удружеое не распплаже струшним и 
другим ресурсима. Ипак, имајући у виду да су питаоа пд знашаја за расељену 
пппулацију везана за акта кпја дпнпсе државни пргани, те да се инфпрмисаое јавнпсти 
пдвија јавнпм пбјавпм на званишним интернет страницама тих пргана, кап и да се 
регулисаое пдређених импвинских питаоа спрпвпди јавним кпнкурсима, Удружеое 
ће прекп свпје интернет странице пбавестити шланствп и пружити фпрмална тумашеоа 
нашина пријављиваоа, пппуоаваоа пбразаца и сл.  
 
Такпђе, за прибављаое правних писмена, Удружеое ће настпјати да пбезбеди лице 
кпје ће бити на услузи расељеним лицима за пбављаое пвих и других 
административних ппслпва.  
   
Рпк: кпнтинуиранп  
Кппрдинатпр: Управни пдбпр  

 

o Кпнтакти са државним и институцијама лпкалне 
сампуправе  

 
За ппбпљщаое услпва живпта и пствареое других захтева пд знашаја за ппвратак 
расељених Срба, кпнтинуирани задатак Удружеоа је усппстваљаое кпнтаката са 
прганима лпкалне сампуправе ппщтине Ливнп, кап и институцијама Републике Српске 
и Федерације БиХ, а у смислу ппправке или изградое инфраструктурних пбјеката и 
других питаоа пд знашаја за живпт у ливаоским селима насељеним претежнп српским 
станпвнищтвпм. 
 
Рпк: кпнтинуиранп  
Кппрдинатпр: Управни пдбпр  
 
П фазама реализације ппјединих задатака, кап и оихпвпм кпнашнпм заврщетку, 
Управни пдбпр ће пбавещтавати шланствп и јавнпст перипдишним извещтајима и 
фптпграфијама путем интернет странице Удружеоа и електрпнскпм ппщтпм, кап и 
детаљним извещтајем са финансијским стаоем на Скупщтини Удружеоа. На исти 
нашин, шланствп и јавнпст ће редпвнп бити пбавещтавани п прилпжницима и 
прилпзима прикупљеним за ппјединашне активнпсти.   
 

   
 УПРАВНИ ПДБПР 

    УДРУЖЕОА ПГОЕНА МАРИЈА ЛИВАОСКА 
Гпрдана Дпстанић, 

 Председник Управнпг пдбпра, ср 


