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     ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР - 31. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ 

 

Окосницу активности Удружења Огњена Марија Ливањска чинио је План рада за 2015. 
годину, дефинисан у складу са Статутом Удружења, а усвојен на Петој редовној 
седници Скупштине Удружења. Ипак, реалне могућности и расположиви ресурси 
представљали су ограничавајући оквир у коме се одвијала реализација Плана.  
 
Рад Удружења обележен је настојањем профилисања у јавности кроз реализоване 
пројекте на пољу очувања историсјке свести, културе, традиције, верске баштине Срба 
на подручију Ливна и села распоређених рубом Ливањског поља, као и побољшања 
услова живота повратника, односно целокупног српског живља на том подручију, а са 
циљем омасовљавања чланства ради формирања широке базе интелектуалних, 
материјалних и других капацитета за рад и остварење задатих активности.     
 

Чланство 
 
Крај 2015. године Удружење ОМЛ је дочекало увећено за нова 22 члана у односу на 
претходну годину, чиме укупно броји 430 чланова. Иако одлив чланства није 
забележен (сем смрти 3 члана), пасивност великог броја чланова је евидентна и може 
се сматрати кључним проблемом у раду Удружења, па чак и његовом будућем 
опстанку, након завршетка започетих пројеката.  
 
И даље стоји констатација о неповољној старосној структури у којој доминира чланство 
од 50 до 60 година старости.  
 
Од укупног броја чланова њих 120 није платило чланарину ни за једну годину чиме се 
доводи у питање њихова истинска жеља за чланством у Удружењу.  
 
Један од важних задатака Удружења, ради перспективе његовог опстанка и активног 
рада, је сагледавање кључних разлога ниског степена интереса чланства за рад 
Удружења и предлога новог начина будуће сарадње, као и мотивисање нових за 
приступање Удружењу.   
 
Подружница Бања Лука броји 92 члана, укључујући и 22 члана са подручија Ливна и 
Грахова.  
 
Подружница Товаришево-Обровац и 2015. годину је завршила са 28 члана, што је за 4 
члана више него у тренутку оснивања 2014. године.  
 
Најмање бројна, са свега 11 чланова, је Подружница Нови Сад која је основана крајем 
2014. године. Током 2015. године ова Подружница је регистровала једног новог члана. 
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Од укупног броја чланова Удружења, 30 је из иностранства (рачунајући и 7 из земаља 
насталих од република бивше Југославије).  
 
Удружење има перманентну обавезу проналажења адекватних мотивационих 
приступа привлачењу млађе популације, у уверењу да њихов проактиван интерес 
може битно допринети ефикасном и дугорочном раду Удружења. Ово свакако 
подразумева и оснивање нових подружница, како би се на њиховом локалу чланство 
могло непосредно укључити у пројекте и рад Удружења.  

 
Органи управљања 
 

Скупштина Удружења 
 
Највиши орган управљања, Скупштина Удржења ОМЛ, одржала је у 2015. години, 15. 
марта, у салу СО Звездара, Пету редовну седницу. 

    

 
Пета седница Скупштине Удружења 

 
Скуп је благословио отац Мирко Јамеџија, а чланове Удружења поздравили су: 
заменик председника Одбора за дијаспору и Србе у региону у Скупштини Србије, г-дин 
Миодраг Линта, као и Председник Удружења ОМЛ, г-дин Никола Петровић. 
 
Након избора радних тела и утврђивања услова за пуноважно одлучивање, чланови 
Удружења су усвојили:  
 

- Записник о раду Четврте редовне Скупштине, 
- Годишњи извештај о раду са финансијским извештајем за 2014. годину,  
- План рада за 2015. Годину и 
- Избрали чланове Управног одбора на мандатни период од две године. 

 
Састав новог УО у наредне две године чиниће: Аљоша Вулета и Љиљана Радић, као 
новоизабрани чланови и: Гордана Достанић, Дијана Покрајац Ковачић, Милош 
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Дамњановић, Оливера Радета, Драган Гаћиновић и Синиша Јагодић, из реда 
претходног састава УО. Председник Удружења по дужности је и члан УО. 
 
Петој седници Скупштине присуствовали су и гости из других удружења, сличне 
орјентације. 
 
Као и претходних година, и Пета седница Скупштине је одржана пред малим бројем 
чланова. Иако је озбиљно ограничење за масовнији одзив неповољна старосна 
структура чланства којом доминира чланство старије животне доби, оно не би смело 
бити и оправдање за слаб интерес чланова за рад Удружења, исказан најмање 
присуством на годишњој Скупштини. Иако се не доводи у питање пуноважност рада и 
одлучивања овог највишег статутарног тела Удружења (непосредним гласањем, као и 
гласовима опуномоћених чланова) за квалитетан рад Удружења пожељно је што 
масовније непосредно учешће, истицање образложених предлога и сугестија на 
питања од значаја за Србе на подручију од између Купреса, Гламоча, Дувна и Грахова и 
очување њихове традиције, културне, сакралне и етнолошке баштине. 
 

Управни одбор 
 
Управни одбор чини девет чланова изабраних (и реизабраних) на нови мандатни 
период на Петој Скупштини.  
 
Током извештајне године одржано је 18 седница Управног одбора на којима се 
расправљало и одлучивало о: предлогу Скупштини Годишњег извештаја за 2014. и 
Плана рада Удружења за 2015. годину; приоритетима и начину реализације задатака 
постављених годишњим планом; избору идејних решења за поједине пројекте; избору 
добављача материјала, као и извођача радова према прибављеним и разматраним 
понудама; елементима уговарања послова; стању радова на терену; начину 
информисања чланства о актуелним догађајима; финансијским питањима; 
координацији по готово свим питањима са православном црквеном општином Лијевно 
у Ливну; учешћу на конкурсима за финансирање пројектата расписаним од стране 
органа Републике Србије, Републике Српске и Босне и Херцеговине и сл.  
 
Од девет чланова Управног одбора, седам је присуствовало на најмање 12 седница, 
што је одраз високе одговорности за рад овог органа Удружења, па тиме и Удружења 
као целине.  
 

Председник Удружења 
 
Никола Петровић је за Председника Удружења изабран на оснивачкој Скупштини, на 
мандат од четири године.  
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                         Председник Удружења са ђаконом Николом у Радановцима 
 
Током извештајне године редовно је присуствовао седницама Управног одбора, 
непосредно се ангажовао у активностима одбора Челебић, као и уређењу спомен 
гробља Барјак, одржавању парастоса на том гробљу, одржавању народног збора у 
Врбици, подели дарова за Божић, али и свим осталим пројектима Удружења. У складу 
са статутарним овлашћењима заступао је и представљао Удружење у јавности и пред 
надлежним органима.  
 
Његова посвећеност раду Удружења и снажан ентузијазам и даље представљају 
покретачку снагу Удружења као целине. 
 

Планирано - извршено 
 

Божићно и васкршње даривање 
 

Божић 2016. године 
 
Почетком 2016. године, у духу српске традиције Божићног даривања коју Удружење 
спроводи од свог оснивања, уручени су дарови српској деци и самохраним старачким 
домаћинствима која живе у насељима на подручију од Ливна до Грахова. Поред 
поштовања традиције, ова акција има за циљ и симболичну манифестацију јединства 
домицилног и расељеног српског становништва Ливањског поља, којим се гради осећај 
припадности укупној српској заједници, нарочито код деце и млађе популације.     
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Бадњи дан и Божић у Губину 

 
Српска дечија заједница на подручију Ливањског поља броји двадесетједно дете 
старости до 18 године. Као и претходне године и овогодишња акција даривања српске 
деце проширена је и на шесторо деце села Доњи Малован и Равно у општини Купрес, 
а на иницијативу њиховог вероучитеља оца Жељка Ђурице и уз благослов парохијског 
свештеника, као и на четворо деце са подручија Гламоча. 

    

 
Даривање деце у купрешком селу Равно  

 

Имајући у виду пристигле божићне поклоне деце из Холандије, посредством 

активности оца Воје Билбије, као и дарове других дародаваца, божићни поклони 

Удружења ОМЛ уручени су деци поводом обележавања Светосавског празника. 

Дарови деци садрже школски прибор, козметичке и кондиторске производе.  
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Дарове, чији садржај су чинили пакети основних животних намирница, добило је 40 

старачких домаћинства лошег материјално-финасијског стања.  

 Поклони за наше најстарије 
 
Акцију даривања деце и старих, подржали су, наменским донацијама у роби и новцу, 

бројни Ливњаци и њихови пријатељи. Обзиром да је прикупљено више средстава него 

што је потрошено за ову намену, остатак средстава биће утрошен за даривање деце и 

старих за Васкрс 2016. године. 

Васкрс 2015. године  
 
За Васкршње празнике Удружење је даривало децу Ливањског поља (укључујући и 
децу купрешких насеља Равно и Малован) пригодним поклонима прибављеним 
средствима приложника.  
 
Поклоничко путивање 
 
Благословом владике Атанасија, а на иницијативу и уз финансијску подршку Удружења 
(из средстава прикупљених за даривање деце), у организацији Парохије лијевањске, 1. 
и 2. новембра 2015. године одржано је поклоничко путовање до Црне Горе и 
манастира Острог, пре свега за децу ливањског подручија у пратњи неколико 
родитеља. То је, уједно, била и прилика да се обиђу светиње у Херцеговини, тако да је 
прво одредиште био спомен-храм у Пребиловцима у коме су похрањене мошти 
пребиловачких мученика. Захваљујући г-дину Богдану Брњашићу, који им је приредио 
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срдачан дочек, поклоници су имали прилику да се упознају са историјом храма, 
патњама, страдањем и васкрсењем православног народа пребиловачког краја.  
 

 
                                  Са поклоничког путовања 
 
Затим је уследила посета родном месту Светог Василија Острошког у Мркоњићима, као 
и манастиру Тврдош  где су се упознали са историјатом манастира и посетили познату 
тврдошку винарију. Након обиласка Херцеговачке Грачанице у Требињу и саборног 
храма у Никшићу, поклоници су стигли до манастира Острог, где су преноћили у 
манастирским конацима.  
 
Поклоници су присуствовали јутарњој светој Литургији, на којој су приступили 
светој тајни причешћа, као и кивоту светог Василија Острошког.  
 
У повратку посетили су и манастир Косјерево у коме се чувају наше велике светиње: 
стопало светог апостола и јеванђелисте Луке, честице моштију св. Мученице Марине – 
Огњене Марије и других светитеља, а у вечерњим сатима и манастир Житомислић. 
 
Имајући у виду исказан интерес одраслих за ово путовање, као и довољан број места у 
обезбеђеном превозу, омогућено да и осталим заинтересованим, да се уз 
одговарајућу надокнаду, прикључе овом путовању. 
 
Користимо и ову прилику да се још једном захвалимо свима који су дали допринос 
реализацији овог путовања, а пре свега Његовом Високопреосвештенству 
Митрополиту Црногорско-приморском Амфилохију, Управи манастира Острог, као и 
мати Злати, игуманији авалског манастира Пресвете Богородице Тројеручице. 

 

Посета нашим сународницама 
 
Неколико ливањских страдалника давног лета 1941. године, који су Божијом милошћу 

и својом духовном снагом изашли из јама-стратишта и преживели паклену намеру 

џелата, још су живи. Међу њима су: Боја Радета, која живи у Губеру уз пажњу кћерке 

Јорданке; Милица Маљковић, која живи у Сурчину са сином Владом; Мара Јурић из 
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Банатског Деспотовца; Мара Козомара, некад Челебићанка, а данас становница 

Земуна... Чланови Управног одбора Удружења посетили су током 2015. године Боју 

Радету и Милицу Маљковић са жељом да мирно проводе своје старачке дане.    

  
                                           У посети код Радета и Маљковића 

 
Подружнице и сеоски одбори 
 
Планом за 2015. годину предвиђен је наставак активности у области проширења 
чланства Удружења, између осталог и путем оснивања подружница у градовима са 
већом концентрацијом становништва пореклом са подручија од Ливна до Грахова. 
Ипак, пре свега због слабе мотивације чланства, у току извештајне године није 
основана ни једна нова подружница, нити сеоски одбор – замишљен као 
најоперативније јединица са основним задатаком олакшавања рада Удружења 
сакупљањем информација о реалном стању у насељима Ливањског поља, врсти и 
хитности потребних интервенција, али и већег степена мобилисања чланства и њихове 
снажније мотивације на реализацији конкретних пројеката на терену.  

 
Подружнице 
 
Удружење има три подружнице: Бања Лука, која функционише од марта 2013. године, 
Товаришево и Нови Сад - обе основане у 2014. години. 
 
Подружница Бања Лука 
 
Подружница Бања Лука одржала је састанак 8. марта 2015. године, у сали парохијског 
дома српске православне цркве Светог Јована Богослова, на бањалучком Лаушу. 
 
Поред чланова одбора и бројних чланова Удружења ове Подружници, састанку су 
присуствовали: парох лијевањски, отац Жељко Ђурица, који је благословио скуп; отац 
Мирко Јамеџија некадашњи парох лијевањски; председник Удружења Никола 
Петровић, као и чланови УО Удружења: Дијана Ковачић, Аљоша Вулета, Милош 
Дамњановић и Гордана Достанић. 
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Отац Жељко Ђурица узео је активно учешће у раду и упознао присутне о актуелним 
догађајима у Ливну, од значаја за живот тамошњих Срба, као и рад Удружења ОМЛ. 
 
Током двочасовног састанка којим је председавала Дијана Ковачић, уз чланове одбора 
Александра Радету и Ранка Ждеро, разговарало се о свим појединачним активностима 
из Извештаја о раду Удружења за 2014, као и планираним задацима за 2015. годину. 
Том приликом је констатовано да су видљиви резултати рада Удружења нарочито на 
црквама на подручију Ливањског поља, као и да су планом обухваћене све значајније 
активности којима се исказује брига за очување културне, верске, сакралне и 
етнолошке баштине ливањских Срба, негују сећање на жртве, али и успостављају и 
одржавају ближе везе избеглих и расељених Срба са нашим народом који и даље 
живи у Ливну и широм Ливањског поља. 
 
На састанку је изабран нови одбор ове Подружнице, који ће у наредном периоду 
чинити: Јовица Буловић, Ранко Радета, др Никола Лаганин, Весна Катић-Козић, Младен 
Ждеро, Ранко Ждеро, Ранко Пажин, Бранко Лаганин, Милован Лаганин и Бошко 
Бошковић. На наредној седници новоизабрани чланови одбора Подружнице изабрали 
су Јовицу Буловића за председника одбора. 
 
Такође, на састанку Подружнице истакнута је потреба проналажења ефикасног начина 
утицаја на покретање поступака од стране надлежних органа за истраживање 
починилаца кривичних дела над цивилним српским становништвом током грађанског 
рата у БиХ 1992-95, на основу којих би осумњичени починиоци били процесуирани. 
 

 
Састанак у Бања Луци 

 
Током године чланови Одбора Подружнице одржали су више састанака на којима су 
разматрали поједина питања везана за конкретне активности Удружења. 
 
Подружница Бања Лука организовала је парастос ливањским Србима, жртвама 
усташког покоља у Другом светском рату.   
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Подружница Товаришево-Обровац  

У складу са једним од својих важних циљева – повезивања и умрежавања што већег 
броја некадашњих становника Ливањског поља и њихових потомака, за подручије 
Товаришева и Обровца, на које је знатан број становника Ливањског поља 
колонизован 1946. године, основана се посебна подружница.  

Чланови Одбора подружнице Товаришево су: Јован Козомара – председник; Ђорђе 
Козомора; Слободан Рикић; Зорица Вуковљак; Милан Козомора; Милош Вуковљак, 
Јован Ранисављев; Симо Огњановић; Милан Шуњка и Милан Козомора. 

Поред значајног рада у 2014. години, који се највише односио на организацију 
постављања и откривања бисте Гаврила Принципа у Товаришеву, током 2015. године 
рад Подружнице је ослабио. 

Подружница Нови Сад 
 
На оснивачком скупу Подружнице Нови Сад изабран је Одбор у саставу: Сава Шуњка – 
председник, Бранко Вујчић, Соња Давидивић, Дарио Броћета и отац Велимир 
Врућинић. Поред председника и чланова Одбора, коодринацију активности између 
Управног одбора и Подружнице Нови Сад обавља Ђорђе Јовић, активни члан 
Удружења. 
 
Чланови одбора Подружнице Нови Сад одржали су више радних састанака и ближе 
установили начин рада на подручију Новог Сада, пре свега на омасовљавању чланства 
и активирањем на реализацији планова рада Удружења.  
 
Председник Одбора Подружнице присуствовао је заједничком састанку завичајних 

удружења на коме је упознат са идејом оснивања Заједнице завичајних удружења. 

Такође, својим присуством чланови Одбора Подружнице узели су учешће на 

манифестацијама у организацији других удружења, као: дружење земљака у 

организацији Завичајног удружења Ливњана и Граховљана у Бачком Јарку; на 

Пасуљијади у Темерину (4. и 5. јуни) на којој неки чланови Одбора Подружнице имају 

штанд на коме називом и активностима промовишу родни крај, као и  Скупштини 

Завичајног удружења Ливњана и Граховљана у Бачком Јарку. 

У организацији ове Подружнице одржан је, по први пут, парастос страдалим Србима 
Ливањског подручија лета 1941. године. 
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                   Парастос у Новом Саду 

 
Сеоски одбори 
 
Поред одбора Челебић и одбора Радановци, активних од 2013. године, у 2014. 
активиран је одбор Рујани, док у извештајној 2015. години није основан ни један нови 
одбор. 
 
Одбор Челебић 
 
Чланови одбора Челебић током године су одржавали радне састанаке на којима су 
договорене активности на: реализацији радова на поправци споменика страдалим на 
спомен-гробљу на Барјаку; одржавању парастоса на гробљу Барјак; кошењу сеоског 
православног гробља исл.  
 
Лета 2015. године неколико чланова одбора Челебић, као и Председник Удружења, 
боравили су у овом насељу и директно се укључило у рализацију наведених 
активности.   
 
Непосредно пред одржавање парастоса српским жртвама страдалим лета 1941. 
године, 3. августа, покошено је спомен-гробље на Барјаку. Остали планирани радови, 
односно израда и поставка нове спомен плоча са именима свих страдалих, која би се 
поставила на страни споменика окренутој ка гробљу, нису извршени.  
 
Поред кошења спомен-гробља, одбор Челебић се побринуо и за кошење сеоског 
православног гробља.  
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Одбор Рујани  
 
Активностима одбора села Рујани у извештајној години настављено је са радом на 

обнови цркве Покрова Пресвете Богородице у Рујанима. У пету недељу Васкршњег 

поста, 29. Марта у рујанској цркви служена је Света Литургија и освећено је за њу тек 

пристигло звоно, дар некадашњег Рујанчанина, г-дина Дејана Козомаре из Сурчина.  

На састанку чланова Одбора, одржаном јула 2015. године у Сурчину, договорена је 

обнова оградног зида око цркве и гробља у Доњим Рујанима. Имајући у виду да су 

одређена средства преостала након завршетка радова на поправци цркве, прикупљена 

су додата средстава за обнову лоше стојећег сувозиданог оградног зида. Нови зид 

дужине 215 метара, завршен је почетком октобра 2015. године, те је Његово 

Преосвештенство Епископ бихаћко-петровачки Атанасије служио, 10. октобра, Свету 

Архијерејску Литургију у храму Покрова Пресвете Богородице у Рујанима. Повод за 

литургијско окупљање био је и празник Покрова Пресвете Богородице, славе рујанске 

цркве. Епископу Атанасију су саслуживали парох граховски отац Савко Плавшић и 

лијевањски отац Жељко Ђурица. 

           Рујанчани  

Иако у овом селу нема православног становништва од 1991. године, на Светој 

Литругији се окупио значајан број људи, јер су Рујанчани пристигли из својих нових 

насеља Сурчина, Бечмена и Болеча. Зазвонило је и ново звоно рујанске цркве. Након 

Свете Литругије и резања славског колача, који је ове године припремио Тодор 

Бошковић са својом породицом, окупљени су дружење наставили око славске трпезе у 

парохијском дому у Губину. Док су верници који живе на простору Ливањског поља 

изразили своју радост због оваквих окупљања и пожелели да их је више, они 
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пристигли из околине Београда истакли су значај и задовољство због посете завичају, 

макар и на дан-два.  

Због посебног ангажовања на реализације ове акције и овом приликом захваљујемо се 

браћи Милету и Илији Бошковић, као и свим приложницима.  

Радановци  
 
Иако село Радановци нема формално основан одбор у оквиру Удружења, Радановчани 
су се организовали и активно приступили уређењу православног гробља Кусача и 
подизању гробљанске капеле, уз помоћ инфраструктуре и органа Удружења.   
 

   Уређено гробље Кусача 
 
Прва и друга фаза обнове и уређења гробља Кусача завршене су у складу са планим, 
финансиране личним средствима Радановчана и наменским прилозима.  
 
Након одржаног парастоса у Челебићу, 3. августа, владика Атанасије је осветио и 
новосаграђену капелу на православном гробљу Кусача, посвећену св. Јовану 
Крститељу. Његово Преосвештенство Г. Атанасије обратио се присутнима беседом 
честитајући им на успеху и снази да сачувају веру, наду, љубав и племенитост и 
изграде храм као место сабирања у трајној заједници – Цркви Христовој.  
 
Расељени Радановчани, окупљени у свом селу ради посете огњиштима, као и поводом 
овог догађаја, били су добри домаћини присутним гостима. Владики Атанасију и 
осталим присутним захвалио се надлежни парох, отац Жељко Ђурица, а о изградњи 
капеле и поштовању сени предака коју исказују и одржавањем њихових вечних кућа, 
говорио је Миле Вујичић.  
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                                                     Радановци августа 2015. 
 
Своју носталгију за завичајем, Радановчанин Радован Бикић поделио је са присутнима 
стиховима и тиме додатно распламсао емоције према прошлим временима 
проведеним у Ливањском пољу. 
 

Црни Луг 

Иако ни Црни Луг нема формиран одбор у оквиру Удружења, у овом Извештају 

поменућемо њихове започете активности на уређењу црквене порте из разлога 

непосредног ангажовања неколико чланова нашег Удружења, као и ради 

информисања укупног чланства у циљу омасовљења ове активности. Акцију ће водити 

Одбор за уређење црквене порте у Црном Лугу, формиран наменски за реализацију 

овог задатка. Одбор чине: Никола Јањић (Швајцарска/Србија), о. Жељко Ђурица 

надлежни парох, Милош Шормаз (Швајцарска), Јово Ћурковић (Аустрија), Оливера 

Тркуља (Аустралија), Душан Паројчић (Енглеска), Мишо Чулић (Америка), Мирко 

Ненадић Брацо (Србија), Мића Поповић (Аустралија). Предвиђено је да се око црквене 

порте постави ограда, као и да се терен унутар саме порте поравна, поставе клупе и 

засади дрвеће. Идејно решење за ограду је тренутно у изради, након чега ће се 

приступити прикупљању понуда од потенцијалних извођача. Након израде предрачуна 

за ове радове, кренуће се са прикупљањем прилога.  

Губин 

Ни село Губин нема формиран одбор у оквиру Удружења, али овде помињемо 

дугогодишње радове на обнови Губинске цркве, парохијског дома и целокупне порте, 

у оквиру којих је и овогодишња акција поправке споменика оцу Ристу Ћатићу и 



УДРУЖЕЊЕ ОГЊЕНА МАРИЈА ЛИВАЊСКА 

Скупштина Удружења ОМЛ   16 

 

његовим парохијанима страдалим 1941. године, спроведена финасијским средствима 

Удружења ОМЛ, уз непосредно ангажовање нашег члана Душка Радића.  

Ове године је омалтерисан звоник губинске цркве и ради се на постављању икона на 

нови иконостас. Обновљену цркву је 29. августа, на Убрус, освештао Његово 

Преосвештенство Епископ бихаћко-петровачки Атанасије. Кумови цркве и домаћини 

били су Лазо Пајчин, Обрад Вуковљак и Недељко Вуковљак, чијем је ангажовањем и 

организовањем осталих парохијана обновљен овај храм. 

Споменик оцу Ристу и његовим парохијанима подигнут је 1962. године у порти 

губинске цркве. Током времена и ратних догађаја 90-тих је оштећен. Дана 31. јула, 

надлежни парох о. Жељко Ђурица и о. Срђан Белензада, парох веселињски, служили 

су парастос о. Ристи Ћатићу и осморици његових парохијана и освештали обновљени 

споменик овим страдалницима.  

            
  Освећење обновљеног споменика оцу Ристи и његовим страдалим парохијанима 

 
Одржавање православних гробаља у селима Ливањског поља 
 
Имајући у виду да је недовољан број формираних сеоских одбора, чија је основна 
намена управо брига и одржавање православних гробаља, слаба је била и реализација 
овог задатка, што указује на забрињавајућу неодговорност потомака.  
 
Поред прошлогодишњих активности на крчењу гробља и црквишта у Голињеву, даљих 
активности није било.  
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У извештају су већ поменуте активности одбора Челебић, Радановци и Рујани, која 
воде бригу и о одржавању гробаља. Када је реч о активностима ван непосредног 
ангажовања Удружења, у сазнању смо да се редовно косе гробља у Губеру и 
Лиштанима. 
 
Радови на обнови православног гробља у Застињу (започета и у првој фази 
реализована од стране удружења грађана на челу са Димитријем Томиће) који су 
планирани као друга фаза, одложени су за 2016. годину. Разлог одлагања је, пре свега, 
недостатак средстава за овај финансијски захтеван пројекат. 
   

Радови по пројектима који се спроводе фазно 
 
У планским активностима обнове, заштите и доградње српских верских и сакралних 
објеката, Удружење је за 2015. годину предвидело израду и фазну реализацију 
следећих пројеката: 
 

- обнова и завршетак Спомен-костурнице; 
- обнова спомен гробља на Барјаку 
- обнова цркве у Рујанима и 
- обнова фасаде цркве Успења Пресвете Богородице у Ливну. 

 
За финасирање три планске активности: Изложба о животу и страдању ливањских 
Срба, Обнова спомен-капеле и Школа српског писма и језика у Ливну, Удружење се 
пријавило на конкурс Министарства спољних послова Републике Србије-Управа за 
дијаспору и сарадњу са Србима у региону, обједињеним пројектом под називом 
Снажење српског националног и верског идентитета и интегритета на подручију 
Ливањског поља. Надлежни орган Управе уврстио је овај Пројекат у списак 
финанираних пројеката укупним износом од 450.000,00 РСД. Средства су, Одлуком 
Управног одбора, распоређена на сва три саставна дела, односно за финансирање 
организације изложбе, обнову спомен-капеле и организацију курса српског писма и 
језика у Ливну. 
  

Спомен-капела (костурница) у Ливну 
 
У извештајима о раду Удружења за претходне године детаљно је образложена 
иницијатива и активности неколицине потомака жртава који су кроз више 
појединачних акција поправљали спољни изглед спомен-капеле (костурнице), као и 
активирање раније прикупљених (а неутрошених) средства. Такође, детаљно су 
изложене активности на обнови и завршетку овог спомен обележија из средстава 
прибављених новим прилозима путем Удружења ОМЛ.  
 
Током 2015. године израђени су и постављени спискови имена и презимена (по 
насељима становања, са годинама старости у тренутку страдања и местом страдања) 
више од 1600 Срба страдалих лета 1941. године. Спискови су израђени на клиритним 
плочама са електро-диодама којима се осветљавају имена. Како на позив Удружења, 
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упућен преко интернет странице и електронском поштом за достављање исправки и 
допуна спискова страдалих лета 1941. године, није било већег одзива, списак је 
састављен на основу малог броја приспелих података и коришћењем других 
релевантних извора, због чега је могуће да постоје и грешке, односно да нису уписана 
имена свих страдалих.  
 
Такође, током извештајног периода извршена је набавка 30 дрвених сандука у које ће, 
по завршетку свих радова, бити положене мошти страдалника и враћене у костурницу.  
 
Дародавац који не жели да се његово име јавно помиње, приложио је наменска 
средства за куповину полиелеја за спомен-капелу. Полиелеј је изливен и допремљен у 
Ливно, а његова поставка се очекује током пролећа ове године. 
 

  
           Полиелеј за спомен-капелу                  Спомен-капела 
 
Извршени радови финансирани су наменски приложеним средствима, а предуслов су 
за наредни корак, који се односи на украшавање зидова и даље уређење 
унутрашњости капеле и костурнице, санацију фасаде и евентуалну замену прозора.  
 
Удружење је, на основу релевантних историјских извора, израдило текст о животу Срба 
у Ливањском пољу са демографским подацима кроз историју и исти ће, са прикладним 
фотографијама, бити исписан на унутрашњим зидовима Спомен-капеле, као 
својеврсна документацио-историјска поставка.   
 
Планирано фреско-осликавање зидова капеле је у фази прикупљања идејних решења 
и понуда од стране више потенцијалних извођача. 
 
За даље радове на уређењу Спомен-капеле потребна су значајна финансијска 
средства. Део средстава обезбеђен је по раније поменитом конкурсу МСП РС-Управа 
за дијаспору, али су она недовољна за завршетак планираних радова. Такође, 
Удружење је организовало договорни састанак са потомцима страдалника, међутим 
интерс позваних је потпуно изостао, те проблем финансирања завршетка започетих и 
планираних послова остаје присутан и у овој години. 



УДРУЖЕЊЕ ОГЊЕНА МАРИЈА ЛИВАЊСКА 

Скупштина Удружења ОМЛ   19 

 

  
                                          Унутрашњост Спомен-капеле 

 

Спомен-гробље на Барјаку 
 
На основу Планом предвиђених активности за 2015. годину на активностима 
реконструкције спомен-гробља Барјак у Челебићу требало је израдити спомен плочу са 
именима свих страдалих лета 1941. године у јами Бикуши и челебићкој школи, која би 
се поставила са унутрашње стране споменика (окренуте ка гробљу), као и израду 
спомен-плоче са именима страдалих током грађанског рата 1992-95, која би била 
постављена на челебићком православном гробљу. 
 

     Спомен- гробље на Барјаку 
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Како је већ наведено у делу Извештаја који се односи на Одбор Челебић, спомен-
плоча са именима свих страдалих није урађена.  
 
Када је реч о спомен-плочи страдалих у грађанском рату 90-тих, она је урађена и током 
јесени, без консултација са Удружењем и парохијама лијевањском и врбичком, 
постављена уз спомен-плочу на Барјаку, на страни према асфалтном путу. 
Напомињемо да је, према одлуци Скупштине Удружења (усвајањем Плану рада за 
2015.), ова спомен-плоча требало да буде постављена на православном гробљу у 
Челебићу, али Управни одбор није добио извештај Одбора Челебић о разлозима 
кршења одлуке Скупштине Удружења.  

 
Парохијски дом у Врбици  
 
Парохијски дом у Врбици је обновљен, а у његовој обнови делимично је, претходних 
година, учествовало и Удружење ОМЛ средствима за израду и опремање мокрог 
чвора. Планиране активности санација влаге са крова парохијског дома нису 
реализоване, што је задатак који се преноси у наредни период. 
 
Пројектом обнове парохијског дома Врбица ради његовог прилагођавања коначишту 
Удружење је конкурисало за средства Министарства за избјегла и расељена лица 
Републике Српске, али надлежни органи нису тај Пројекат уврстили у приоритете за 
финасирање из буџета РС. 
  

Црква Покрова Пресвете Богородице у Рујанима 
 
Одбор села Рујани, у складу са планским задатком Удружења, покренуо је акцију даље 
обнове рујанске цркве и православног гробља и прикупљање средстава за извршење 
ових радова.  
 

 Нови зид око гробља у Рујанима 
 
Средствима наменских прилога за обнову цркве и поправку ограде извршени су 
планирани радови и одржана Света Литургија у рујанској цркви у присуству расељених 
Рујанчана у октобру ове године, како је већ детаљно описано у овом Извештају у делу 
активности Одбора Рујани.  
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 Рујани на Покров 

 
Православно гробље у Голињеву 

 
Током 2015. године израђен је грађевински пројекат изградње цркве на православном 
гробљу у Голиљеву, на темељима старе, срушене цркве. У договору са потомцима 
потребно је усправити срушене споменике и редовно косити гробље до прибављања 
довољно средстава за обнову цркве. 

 

 
                                         Гробље и остаци цркве у Голињеву      
      

Црква Успења Пресвете Богородице у Ливну 
 
Значај обнове српске православне цркве Успења Пресвете Богородице у Ливну је 
вишеструк за српски народ ливањског подручија, обзиром да је реч о више од век и по 
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старој православној цркви која чини осовину духовности и верског идентитета српског 
народа ливањског подручија, али и значајан споменик културе БиХ.  
 
Недостатак потребних финансијских средстава у државним фондовима пресудно је 
утицао на одлуку домицилног и расељеног српског живља да самостално, уз благослов 
и активно учешће и подршку Епархије бихаћко-петровачке и Парохије лијевањске 
приступи фазној реконструкцији цркве, према приоритету санације најкритичнијих 
делова.   
 

 Ливањска црква 
 
Удружење Огњена Марија Ливањска је у свој План за 2015. уврстило обнову фасаде 
ливањске цркве, али по том основу није било активности, нити је покренута акција 
прикупљања средстава за тај пројекат. Међутим, Парохија лијевањска је самостално 
конкурисала код органа Жупаније за средства којима би се обновила ливањска 
православна црква, по ком основу су јој одређена средства одобрена.  
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Поштовање жртава ратова 
 
Српски народ Ливањског поља је током своје дуге историје на том подручију био 
изложен тешком страдању, које није поштедело ни невино цивилно становништво, па 
и тек рођену ни децу. Слику некада српских насеља данас карактеришу опустела села, 
срушене куће, напуштена имања, зарасла гробља...  
 
Таква чињенична околност намеће пред потомство ливањских Срба обавезу чувања 
успомена и помињања жртава како у местима у којим данас имају дом, тако и на месту 
страдања предака. 
 
У том смислу, Удружење ОМЛ је установило неколико праваца деловања. 

 
Парастоси 
 
У данима пред празник свете Великомученице Марине – Огњене Марије, потомци 
православних Срба са подручија општине Ливно, пострадалих током 1941. године од 
усташа, окупљају се у сећању на своје претке.  
 

 Плакат - обавештење 

 
Исто је учињено и 2015. године. Обавештавање о датуму, месту и времену одржавања 
парастоса, као и организација одласка расељених сународника на парастос у Ливно, 
део су активности које је и ове године предузело Удружење.  
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О одржавању парастоса Удружење је обавестило јавност путем своје интернет 
странице, достављањем вести новинским агенцијама Танјуг и Срна, радију Слово 
љубве, редакцији листа Новости, као и порталу Јадовно 1941.    
 
Парастос у Београду 
 

 
 Парастос у цркви Светог Марка у Београду 

 
Дани сећања су почели у суботу 25. јула у Београду, парастосом у цркви Светог Марка, 
у организацији Удружења. Пред око 70-ак окупљених бивших становника Ливна и 
Ливањског поља и њихових потомака, парастос је и ове године служио некадашњи 
парох лијевањски, отац Мирко Јамеџија.  

Парастос у Новом Саду 

Наредног дана, 26. јула, по први пут је одржан парастос у новосадској цркви Св. 
Кирила и Методија на Телепу, такође у организацији Удружења, Подружница Нови 
Сад. Пред 30-ак окупљених потомака, парастос је служио отац Велимир Врућинић.   

Парастос у Бања Луци 

На датум установљен претходних година, 29. јули, и ове године је одржан парастос у 
Бања Луци, у организацији Удружења, Подружница Бања Лука, у цркви Светог Јована 
Претече на Лаушу. Парастос је служио парох лијевањски отац Жељко Ђурица.  

Парастос у Ливну 

Парастос у Ливну, који је одржан 30. јула, пред више од тридесет верника, служио је 
отац Жељко Ђурица. На парастосу у Ливну били су присутни и представници УО 
Удружења из Београда и Подружнице Бања Лука, у личној организацији. 
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 Парастос у Ливну 
 
Парастос на Барјаку 
 
Од 2013. године, на дан 3. августа, служи се парастос жртвама усташког злочина на 
спомен-гробљу на Барјаку. Ове године парастосу на Барјаку, који је служио владика 
Атанасије са парохом лијевањским и врбичким оцем Жељком Ђурицом, ђаконом 
Николом Перковићем и оцем Срђаном Белензадом, присуствовали су и представници 
Удружења ОМЛ. Након парастоса Његово Преосвештенство владика Атанасије обратио 
се присутнима беседом о животу и васкресењу.  
 
Присутнима се обратио и Милан Ерцег, један од потомака страдалих Срба, кратким 
историјским приказом злочина на овом подручију. 
 

 На Барјаку, 3.августа 
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Обележавање стратишта и обнова споменика 
 
У оквиру сећања на жртве, Удружење је дефинисало активност достојног обележавања 
масовних стратишта Срба, пре свега обновом порушених споменика и обележија.  
 
Током 2015. године настављени су, како смо већ навели, радови на спомен гробљу 
Барјак и Спомен-капели (костурници) и Ливну, обновљен споменик о. Ристи Ћатићу и 
његовим парохијанима у порти губинске цркве, а дефинисане су околности начина 
обележавања осталих стратишта (постављање путоказа) и реконструкције споменика.  
 

Попис жртава 
 
Велики број страдалих Срба ливањског подручија, било да је реч о цивилним жртвама 
или припадницима војних формација, намеће пред потомке обавезу пописивања 
имена страдалих, без обзира на деценијама мерен проток времена, као и чињеницу да 
потпуни списак не може бити сачињен. У том смислу, Удружење је приступило 
корекцији и допуни списка страдалих цивилних жртава лета 1941. године, чију је 
најсвеобухватнију верзију сачинио Мићо Радета.   
 

             
                              Списак страдалих 1941. постављен у Спомен-капели 
 
Такође, чланови Удружења ангажовали су се и на сакупљању података страдалим 
Србима (али и српској културној и верској баштини) из разних извора, након чега ће, 
њиховим поређењем и провером тачности бити сачињени посебни спискови 
страдалих у 20. веку, по периодима и категоријама жртава.  
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Надаље, бројна страдања намећу и потребу установљавање својеврсног календара 
(што прецизнији период појединачног догађаја) и атласа (тачно лоцирање сваког 
стратишта) страдања Срба. Констатовано је да ова акција захтева шири приступ, 
односно да је у ове активности потребно укључити и појединце или удружења који би 
радили на истом задатку нарочито за подручија суседних општина: Купрес, Дувно, 
Гламоч и Грахово. 
 
У погледу реализације ове активности, у току извештајне године сачињен је списак 
цивилних жртава који је постављен у Спомен-капели, као и списак страдалих цивила 
ради постављања на спомен-плочи на Барјаку. Сачињен је и иницијални списак 
страдалих Срба ливањског подручија у грађанском рату 90-тих, који ће ускоро бити 
објављен на увид јавности ради евентуалних допуна и корекције. Такође, започете су 
активности на прикупљању материјала за израду спискова ливањских Срба носилаца 
Албанске споменице, као и војника страдалих у оба светска рата. За коначну 
реализацију овог задатка неопходна су истраживања доступних архива, као и широка 
сарадња чланства, односно свих ливањских Срба. 

 
Издање књиге “Огњена Марија ливањска” на енглеском 
 
Страдања српског цивилног становништва на дан свете Великомученице Марине 
(Огњене Марије) 1941. године, најцеловитије су приказана широј јавности записом 
непосредног сведочења чудом преживелих страдалника преточених у књигу Огњена 
Марија ливањска, аутора Буда Симоновића. Након пет издања ове књиге на српском 
језику, Удружење ОМЛ је током 2015. године издало и прво издање ове књиге на 
енглеском језику. Књига, у преводу Лазара Мацуре, штампана је у 1000 примерака, а 
продаја се врши путем наруџбина преко интернет странице Удружења.  
 
Удружење није организовало промоције енглеског издања обзиром да би била 
примерена промоција у иностранству, а Удружење, у овом тренутку, не располаже 
довољним капацитетима (одговарајућим контактима у иностранству, као и 
финансијским средствима за трошкове пута и боравка у иностранству) за такву 
организацију.  
 
Велики степен непозанавања тешких страдања ливањских Срба, у широј, нарочито 
међународној јавности, негативна перцепција о Србима грађена последње две 
деценије преко утицајних светских медија, као и бројна српска дијаспора којој 
припадају и многобројни расејани ливањски Срби у земљама енглеског говорног 
подручија разлози су због којих би Удружење требало да уложи напоре и изнађе 
могућности за организовање примерених промоција широј публици.  
 

Однос према традицији и формирање архива Удружења 
 
Формирање базе података расељених Ливњака и потомака, као и архиве скенираних, 
копираних и оригиналних докуманата историјског и етнографског карактера је 
дефинисано као стални задатак Удружења.  
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Нажалост, ни у 2015. године Удружење на реализацији овог задатка није имало 
значајнијих, конкретних активности. 
 

Базе података расељиних ливањских Срба 
 
Задатак формирања базе података расељених ливањских Срба, у смислу сабирања и 
чувања општих података о месту порекла, новом месту и адреси становања 
расељених, поред информативног карактера треба да има за циљ и окупљање српске 
заједнице око реализације важнијих питања из оквира националног интереса и 
побољшања животних услова малобројних Срба који још увек опстају у насељима 
Ливањског поља.   
 
У 2014. години дефинисан је и са пројектантом договорен пројектни задатак израде 
апликације електронске базе податка, чији се завршетак очекивао до средине 2015. 
године. Начин, услови и могућност располагања подацима у бази биће регулисани 
посебним актом Управног одбора Удружења. Пројектант је израдио програм који се 
тренутно налази у фази контроле и тестирања. 

 
Формирање архива Удружења 

 
Током 2014. године Удружење је електронском поштом и путем интернет странице 

упутило позив Србима са подручија Ливна и Грахова за достављање докуманата, 

фотографија, аудио и видео снимака, као и делова народне ношње и рукотворима у 

приватном поседу, а који речито говоре о животу Срба на том подручију у ближој и 

даљој прошлости, њиховој ношњи, обичајима, музичком и књижевном стваралаштву. 

Документа и фотографије могу бити оригинални, али и копирани или скенирани.  

Осим спорадичног прибављања неких фотографија, у реализацији овог задатка 

координатори, отац Жељко Ђурица и Јасна Вујчић радили су на прикупљању и 

поправци елемената српске народне ношње ливањског подручија, тако да Удружење 

од 2014. године располаже са шест веома вредних, аутентичних прегача које су ткале и 

носиле Српкиње у Ливањском пољу. 

Током 2015. године прибављене су фотографије и докумената приватних архива 
новинара Буда Симоновића, Јова Бајића и почившег члана Удружења Јелене Николић, 
а у сврху организовања изложбе о животу и страдању православних становника 
Ливањског поља кроз векове. Такође, пронађен је и прозор челебићке школе кроз који 
је изашао један страдалник и тако успео да се спасе од усташког покоља.  
До даљег остаје актуелан апел Србима пореклом из насеља Ливањског поља, који 
поседују оригиналне делове мушке и женске народне ношње и рукотворина, имају 
сазнања о оригиналном начину њихове израде или су упућени у музичко и књижевно 
стваралаштво Срба Ливањског поља да се обрате Удружењу и/или доставе 
фотографије са описом предмета и другим детаљима, као и видео и аудио снимке.  
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Важно је да током нередног периода чланови Удружења раде на прикупљању и 
поправци оригиналних рукотворина и народне ношње, сачине записе о оригиналном 
начину њихове израде и њиховој употреби, али и сниме оригинално извођење српске 
инструменталне и вокалне музичке баштине. 
 

Допринос повратку и српској заједници ливањског подручија 
 

Једна од области деловања у оквиру циљева постављених Статутом и другим актима 
Удружења ОМЛ односи се и на пружање помоћи српском становништву Ливањског 
поља које на том подручију опстаје и привређује, често у врло тешким условима. 
Постизање резултата на овом пољу деловања, осим директне помоћи становницима, 
може додатно мотивисати повратак Срба на своја имања. 
 
У 2015. години органи БиХ поново су раписали конкурс за обнову кућа уништених 
током грађанског рата, као и друге конкурсе за помоћ домаћинствима, о којима је, уз 
прописане предуслове за учешће, Удружење обавестило чланство путем интернет 
странице и електронском поштом.  
 

Инфраструктура 
 
Крајње лоше стање инфрастуктуре на подручију Ливањског поља, нарочито српских 
села Доњег поља, потпуно је неприхватљивог како за становништво које је тамо стално 
настањено, тако и за власнике имовине који имају пребивалиште ван Ливањског поља. 
Обезбеђење пристојне, данас за живот елементарне, инфраструктуре (пут, водовод, 
канализација, телефон...) на подручију српских села, сада са малобројним и претежно 
старачким становништвом, често је могуће само организованим приступом надлежним 
локалним инстутуцијама.  
 
Важност инфраструктурне изграђености има велики значај и за подстицај расељеног 
становништваа за поправку кућа и одлуку о привременом, повременом или сталном 
боравку. Такође, инфраструктурни објекти омогућавају и адекватно плодоуживање 
имовине укључујући и њену продају по цени која уважава и доступност пристојне 
инфраструктуре.  
 
Иако је тешко определити које од нерешених виталних инфрастуктурних питања 
завређује највећу пажњу, ипак сматрамо да приоритет припада путним прилазима. 
Путеви су на појединим деловима у таквом стању да се српским селима не може 
прићи моторним возилом. 
 
Апелима и петицијама које надлежним институцијама упућују становници 
доњепољских села могу се прикључити само они који документом легитимишу свој 
правни интерес, односно поседују босанска лична документа.  
 
Са своје стране, Удружење се може ангажовати у обавештавњу чланства о таквим 
акцијама и прикупљању потписа на подручију Србије, а као групација ливањских Срба, 
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пружиће и сваку другу могућу подршку. Такође, Удружење прати објављене пројекте 
инфраструктурне изградње које према предложеним и усвојеним плановима 
финансирају локални и републички органи, те се интересује и поставља надлежнима 
питања о фази њихове реализације. 
 

Имовинско административна питања 
 
Личне карте  
 
Остварење бројних права лица рођених на подручију Ливањског поља, некадашњих 
становника и/или њихових потомака у многим случајевима везано је за држављанство 
Босне и Херцеговине.  
 
Разумевајући значај поседовања босанских личних исправа, Удружење је преко 
интернет странице пружило информацију о праву и начину прибављања овог 
документа, са позивом лицима која имају право, да то и учине.  Овај позив је и даље 
актуелан, те апелујемо на све који имају право прибављања држављанства БиХ да то и 
учине и тиме учествују у акцијама побољшања положаја тамошњих Срба.   
 
Регулисање власништва над имовином  
 
У претходном периоду Удружење је упутило апел расељеним Србима да формално 
правно регулишу власништво над својом непокретном имовином. Уколико се укаже 
потреба, Удружење ће сагледати могућност ангажовања лица на подручију ливањске 
општине које ће, за одређену надокнаду, обављати рутинске документационо-
административне послове пред органима локалне управе.  
 
Најизджљивија у опстајању на подручјима са којих се српски народ деценијама 
повлачи под разним врстама притисака је Српска Православна Црква. Она чува трагове 
живота Срба на широким пространствима на којима су остали само малобројни 
припадници нашег народа. Имовина које се прећутно одричемо може бити дарована 
том верном чувару, нашој цркви, или јој поверена на чување и уживање.    
 
Апел Удружења и даље је актуелан. 

 
Јавни скупови Удружења 
 
Током 2015. године није било јавних скупова у организацији Удружења ОМЛ. 
 
Планирана трибина о школству у Ливну, у оквиру промоције књиге са истом темом 
проф др Бранка Докића није одржана обзиром да књига није изашла из штампе. 
 
Такође, дружење Ливњака током заједничке вечере, као и планирано дружење на 
отвореном нису ораганизовани због слабог интереса чланства и организационих 
проблема. 
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Односи јавношћу  

Државни органи и институције 

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова 

Делегацију Удружења ОМЛ, предвођену председником Удружења Николом 
Петровићем, примио је подпредседник покрајинске владе и покрајински секретар 
Мирослав Васин са сарадницима. Удружење је представило свој рад, циљеве, као и 
реализоване и започете пројекте. Од стране покрајинске власти дата су уверења да ће 
пројекти Удружења добити заслужену пажњу и адекватан третман у оквиру редовних 
активности органа Покрајине, у складу са прописаном процедуром и условима за такву 
врсту сарадње.  

      
                                                               У Покрајинској влади 

 
Музеј жртава геноцида, Београд 
 
Удружење је успоставило сарадњу са београдским Музејом жртава геноцида и у 

погледу прикупљања и размене података за израду спискова српских жртава 20. века, 

као и у погледу професионалне помоћи стручњака ове институције на изради 

изложбене поставке „Срби Ливањског поља – трагови кроз векове“.  

Такође, чланови УО Удружења присуствовали су првој пројекцији дугометражног 

документарног филма „Пакао Независне Државе Хрватске“, чије приказивање је 

објављено и на нашој интернет страници. Филм је продуцирао Музеј жртава геноцида 

у оквиру програма обележавања 75 година великог страдања српског народа и 

припадника јеврејске и ромске заједнице. По сценарију и тексту проф др Вељка 

Ђурића Мишине, овај дводелни филм режирао је Драган Ћирјанић. У првом делу 
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приказан је историјат идеологије која је свој врхунац достигла у Независној Држави 

Хрватској и однос те државе према свом српском становништву, док је други део, под 

називом „Излазак из пакла“, посвећен судбинама српске деце, са посебним местом 

датим казивању страдалника о тим трагедијама.  

Представништво Републике Српске у Београду 

Директор Представништва Републике Српске у Београду, господин Млађен Цицовић, 
примио је делегацију Удружења Огњена Марија Ливањска, 10. септембра т.г. у 
просторијама Представништва. 

Поред директора Цицовића, састанку је присуствовао и Бориша Максимовић, док су 
Удружење ОМЛ предстваљали: председник Никола Петровић, Гордана Достанић и 
Милош Дамњановић. 

Током дужег, пријатељског и веома конструктивног разговора представници 
Удружења су своје домаћине укратко упознали са циљевима и плановима као и до 
сада реализованим пословима Удружења и информисали се о начину рада и 
организацији Представништва. 

 У Представништву Српске 

Заједнички закључак првог састанка је да обе стране, међусобним уважавањем и 
сарадњом, могу допринети постизању бољих резултата у очувању српске културе и 
традиције, упознавања шире јавности са коренима и духовним и културним богатством 
ливањских Срба, као и великим жртвама и страдањима због вере и нације. Такође, 
разговарало се и о оптималном начину организације расељених Срба ливањског 
подручија ради остварења контаката са општинском администрацијом и локалним 
јавним установима, а ради установљавања што бољих актуелних услова живота у 
српским насељима. 



УДРУЖЕЊЕ ОГЊЕНА МАРИЈА ЛИВАЊСКА 

Скупштина Удружења ОМЛ   33 

 

Даља сарадња између Удружења ОМЛ и Представништва РС одвијаће се по 
конкретним пројектима, о чему ће чланство Удружења и шира јавност бити детаљно 
обавештевани. 

Српска првославна црква 

Епархија бихаћко-петровачка 

У погледу сарадње са Епрахојом бихаћко-петровачком, као речит пример 

привржености и сарадње још једном истичемо присуство и благослов Његовог 

Преосвештенства Епископа Атанасија скуповима и подухватима у организацији 

Удружења, као и присуство представника Удружења литургијама, прославама и 

парастосима у организацији и по позиву Епархије. Од активности на пољу сарадње са 

Епархијом, поменимо следеће: 

- Дана 20. марта 2015. године Његово Преосвештенство Епископ бихаћко-

петровачки Атанасије посетио је парохију Лијевањску, где је служио Литургију 

претходно освећених дарова у храму Успења Пресвете Богородице. По 

завршетку Литургије, у сали ливањског парохијског дома приређена је трпеза 

љубави о. Жељка Ђурице и његове породице, а ученици веронауке и млади 

кларинетисти Давид Ковачић и Стефан Ђурица извели су пригодан музички 

програм за окупљене. Током боравка у Ливну, епископ Атанасије је похвалио 

досадашње радове на обнови спомен-костурнице и дао одређене савете и 

смернице Удружењу за даље радове, чије се окончање се планира 2016.  

- Дана 31. марта Његово Преосвештенство Епископ Атанасије примио је 

делегацију Срба из Ливањског поља, коју су чинили: о. Жељко Ђурица, Никола 

Петровић, председник Удружења ОМЛ и Милош Дамњановић. Епископу је 

уручен Годишњи извештај Удружења ОМЛ за 2014. годину са Планом рада за 

2015. годину, а једна од главних тема састанка била је иницијатива за 

канонизацију ливањских мученика страдалих од стране усташа током Другог 

светског рата. Иако се о оваквој иницијативи и у прошлости разговарало, овом 

приликом је Његовом Преосвештенству уручена званична молба Парохије 

лијевањске и Удружења ОМЛ да се ово питање покрене у оквиру Српске 

Православне Цркве, у нади да ће она званично прихватити молбу на саборном 

нивоу.  У оквиру те теме Његово Преосвештенство је упознато и са током 

радова на Спомен-капели Свете Великомученице Марине у Ливну чији се 

завршетак очекује у првој половини 2016. године, са жељом да се тада изврши 

и њено освећење обзиром на тужне годишњице: 75 година од страдања 

ливањских Срба и 25 година од почетка изградње Спомен-капеле и ексхумације 

моштију страдалника са више стратишта. На састанку је било речи и о 
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свакодневним проблемима и условима живота Срби ливањског подручија, 

могућностима за обнову кућа и повратак расељених.  

- Делегацију Удружења у истом саставу Његово Преосвештенство Епископ 

Атанасије примио је и 15. септембра у молитвено-радни састанак. Састанку је 

присуствовао и учествовао у његовом раду секретар Епархије протојереј 

Здравко Богојевић. Тема састанка биле су активности Удружења које се 

спроводе на широком подручју Ливањског поља и у дијаспори, а кључна тема 

била је припрема Спомен-капеле за освећење планирано на дан Огњене 

Марије 2016. године. 

           
                     Епископ Атанасије у Ливањском пољу 

 
Архив Српске православне цркве 
 
У оквиру припрема за организацију и одржавање изложбе посвећене вековном 
животу Срба ливањског подручија, Удружење се обратило за стручну помоћ 
(прикупљање архивског материјала, дефинисање и дизајнирање изложбених паноа 
иал) Архиву Српске православне цркве. Уз благослов Његовог Преосвештенства 
Епископа Атанасија, Архив се одазавао молби Удружења и заједно са Музејом жртава 
геноцида и Удружењем, приступиће организацији изложбе.  
 
Парохија лијевањска  
 
Из презентованих извештајних ставки о раду Удружења јасно се уочава стална 
комуникација, координација и блиска сарадња са Парохијом лијевањском и парохом 
Жељком Ђурицом, покретачем бројних активности и несебичним радником на 
очувању српских споменика, баштине и културе на подручију од Ливна до Грахова. 



УДРУЖЕЊЕ ОГЊЕНА МАРИЈА ЛИВАЊСКА 

Скупштина Удружења ОМЛ   35 

 

Отац Жељко је и најчвршћа спона одржавања блиских веза расељеног и домицилног 
српског становништва.  
 
Представници Удружења често учествују у организацији скупова прославе црквених 
слава, присуствују црквеним прославама, литургијама и другим догађајима на 
подручију Ливна.  
 
Са своје стране, отац Жељко личним присуством појединим догађајима у Србији 
одржава везу са својим расељеним парохијанима удруженим у ОМЛ. 
 
Значајани догађаји за све нас, иако у њему нисмо учествовали (изузимајући околност 
да су неки од дародаваца чланови Удружења) је куповина нових лустера за ливањску 
цркву Успења Пресвете Богродице. Један лустер је дар парохијана Ане и Душана 
Кришто, док је други постављени лустер дар породице Маријановић из Канаде 
(Јованка, рођена Рацо са супругом). Стари црквени лустери су украдени током 
протеклог рата и никада нису пронађени. Сада ће унутрашњост цркве осветљавати 
нови лустер дародаваца Кришто и Маријановић, којима се овом приликом 
захваљујемо.  
 

 О.Жељко, парох лијевањски 
 
У периоду традиционалног окупљање Срба Ливањског поља, од 30. јула до 4. августа, 
на саборима у Црном Лугу и Врбици, на Шатору и богослужењима у православним 
црквама, били су присутни и представници Удружења ОМЛ, представљајући на 
прикладан начин Удружење и његове циљеве и мисију.  
 
Илиндан у Црном Лугу - Црква у Црном Лугу и 2015. године је прославила своју славу 
Светог Пророка Илију.  Свету литургију су служили отац Савко Плавшић, парох 
граховски и надлежни парох, отац Жељко Ђурица. Након благосиљања настављено је 
дружење и разговор испред цркве.  
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Ово је прилика да захвалимо и Милошу Ђурану из Чапразлија и његовој породици, за 
израду и поставку мозаика светог Пророка Илије на улазу у цркву изнад врата.  
 
Такође, на овај дан је и званично почело прикупљање средстава за ограду црквене 
порте, о чему је било речи у овом Извештају, те апелујемо на све људе који могу 
помоћи ову акцију да се одазову.  
 
По већ устаљеној пракси, у оквиру Илинданских окопљања, служен је парастос за све 
пострадале на Шатору, од којих је већина завршила у Шаторском језеру, својој вечној 
гробници.  
 
Народни збор у Врбици - Када је реч о народном збору у Врбици, на дан свете Маријe 
Магдаленe, у народу познате као Блага Марија, 4. августа, окупили су се малобројни 
парохијани, њихови гости и они који су напустили Парохију, али су допутовали да 
присуствују овом народном збору. Свету Литургију у врбичкој цркви служио је о.Жељко 
Ђурица.  
 

 Припреме за Збор у Врбици 
 
Иако ове године, за разлику од предходних, није одређено село-домаћин, па је тиме 
изостала и организације целодневног програма, народ села: Бастаси, Богдаши, 
Врбица, Радановаци, Бојмунати и Челебић окупио се испред храма Силаска Светог 
Духа на Апостоле. Ни послужење није изостало, а Господ се побринуо да тог дана сви 
буду пуне душе и оду задовољни. Тачно у поноћ, муклу тишину наших села прекинуо је 
звук звона са врбичке цркве. 
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                                                Литургија у Врбици 
 
Света Литургија и парастос страдалима у Вуковском код Купреса - У склопу 
обележавања дана сећања на жртве из Другог светског рата, у недељу 9. августа 2015. 
године, на дан Светог великомученика Пантелејмона, у селу Вуковско код Купреса, 
Свету Литургију су служили парох лијевањски отац Жељко Ђурица и надлежни парох о. 
Дарко Кујунџић. Поред, у последњем рату девастиране цркве, окупио се велики број 
верника, некадашњих и малобројних садашњих мештана овог села. Након литургије и 
литије око цркве, служен је парастос пострадалим Србима, код порушене костурнице, 
у којој су '91 смештене ексхумиране мошти 200 мученика побијених 1941. на Боровој 
Глави. Међу њима је и четворо становника Поточана. 

 Литија у Вуковском 
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У овом Извештају већ смо поменули славе цркава у Рујанима и Врбици, освећење 
цркве у Губину, као и Свете Литургије на којима су присуствовали и чланови Удружења. 
 
Манастир Богородице Тројеручице на Авали 
 
Представници Удружења ОМЛ, чланови Управног одбора, посетили су авалски 

манастир Богородице Тројеручице. Присуствовали су вечерњој молитви, након које су 

се задржали у дужем разговору са игуманијом манастира, мати Златом, разматрајући и 

неке планиране активности Удружења за наредни период.  

          
                                               У разговору са мати Златом 
 
Игуманија Злата се несебично залаже на ширењу истине о страдању ливањских Срба у 
лето 1941. године и чувању сећања на жртве, а одржава сталне контакте са ливањским 
породицама Маљковић и Ерцег из Сурчина. Непосредним залагањем мати Злате код 
Митрополита Амфилохија штампано је пето издање књиге Буда Симоновића Огњена 
Марија ливањска, организован је срдачан дочек ливањске деце и у манастиру Острог, 
а нашег најмлађег члана, Вука Ерцега, у више наврата су обишли у болници у којој се 
дуже време налази на лечењу. 

 
Друга Удружења 
 
У извршавању својих активности Удружење одржава контакте и консултације са 
другим удружењима сличног програмског карактера.  
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Удружење Ливњана и Граховљана из Бачког Јарка  
 
Сваке године Удружење Ливњана и Граховљана одржава годишње дружење под 
називом “Чувајмо завичај од заборава”. Представници Удружења ОМЛ одазвају се 
позиву и присуствују овом дружењу. Такође, представник Удружења Сава Шуњка, ове 
године је присуствовао и Годишњој скупштини овог Удружења. 

УГ Јадовно 1941 Бања Лука, Београд 

Током 2014. године поштована је установљена пракса двају удружења да се, 

присуством представника, међусобно уважавају организовани скупови.  

                                                      
                     Над Шарановом јамом и постављање крста у ували Слана на Пагу 
 
Тако су представнци Удружења ОМЛ, између осталог, присуствовали поклоничком 

путовању на Јадовно и Паг, јуна 2015. године, у организацији УГ Јадовно. Том 

приликом, над Шарановом јамом на Велебиту, као и на местима Слана и Метајна на 

Пагу служени су парастоси, помени и молебани за 38.010 православних Срба 

побијених у комплексу логора НДХ, Госпић – Јадовно – Паг. Парастосе су служили 

свештеници епархија Српске православне цркве: Горњокарловачке, Бихаћко-

петровачке, Ваљевске  и других. 

Председник УГ Јадовно 1941, др Душан Басташић присуствује парастосу жртвама у 

Ливну и свечаностима поводом освећења обновљених цркава у Ливањском пољу.  

Оба удружења преко својих интернет страница обавештавају јавност о одржавању 

битних манифестација у организацији удружења.  

Удружење СНД Пребиловци  

Слична, добра сарадња успостављена је и са удружењем СНД Пребиловци. Удружење 

ОМЛ огласило је преко своје интернет странице одржавање Изложбе Пребиловци у 

изложбеном холу Народне банке Србије, 21. маја 2015. године. Изложба је заједнички 
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пројекат Културног центра Новог Сада и УГ Јадовно 1941. из Бањалуке. Аутори изложбе 

су Предраг Лозо и Драгослав Илић, рецензент доц. др Горан Латиновић, док је стручни 

сарадник на пројекту био Миленко Јахура, председник СНД Пребиловци.  

   
                                  Изложба и Освећење храма у Пребиловцима 
 
Такође, на позив СНД Пребиловци, представници Удружења ОМЛ присуствовали су 

освећењу обновљеног храма-костурнице страдалим Пребиловчанима 1941. године од 

стране усташа. Њихове мошти су 1991. године ексхумиране и херцеговачких јама и 

похрањене у костурници тада започетог храма. Рат 90-тих уништио је започето, а 

разбацане мошти мученика, до ове године, почивале су у просторији некадашње 

пребиловачке основне школе. 

Освећење храма и пренос моштију у спомен-костурницу, као и изложба „Пребиловци“, 

приказана у оквиру овог дводневног догађаја, представља значајан подухват 

Републике Српске и Српске паравославне цркве, те су свечаности присуствовали 

Његова Светост Патријарх српски Иринеј, бројни епископи, као и Председник владе 

Републике Српске Милорад Додик и бројне личности и јавног и културног живота 

Србије и Српске, као и представник Министраства спољних послова РС - Управе за 

дијаспору, Ђорђе Алексић.  

Наступи у медијима 
 
Током 2015. године предстваници Удружења имали су више наступа у медијима, 

током којих је представљен рад Удружења, као и прикази из прошлости ливањских 

Срба.  

Председник Удружења наступао је на новосадској РТВ Панонија и том приликом 

представио циљеве и рад Удружења, као и услове живота у селима Ливањског поља.  

Гордана Достанић била је гост емисије „Помаже Бог, народе мој“ на БУМ радију, 

посвећене страдању Срба у НДХ.  
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Дијана Ковачић и Синиша Јагодић гостовали су на радију Снага народа у емисији 

посвећеној страдању српског народа у 20. веку. 

Остало 
 
Промоција и маркетинг 
 
У циљу илустративног приказивања рада Удружења, као и баштине ливањских Срба, 
Удружење је, у складу са могућностима, припремало прикладан материјал 
презентован на скуповима у организацији Удружења. 
 
Спортски успеси наше деце из Ливна 

У суботу 16. маја 2015, на републичком такмичењу БиХ у taekwondo-у у Сарајеву за све 

узрасте, наступило је 160 учесника, 18 клубова из Србије, Хрватске и Босне и 

Херцеговине. 

 

Клуб Магоне из Ливна представљало је 8 учесника који су освојили 7 медаља, од којих 

2 златне, 3 сребрне и 2 бронзане. Злато су освојили Петра Ждеро и Стефан Ђурица. 

Стефан Ђурица је проглашен најбољим кадетом првенства док је Петра Ждеро 

проглашена најбољом млађом кадеткињом. 

Обавештавање чланства и јавности 
 
Обавештавање чланства и јавности о програму и циљевима Удружења, његовом раду, 
конкретним пројектима и акцијама одвија се превасходно преко интернет странице 
www.omlivanjska.com која се редовно ажурира вестима и догађајима из Удружења и 
парохије Лијевањске.   

Поред редовних информација везаних за рад Удружења и Парохију лијевањску, путем 
своје интернет странице Удружење пружа и одрђене информације о догађајима које 

https://omlivanjska.files.wordpress.com/2015/05/rsz_magoneimotski1.jpg
https://omlivanjska.files.wordpress.com/2015/05/rsz_magoneimotski1.jpg
http://www.omlivanjska.com/
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организују друга удружења, а укључило се и у апеле општег националног карактера у 
време пролетњих поплава, као што је позив за помоћ поплављенима.  

Facebook група Удружења 
 
Активна је Facebook-у група коју је 2014. године, за потребе Удружења ОМЛ отворила 
Оливера Радета. 
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Закључак 
 
Сагледавањем Плана рада за 2015. годину, као и информација и података из овог 
Извештаја, може се закључити да је Удружење већину планираних задатака извршило.  
 
Ипак, задовољство које доноси добро обављен посао није потпуно имајући у виду да 
нису у потпуности реализовани сви постављени задаци. И у овом Извештају, као и 
прошлогодишњем, можемо још једном констатовати: недовољну активност неких 
чланова Удружења, слаб одзив акцијама и позивима на скупове, па чак и седницама 
Скупштине Удружења, изостанак мотивације неких координатора исл.  
 
Удружење и даље нема свој пословни простор и адресу на којој би се одвијали и 
повремени неформални сусрети, размењивале идеје и разговарало о започетим 
пословима, ван редовних, формалних скупова органа Удружења.  
 
И извештајне, као и током 2014. године, забележени су прилози појединим пројектима 
Удружења и од стране лица која немају предачке, породичне или друге везе са 
подручијем Ливањског поља, што само указује на чињеницу да се рад Удружења 
запажа и у круговима који нису блиски Ливањцима. Пријатељи који су на разне начине 
помогли и подржали рад Удружења и реализацију његових планова заслужују 
поштовање и захвалност наших чланова, али и свих Срба Ливањског поља.  
 
Одређени број чланова Удружења посебно се ангажовао на: обезбеђењу простора за 
одржавање разних скупова Удружења, изради пропагандног и рекламног материјала, 
штампаних материјала (докумената, аката исл), чувању архиве Удружења, обезбеђењу 
корисних контаката важних за рад Удружења, дистрибуцији поште исл, чиме су 
непосредно допринели подизању квалитета рада и угледа Удружења.  
 
Иако изостављамо именовање појединаца, свако од наших добротовора и 
пожртвованих чланова препознаће свој допринос за који се и овом приликом посебно 
захваљујемо.  
 
 
 
 

УПРАВНИ ОДБОР 
    УДРУЖЕЊА ОГЊЕНА МАРИЈА ЛИВАЊСКА 

 
Гордана Достанић, 

 Председник Управног одбора, ср 
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   ПЛАН РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

За већину активности, које је Удружење ОМЛ започело предвиђена је фазна 
реализација током периода дужег од годину дана, док одређене активности 
дефинисане актима Удружења имају карактер сталних активности. Из тог разлога План 
рада за 2016. годину претежно садржи наставак рада на пословима и пројектима 
дефинисаним и започетим у претходном периоду. 
 
За релазацију појединих задатака, Удружење и даље задржава поступак именовања 
кооринатора, са улогом на: 
 

- формирању тима за реализацију задатка,  
- руковођењу свим активности у оквиру задатка,  
- повременом извештавању чланова УО о начину рада, као и 
- предлагању УО неопходних промена у односу на оквире које је УО поставио 

својом одлуком. 
 
Управни одбор може извршити замену/промену именованог координатора. 
Подружнице, што се нарочито односи на Подружницу Бања Лука, могу реализацију 
планом постављених активности вршити именовањем кооринатора Подружнице, који 
ће на реализацији послова деловати у сагласности са координатором именованим од 
стране Скупштине Удружења.   
 
Током 2016. године Удружење ће своје раположиве капацитете ангажовати на 
следећим пословима: 
 

o Оснивање подружница  
 
Оснивање подружнице Удружење ће понудити Ливњацима и/или њиховим 
потомцима који данас живе на подручију градова Приједор, Бијељина, Суботица исл. 
Наиме, активирање Ливњака са подручија Приједора планира се под окриљем 
подружнице Бања Лука, док би за подручија Бијељине и Суботице биле основане 
посебне подружнице.      

 
Рок: до краја 2016. године  
Координатор: Дијана Ковачић  
 

o Оснивање сеоских одбора  
 
Усвојени циљеви Удружења, као: проширење базе чланства, подизање значаја и 
ефикасности рада Удружења, опсежније ширење обавештења о започетим и 
реализованим пословима, дефинисање посебних активности везаних за одређено 
село Ливањског поља исл, и даље препознају као прихватљиву неформализовану 
организациону јединицу Удружење на нивоу села, Одбор села, на челу са 
председником.  
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Нарочито ће се обратити пажња на оснивање одбора села: Губер, Чапразлије и Врбица 
имајући у виду потребу почетка радова на: 

- сређивању православног гробља у Губеру,  
- реконструкције споменика у Чапразлијама и  
- уређењу парохијског дома у Врбици за потребе коначишта.  

 
Рок: континуирано 
Координатори: Управни одбор 
 

o Санација и завршетак Спомен–капеле (костурнице) у 
Ливну 

 
Реализација овог задатка је фазна. Трећа фаза, планирана за 2016. годину, 
подразумева радове на унутрашњости спомен-капеле, што укључује: осликавање 
зидова (фреско осликавање куполе и историјско-докумнтациона поставка), 
постављање полиелеја, кречење. Такође, неопходно је сагледати стање рамова 
прозора и извршити њихову евентуалну замену, а потом извршити неопходне 
поправке на фасади спомен-капеле.  
 
Уколико финансијска средства буду пристизала у довољној мери за завршетак 
планираних радова, 30. јула 2016. године планира се освећење Спомен-капеле уз 
парастос жртвама. 
 
Имајући у виду обимност послова, као и велику вредност радова, нарочито у фреско 
осликавању куполе, могуће је да се фреско осликавање одложи за наредну, четврту 
фазу. 
 
У оквиру послова извршења овог задатака биће израђен детаљан план радова са 
предрачуном. 
 
Посебна пажња ове године биће посвећена освећењу Спомен-костурнице и парастосу 
жртвама у Ливну, обзиром на навршавање тужних годишњица: 75 година од страдања 
под усташком руком и 25 година од ексхумације и сахране моштију ливањских Срба у 
тада започетој Спомен-капели. 
 
Рок: јули 2016. 
Координатор: Бранко Лаганин, отац Жељко Ђурица и Милош Дамњановић 
 

o Обнова цркве и сређивање гробља у Голињеву 
 
Након извршених радова на чишћењу терена и изради грађевинског пројекта 
изградње цркве на темељима некадашње, за 2016. годину годину планира се 
одржавање очишћеног гробља и црквишта, прикупљање средстава за изградњу цркве, 
као и даље успостављање контакта са потомцима почивших на православном гробљу у 
Голињеву ради сређивања гробља и финансирања радова.  
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Рок: током 2016.године 
Координатор: Милош Дамњановић и Синиша Јагодић 
 

o Санација Спомен гробља на Барјаку-Челебић 
 
У реализацији треће фазе радова током 2016. године и даље ће се ангажовати чланови 
одбора Челебић. Радови подразумевају израду списка-именика свих страдалих у 
школи у Челебићу и јами Бикуши, који ће бити постављен на страни споменика 
окренутој ка унутрашњости гробља.  
 
Што се тиче споменика страдалим Челебићанима у рату 90-тих година 20.века, који је 
постваљен уз споменик на Барјаку, неопходно је постићи договор на нивоу Скупштине 
Удружења о његовој дефинитивној локацији.  
 
Рок: август 2016. 
Координатор: Одбор Челебић 
 

o Православна гробаља у насељима општине Ливно  
 

Ова активност подразумева: успостваљање контакта са житељима села, као и 
потомцима покојника у циљу постизања договора о условима кошења гробаља, 
поправци споменика, подизању или поправци ограде и сл.  
 
У 2016. години посебна пажња ће се посветити сређивању православног гробља у 
Прилуци. Успоставиће се контакти са потомцима и приступити крчењу корова на 
зараслом гробљу. 
 
Рок: континуирано  
Координатори: председници сеоских одбора, отац Жељко Ђурица 
 

o Обележевање масовних стратишта и обнова споменика  
 
Реализација ове активности подразумева израду документа који садржи:  

- попис масовних стратишта и споменика;  
- детаљан опис обележија-споменика из ранијег периода (пре рата 

деведесетих);  
- тренутно стање обележија-споменика; 
- могућност приступа стратишту. 
 

Након тога израдиће се детаљан план и предлог начина реконструкције 
обележија/споменика и редослед израде, као и начин постављања путоказа. 
 
Рок: континуирано до 2016. године.  
Координатор: Управни одбор 
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o Обнова споменика у Чапразлијама 

 
Обнова споменика страдалим Србима села Чапразлије, чија тела су бачена у јаму 
Самогред. Споменик је подигнут након Другог светског рата, на месту на коме су 
сахрањене ексхумиране мошти страдалника из јаме Самогред, али је током грађанског 
рата 90-тих је срушен. 
 
За реализацију овог задатка потребно је установити тачан изглед споменика, као и 
пројекат његове обнове.  
 
Задатак ће бити реализован фазно. У 2016. години, током прве фазе биће искрчено и 
адекватним знаком обележено место некадашњег споменика са остацима тог 
споменика. 
 
Рок: 2016. година 
Координатор: Милош Дамњановић  
 

o Помен страдалим Србима Ливањског поља 1941. године  

 
Овај задатак се састоји од више скупова активности, што подразумева: 
 

- Одржавање годишљих парастоса у: Ливну, Бања Луци, Београду, Новом 
Саду и на Барјаку 

 
Одржавање годишњег парастоса Србима страдалим на Огњену Марију 1941. године,  
установљено је, у наведеним местима, претходних година. Удружење ОМЛ стараће се 
о адекватном обавештању јавности о месту и времену одржавања помена, како би се 
парастоси омасовили.  
 
Рок: јули 2016.  
Координатор: Управни одбор   
 

- Посета Ливну и присуство прастосу страдалим Србима 1941. године 
 

Реализација овог задатка подразумева: анкетирање и израду списка потенцијалних 
путника, организацију превоза, израду трошковника и дефинисање цене по особи исл.  
 
Рок: 29. јули 2016.  
Координатор: Дијана Ковачић 
 

o Трибине и јавни наступи 
 
Организацијом тематских трибина и јавних наступа Удружење има намеру да обележи 
годишњице од значаја за живот и културу српског православног становништва са 
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подручија Ливна, као и промоцију књига са тематиком из живота Срба Ливањског 
поља.  
 

- Организација изложбе “Срби Ливњског поља – трајање кроз векове” 
 
За реализацију овог задатка неопходно је прикупљање и припрема изложбеног 
материјала који ће обухватити слике живота Срба на ливањском подручију, као и 
одабир стручних особа историјског и етнографског профила. 
  
Изложба ће имати посебне целине: демографија и миграције; страдање у 20. веку; 
културна и верска баштина. 
 
Рок: април 2016. године 
Координатор: Гордана Достанић 
    

o Дружење Срба Ливањског поља 
 

Повремено виђање и дружење позитивно утиче на одржавање присних и чврстих веза 
некадашњих комшија и пријатеља из детињства и старог краја. Те везе могу допринети 
и проширењу чланства, подизању степена ефикасности рада и извршења планираних 
задатака на нивоу који ће задовољити очекивања чланова Удружења.  
 
Организацијом сусрета Срба Ливањског поља Удружење ће у 2016. години настојати да 
подсети учеснике на родни крај и бивше комшије.  
 
Рок: током 2016. године 
Координатор: Дијана Ковачић, Драган Гаћиновић  
 

o Формирање база података и архива Удружења 
 
Ова активност је континуираног карактера, а у поступку њене реализације је 
неопходно успоставити контакте са појединцима, али и институцијама (архиви, музеји, 
институти исл.) Србије и Српске, у циљу сагледавања грађе коју те институције 
поседују, као и прибављања стучних савета о дефинисању грађе, начину њеног 
прикупљања, архивирања исл. Такође, пожељно је хармонизовати деловење 
Удружења са другим удружењима грађана са подручија од Ливна до Грахова која 
имају у плану (или су реализовала) сличне активности.  
 
Ова активност реализаоваће се израдом више различитих база подтака, као: 

 
- расељених Ливњака и потомака  

 
Израда ове базе података је при крају, обзиром да се апликација налази у фази 
тестирања. База ће се пунити јединственом формом образаца доступног јавности ради 
попуњавања, који је део електронске апликације. 
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Рок: континуирано 
Координатори: Сава Шуњка и Оливера Радета 
 

- страдалих ливњских Срба у ратовима у 20. веку (по категоријама: 
војници, цивили, заробљеници...) 

 
Рок: континуирано 
Координатор: Александар Радета 
 

- логора, јама и других стратишта 
 

Рок: континуирано 
Координатор: Ранко Радета 
 

- етнографке и етнолошке баштине 
 
Ова база подразумева сакупљање предмета и рукотворина и или њихових 
фотографија, опис начина употребе и израде, као и записивање књижевног народног 
стваралаштва, опис музичких инструмената и снимак музичког стваралаштва исл.  
 
Рок: континуирано 
Координатори: отац Жељко Ђурица и Јасна Вујчић 

 
- архив Удружења  

 
Формирање архива Удружења је дугорочан посао, који се започиње прикупљањем 
оригиналних, скенираних или копираних докумената, записа, фотографија и сл. 
историјског и демографског карактера везаних за живот Срба са подручија од Ливна до 
Грахова.   
 
Рок: континуирано 
Координатори: Синиша Јагодић и Јасна Вујчић 
 

o Божићно и васкршње даривање  
 

Реализација овог задатка обухвата прибављање информација неопходних за 
утврђивање ажурних података о броју деце старости до 18 година, као и самохраних 
старачких домаћинстава којима ће Удружење упутити пакете поводом божићних и 
ускршњих празника.  
 
За даривање деце поводом Васкрса 2016. године, Удружење ће сагледати могућност 
организовања још једне екскурзије. 
 
Координатор: Управни одбор Удружења 
Рок: април/мај и децембар 2016.  
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o Школа основа српског писма и језика 
 
Удружење и Паројиха лијевањска организоваће током ове године Школу основа српског писма 
и језика за заитересоване полазнике, а пре свега децу школског узраста која похађају часове 
веронауке за православне, са подручија Ливна и купрешких села Равно и Малован. Програм 
обуке састојаће се из два дела: учење азбуке (штампана и писана слова) и учење граматике и 
одвијаће се у два циклуса, при чему први циклус обухвата период од фебруара до јуна, а други 
период од септембра до децембра 2016. године. Наставу, ће водити о.Жељко Ђурица.  
 

Координатор: Управни одбор Удружења и о.Жељко Ђурица 
Рок: током 2016.  
   

o Евидентирање имовине у власништву Православне 
црквене општине Лијевно у Ливну (парохије у Ливањском 
пољу)  
 

Овај задатак се преноси у потпуности из Плана за 2015. годину. Удружење ће 

дефинисати пројекат Пописа имовине парохија: Лијевно, Врбица, Губин и Црни Луг – 

према историји власништва парцеле (почетно стање на дан 1.12.1914; евиденција 

конфисковане имовине; премеравање и укињижба имовине парохија). Пројекат 

подразумева предрачун трошкова и дефинисање институција и појединаца, стручних 

сарадника на пројекту.  

Рок: крај 2016. године 
Координатор: Управни одбор 
 

o Информисање и административно правна помоћ за 
питања повратка и регулисања имовинско правних 
односа  

 
За пружање помоћи члановима у погледу административно правне помоћи, 
регулисања имовинско правних односа исл, Удружење не располаже стручним и 
другим ресурсима. Ипак, имајући у виду да су питања од значаја за расељену 
популацију везана за акта која доносе државни органи, те да се информисање јавности 
одвија јавном објавом на званичним интернет страницама тих органа, као и да се 
регулисање одређених имовинских питања спроводи јавним конкурсима, Удружење 
ће преко своје интернет странице обавестити чланство и пружити формална тумачења 
начина пријављивања, попуњавања образаца и сл.  
 
Такође, за прибављање правних писмена, Удружење ће настојати да обезбеди лице 
које ће бити на услузи расељеним лицима за обављање ових и других 
административних послова.  
   
Рок: континуирано  
Координатор: Управни одбор  
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o Контакти са локалним и државним органима и 
институцијама и Српском православном црквом  

 
За побољшање услова живота и остварење других захтева од значаја за повратак 
расељених Срба, континуирани задатак Удружења је успостваљање контаката са 
органима локалне самоуправе општине Ливно, као и институцијама Републике Српске 
и Федерације БиХ, а у смислу поправке или изградње инфраструктурних објеката и 
других питања од значаја за живот у ливањским селима насељеним претежно српским 
становништвом. 
 
Питања од заједничког интереса за рад Удружења и живот ливањских Срба и њихово 
квалитетно решавање од користи за целу српску ливањску заједницу, укључујући и 
расељене, постављаће се и решавати у сталном контакту, сарадњи и редовном 
међусобном обавештавању између Удружења и Црквене општине Лијевно, као и 
Епархије бихаћко-петровачке. 
  
Рок: континуирано  
Координатор: Управни одбор  
 
О фазама реализације појединих задатака, као и њиховом коначном завршетку, 
Управни одбор ће обавештавати чланство и јавност периодичним извештајима и 
фотографијама путем интернет странице Удружења и електронском поштом, као и 
детаљним извештајем са финансијским стањем на Скупштини Удружења. На исти 
начин, чланство и јавност ће редовно бити обавештавани о приложницима и 
прилозима прикупљеним за појединачне активности.   
 

   
 УПРАВНИ ОДБОР 

    УДРУЖЕЊА ОГЊЕНА МАРИЈА ЛИВАЊСКА 
Гордана Достанић, 

 Председник Управног одбора, ср 
   


