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1. Да сваке године бар једном посети свој  
 Јањ и једну од јањских манифестација.

2. Да слави своју крсну  славу и да је чита  
 по јањским обичајимa.

3. Да  пости, да се исповеди и причести.

4. Да једном годишње  посети свој   
 манастир Глоговац.

5. Да се стара о својој родној кући,   
 очевини , дедовини и породичном  
 гробљу.

6. Да негује јањске обичаје, историју   
 и традицију и да их пренесе на своје  
 потомке. 

7. Да се Јањaни узајамно помажу,   
 поштују и воле. 

8. Да следи јањске врлине: побожност,  
 поштење, честитост, марљивост и
 скромност

9. Да набави, чува и када има прилику  
 носи јањску ношњу.

10. Да поштује своја удружења, буде у  
  њима активан  и да се одазива 
  хуманитарним   акцијама.
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ИН МЕМОРИАМ – Милан Маријанац  (1965-2020 )

ОТИШАО ЈЕ ЗАУВЕК  ОСНИВАЧ,  ПРВИ  И  ПОЧАСНИ  
ПРЕДСЕДНИК  ЗАВИЧАЈНОГ УДРУЖЕЊА  ЈАЊАНА.  
ОСТАЛА  ЈЕ ВЕЛИКА ТУГА,  БОЛ И ПРАЗНИНА.

Милан је преминуо после дуже и тешке 
болести, 18. децембра 2020. године, у 56-
ој години  живота.  Сахрањен је на Новом 
гробљу у Новом Саду, уз присуство преко 
2.000 посетилаца. Опело му је служило 15 
свештеника.  Његов одлазак је ненадокнадив  
губитак за његову породицу, Удружење 
Јањања, за цео Јањ, као и за  његову 
компанију “Виторог”.

Потекао је из чувене јањске породице 
Маријанац, која је дала много знаменитих 
личности: конгресмена у Скупштини 
Краљевине Југославије, генерала ЈНА, 
народног хероја, професоре  универзитета 
и свшетеника, али нико од њих није 
имао  толико велико срце, племенитост  и 
хуманост, које га је  посебно красило. Дисао 
је, мислио, говорио и живео је свим својим 
бићем за Јањ. Много тога је  још желео да 
уради у свом завичају, aли је заустављен у 
кораку  и у сну.

Не  постоје  речи утехе које би умириле његову 
породицу, као ни све оне многобројне  који су с 
Миланом друговали, радили,  или га само познавали. 
Ово је, без фразе, велики губитак за све, јер је заувек 
отишао највећи и најбољи од свију нас. Није се јасно 
могло ни видети колико је  његово дело било велико, 
док нас није заувек напустио. Бројна су његова дела, 
пројекти и доброчинста која је за живота урадио. Иза 
њега је остала његова дивна породица, која му је била 
велика подршка,  супруга Звездана и петоро деце које 
су успешно одгојили и извели на пут.

БИOГРАФИЈА

Рођен је 1965. године на високој коти, на око 1.300 
метара надморске висине, испод његовог Виторога, 
од оца Дане и Мајке Стане-рођене Миловац. Основну 
школу завршио је у Стројицама, а Гимназију у Шипову. 

Након oдслужења војног рока, у Новом Саду је уписао 
Пољопривредни факултет. Међутим, већ 1990. год. 
почиње да се самостално бави бизнисом тако да је 
захваљујући свом преганом раду и упорности,  од 
малог салона намештаја, кога је назвао Виторог, 
у сутерену породичне куће, стигао, до једног од 
највећих продаваца и произвођача намештаја у 
Србији, створивши компанију са 800 заспослених 
радника. У његовој фирми запослио је и велики број 
Јањана  који и данас дориносе успешности компаније 
Виторог. За све те године његовог успешног рада 
Милан је упоредо чинио доброчинства помажући 
разне институције и појединце. Био је  истински 
побожан  и прави верник. Иако оптерећен послом и 
обавезама, постио је све постове и причешћивао се, 
а недељом и свецом присусвовао је у цркви редовно 
светим  литургијама. 

ДОБРОЧИНСТВА

Посебна  је прича његов хуманитарни рад и помоћ  
свима и свагде. Врло је мало оних који су тражили 
помоћ од њега а да је  нису и добили. Заиста је помагао 
свима: сиромашнима и болеснима, као и разним 
институцијама: школама, црквама, болницама, дечијим 
вртићима, спортским колективима и спортистима. 
Пре свега, значајно је његово доброчинство црквама 
и манастирима. Тако је  помогао изградњу свих  пет 
новоизграђених цркава у Новом Саду, као и цркву 
у Будисави. А, посебан допринос дао је градњи и 
завршетку унутрашњих радова у цркви у Ветернику, 
где је  и долазио на молитве и литургије. Помоћ 
је упућивао и свим завичајним удружењима из 
Крајина, која егзистирају у Србији па готово да није 
било крајишког скупа  код нас да му он није дао свој 
допринос. 

Милан је  био иницијатор, оснивач, први и почасни 
председник  нашег Завичајног удружења Јањана. Дуги 
низ година готово га је сам финансирао. У његовој 
кући, у сутерену, годинама биле су просторије ЗУЈ-а 
за које  је обезбедио комплетан инвентар и логистику.

ДОПРИНОС ЈАЊУ 

Његов допринос Јању је, такође, огроман. Помогао је 
постојеће цркве, као и  градње нових цркава и спомен 
капеле,  школу у Стројицама, као и градњу нових  и 
обнову старих чесми у Јању. У Стројицама  је отворио 
предузеће  које запошљава 12 радника.

МАНАСТИР ГЛОГОВАЦ

Посебан је допринос дао доградњи манастира 
Глоговац. Био је ктитор целог пројекта. Сада је 
Глоговац  поново култно и  духовно средиште  Јања,  
као и место ходочашћа, не само Јањана, већ и верника 
из удаљених крајева.

Утемељио је  Јањски вишебој, догађај  по коме је  Јањ 
чувен надалеко. Све оне песме  у којима се помињу 
Јањ и Јањани, које  певају крајишке групе, чују се 
захваљући само њему. Основао  је  КУД „Јањ“ Стројице, 
које је израсло у озбиљну институцију,  која баштини 
наше обичаје.

Милан је отишао прерано, али се за живота 
остварио у свим сегментима свога делања. Његово 
велико хумано  дело и посвећеност  Јању остаће 
путоказ  свим генерацијама Јањана које долазе и 
трајаће док је Јања и Јањана, као што и данас трају 
дела његовог  прадеде Дреке, доктора  Раде  Раките 
и свештеника Љубомира Пеће. А надамо се да  ће 
са облака изнад Јања у будућности  гледати Јањ 
онаквим каквим смо га ми заједно и замишљали.

Драги наш Милане, почивај у вечном миру. 

Твоје Завичајно удружење Јањана.

Оснивачка скупштина ЗУЈ-а 2009. год. 

Додела признања Лази Пајчину 
на Вишебоју 2011. год. 

Машалање на врху Виторога  2013. год. 
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АКТИВНОСТИ ЗУЈ-а

СЛАВА ЗУЈ- А  И 11 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА  
УДРУЖЕЊА  ЈАЊАНА
ДОМАЋИН СЛАВЕ БИО ЈЕ МЕСНИ ОДБОР  ЗУ ЈАЊАНА РАВНО СЕЛО, НА ЧЕЛУ СА 
ПРЕДСЕДНИКОМ ОДБОРА ГОРАНОМ КВРГИЋЕМ, А СЛАВА И ГОДИШЊИЦА ОДРЖАНА ЈЕ 
БАШ У ФУТОГУ ДА БИ ЈОЈ ПРИСУСТВОВАО ШТО ВЕЋИ БРОЈ ГОСТИЈУ. НА КРСНОЈ СЛАВИ 
ОКУМИЛИ СУ СЕ ЗУЈ-А И УДРУЖЕЊЕ СРБА ДОЊОВАКУФЉАНА, КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У ДВЕ 
СУСЕДНЕ ОПШТИНЕ. ЊИХОВО ПРИЈАТЕЉСТВО И БЛИСКОСТ ДАТИРА ДУГО И ТРАЈЕ ОД 
ДАВНИНА.

АКТИВНОСТИ ЗУЈ-а

СПОНЗОРИ
КОМПАНИЈА „ВИТОРОГ“- НОВИ САД 
„СНГ ПАРКЕТ“ – БЕОЧИН 
АДА КОМПЈУТЕРС“ - НОВИ САД 
„ДУНИС“ БЈЕЛОБРК – ФУТОФ 
„ЈЕРКОВИЋ МБМ“- НОВИ САД 
„ПЕЛЕТРАНСПОРТ“–ПЕТКОВИЋ ФУТОГ 
„ЕРКЕР ГРАДЊА“ - ВЕТЕРНИК                          
„ТОП ТРЕЈД“  - ТОПИЋ – НОВИ САД
„ЕНЕРГОГЛОБАЛ“ - ФУТОГ
СТАНКО И РАША ЈОВЕТИЋ –НОВИ САД
ПЕКАРА „БАКЕР“ -ФУТОГ
КРЕЧАНА „ШУМАР“ – ВЕТЕРНИК 
СЗР „ЈАЊ“ – ФУТОГ  
СТР „БАНАНА“- НОВИ САД 
СПОРТСКА ХАЛА ФУТОГ

ВИСОКЕ ЗВАНИЦЕ И ГОСТИ
И ове године присутни су били значајне званице: 
градоначелник Новог Сада Милош Вучевић, 
народна посланица Јасмина Обрадовић, 
председник скуштине Општине  Шипово Милан 
Плавшић, начелник Градске управе за грађевинско 
земљиште Града Новог Сада Дејан Мандић, 
представници Секретаријата за културу Аутономне 
Покрајине Војводине и представници Управе за 
културу Града Новог Сада, представници Удружења 
Јањ Шипово на челу са предсједником Зораном 
Маријанцем. Слави и годишњици присуствовали 
су увек драги гости, представници сродних 
завичајних удружења у Војводини : Змијање из 
Каћа, Удружење Срба Доњовакуфљана, Удружење 
Крајишника Крајина из Врбаса, Удружење Мањача, 
Удружење Гламочко коло и Удружење Петровчана.
Посебан поздрав упућен је јермонаху оцу Теофилу, 
сада игуману манастира Прибојска бања, а некада 
намесника манастира Глоговац.
Као и сваке године,  тако и ове присутни су били 
и представници свих шест месних одбора ЗУЈ-а из 
Војводине: Футога, Обровца, Будисаве, Равног Села, 
Перлеза и Банатског Новог Села, као и повереници 
ЗУЈ-а из места у Војводини где нема организованих 
одбора.

Овогодишњи кум славе био је директор Фонда за 
помоћ избјеглим, прогнаним и расељеним лицима 
АП Војводине Душко Ћутило.
На самом почетку гости-свештеници одржали су 
славски обред по црквеним обичајима. Након тог 
чина, футошки свештеник Миле Мајкић је поручио да 
се у вери налазе и част и образ, домаћинска слика, 
све оно што ваља и што сваки човек треба да буде, 
да будемо деца светог Саве. А онда је Бране Миловац 
из Обровца „прочитао“ јањску верзију славе од 12 
колена на начин како се слава некад читала а и још 
данас се чита у Јању. 
Након славског обреда и чина кумовања између 
Завичајног удружења Јањана и Срба Доњовакуфљана, 
Зоран Црепуља, председник ЗУј-а,  заједно са 
члановима  Извршног одбора, свим гостима и 
осталим присутним посетиоцима упутио је  поздрав. 
Том приликом није крио задовољство што су се 
овом догађају одазвале све високе званице и остали 
значајни гости. 

ЗВАНИЦЕ О СЛAВИ, ГОДИШЊИЦИ ЗУЈ-А И ЈАЊУ
Милош Вучевић, градоначелник Новог Сада и велики 
пријатељ Јањана, је нагласио да је велика част 
имати патрона у Светом Симеону Мироточивом, у 
утемељивачу и српске државе и српске духовности и 
цркве.

Миодраг Линта, предсједник Одбора за дијаспору 
и Србе у региону Скупштине Србије је у свом 
обраћању подијелио сјајне утиске које носи са 
дводневног боравка у Јању, у љето 2019. године, 
када је присуствовао 11. Јањском вишебоју.Тамо 
се на најљепши начин чувају обичаји и традиција 
јањског краја. Линта је поручио да Јањани имају 
много разлога да буду поносни на свој крај.
Милан Плавшић, предсједник СО Шипово се 
осврнуо како је Јањ некада био велики и моћан, са 
14.000 становника, а сада нажалост тек неких 1.100 
становника. У већини села су школе погашене, 
Јању је помоћ потребнија више него икада и ако 
се не помогне у овим тренуцима, послије ће бити 
касно.
Отац Чедомир Арамбашић, протојереј-ставрофор  
је пренио присутнима благослов владике оца 
Сергија и позвао све да сачувају своју веру 
православну, да буду достојни наследници својих 
предака и сачувају свето име Србиново и Јањ да 
носе у срцу ма гдје били.
На крају званичног протокола представљена је и 
нова књига под насловом „Мој завичај  Шипово 
– Јањ“, аутора професора доктора Момчила 
Сакана. Аутор је рекао да га посебно радује што су 
Јањани привржени завичају.“Чувајте љубоморно 

то удружење и везу са завичајем – место где смо 
постали и одакле потичемо. То је једна лака читљива 
прича о људима нашег завичаја коју сам испричао 
онако како сам их видео у време мог детињства“. 
Весеље је настављено до раних јутарњих часова, уз 
песму и игру, уз срдачне загрљаје, здравице и наступ 
певачке групе Звуци Виторога.
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AKTIVNOSTI  ZUJ-а

СКУМОВАЛИ СЕ УДРУЖЕЊЕ СРБА 
ДОЊОВАКУФЉАНА  
И ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ЈАЊАНА

Чин Кумства између ова два удружења, уз присуство 
свештеника, збио се 26. фебруара 2020. године  у Футогу 
током  славске прославе 11 година ЗУЈ-а. Том прилком 
чин кумства обавили су два председника Душко  Чутило 
исред Срба Доњовакуфљана  и Зоран Црепуља испред 
Удружења Јањана. Тим поводом они су разменили 
пригодне поклоне, као знак сећања на овај, за оба 
удружења, значајан догађај.

ПРЕДСЕДНИК  ЋУТИЛО  О  КУМСТВУ
“Када људи постану кумови тада и њихово пријатељство 
добија један посебан облик. Овим чином смо данас, 
нашим прецима који су вековима иза нас у Вакуфу и Јању 
сарађивали и били сложни пријатељи кумови и рођаци, 
дали један посебан печат, који нас сад и обавезује на још 
чврћу сарадњу. Надамо  се да ће поколења која долазе 
иза нас  ово кумсто и сачувати”.

БЛИСКОСТ И САРАДЊА КРОЗ ВЕКОВЕ
Заиста су Јањани и доњовакуфски Срби били  упућени 
једни на друге. Јањани су морали чешће одлазити у Вакуф 
због својих потреба. Док су Доњовакуфљани најчешће 
продавали воће које није успевало у Јању, код нас су 
куповали вуну, кожу, креч и производе који су им били 

Кумству обично претходи дуго пријатељство, блискост и сличност међу људима. Тако је било и у 
овом  случају. Срби Доњовакуфљани и Јањани су вековима уназад били окренути једни другима. 
Иако нема баш много случајева да се групе људи и удружења скумују, ово је ипак леп чин, који је 
круна њиховог  пријатељста и поверења.

AKTIVNOSTI  ZUJ-а

 2. САЈАМ ЗАВИЧАЈА У НОВОМ САДУ 

дефицитарни.  Јањани су продавали своју стоку у Доњем 
Вакуфу током целе године. А посебно у великом броју 
одлазили су на чувени дернек-вашар  који се одржавао 
на  светог Илију 2. августа. Такође, Јањани су у Вакуфу 
куповили  обућу, одећу и друге потрепштине, а обављали  
су занатске  и здравствене услуге. Сви ти чести блиски 
контакти генерисали су кумства, удаје и женидбе на 
обострано задовљство.

ВЕЗА ПРУГОМ УСКОГ КОЛОСЕКА
Јањ и Доњи Вакуф  је некад  повезивала пруга уског 
колосека које више нема. Пруга је водила преко чекрка 
од Јаблана преко Криве јелике и Љуше до Прибељаца, 
па даље до Лучевца. Иако је пругом првенствено вожена 
дрвена грађа, у Јањ је пругом стизао и грађевински 
материјал: цреп, салонит, цемент, први шпорети на дрва, 
кукуруз из Војводине, као и друге кабасте потрепштине 
које се нису могле другачије  допремити. Вакуфљани су 
популарним ћиром у теретним вагонима долазили на 
јањске зборове.

НЕСУЂЕНА ЈАЊСКА ПИЛАНА
Позната је прича да је у Јању-Ваганцу, половином 
прошлог века, требала бити изграђена пилана. Међутим, 
због немогућности директне пружне везе са Доњим 
Вакуфом (отуд веза преко чекрка на Јаблану), пилана је 
изграђена баш у Вакуфу и до последњег рата носила је 
име Јањ. Пилана је имала јаку сирену, која се оглашавала 
неколико пута дневно. Та сирена се могла чути чак и у 
Јању тако да су Јањани по њој могли знати колико је сати.

Други Сајам завичаја под називом 
”Завичај кроз привреду, туризам и 
културу” одржан је 22.02.2020. године у 
Новом Саду у Мастер центру Новосадског 
сајма. Oрганизaтор ове приредбе био 
је Фонд за пружање помоћи избеглим, 
прогнаним и расељеним лицима, уз 
подршку Покрајинске Владе. На сајму 
се представило преко 70 излагача, на 
100 штандова, које је обишло преко пет 
хиљада посетилаца.

Церемонију отварања Сајма завичаја увеличали 
су потпредседник Покрајинске владе Ђорђе 
Милићевић, заменик градоначелника Новог 
Сада Срђан Кружевић и директор Фонда за 
пружање помоћи избеглим, прогнаним и 
расељеним лицима Душко Ћутило, али и богат 
културно-уметнички програм.

Директор Фонда за пружање помоћи избеглим, 
прогнаним и расељеним лицима Душко Ћутило 
није крио задовољство због организације 
другог по реду Сајма завичаја на којем се окупио 
велики број завичајних удружења, институција, 
појединаца, али и свих људи који могу на прави 
начин да представе и презентују свој завичај. 
Ћутило је истакао да је жеља да се кроз овакву 
манифестацију сачувају од заборава све оне 
лепоте које су људи донели из свог завичаја. 

У културно-уметничком делу програма 
наступило је преко 300 учесника из Србије и 
региона. На штандовима је своје обичаје, културу 
и традицију представило и презентовало 
преко 70 завичајних удружења, појединаца и 
институција из Републике Србије, Републике 
Хрватске, Републике Српске, Федерације БиХ и 
Косова и Метохије.

JAЊАНИ  НА САЈМУ

И ове године Завичајно удружење Јањана 
учествовало је на овој престижној манифестацији. 
Уз препознатњиву сценографију, с чувеном 
јањском цирадом и два банера, на штанду ЗУЈ-а 
све је одисало Јањом. Од женских и мушких 

ручних радова, преко домаћина обучених у 
јањску народну ношњу,  до сира и кајмака из 
Јања које су приредиле  чланице Удружења 
„Јањски кајмак“.  Све ово је било зачињено 
константном мушком, а повременом и женском 
изворном песмом, што је додатно привлачило 
госте сајма на штанд Јањана.

Укупну слику и угођај употпунио је КУД Јањ 
Стројице својим доласком на сајам. Они  су, као 
гости Фонда, наступили на централној бини. Том 
приликом,  захваљујући сјајној игри и јањској 
ношњи, побрали су симпатије свих присутних 
посетилаца. Такође, током целог њиховог 
боравка на сајму, због лепоте и оригиналности 
јањске ношње, посетиоци су се константно 
фотографисали с члановима КУД-а Јањ. 

Председници Црепуља и  Ћутило   
са свештеником Стојаном Билићем 
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ИЗ  ИСТОРИЈЕ ЈАЊА ИЗ  ИСТОРИЈЕ  ЈАЊА

У Попису босанских спахија из 1123. 
(1711.) године, који је публиковао и 
објаснио Влад Скарић, спомињу се 
два тимарска села, једно са именом 
Јањ а друго нечитко, и нахијско име 
Јањ, који припадају Нахији Скопље 
а Ливи Клиса и наведена су имена 
спахија — тимарлија чији су тимари.

ПУТОПИСЦИ  О  ЈАЊУ 

Путописац  Бенедикт  Курипешић био је хабзбуршки путописац. Он је 1530. године путовао  преко 
Босне, Србије и Бугарске до Цариграда и назад до Љубљане. Прошао је кроз нашу област и својим 
записима помиње соко град, реке Пливу и Јањ и село Бабин До. 

ПУТОПИСАЦ БЕНЕДИКТ КУРИПЕШИЋ 

Путописац Курипешић на путу кроз Босну 

…”У недељу, 4. септембра 1530. кренусмо од Герзова брежуљком до тврђавице Сокола (Сзоколл), 
што значи колико и «соколов камен», а лежи с лијеве стране и има шест до седам округлих кула у 
зидовима и са све три стране велики дубок шанац. Послије тога дођосмо до воде Пливе (Плуиа), 
пређосмо њу и још једну воду што је текла према нама, па, ударивши мало улијево, дођосмо у 
село што је лежало на брду Сонион (Сзонион), а звало се Власиње (Вллахен). Ту преноћисмо.

У понедељак, 5 септембра, кренусмо из Власиња преко врло високе планине Сеним (Сзеним), 
спустисмо се у дубоку долину, па дођосмо до ријеке Јања и села Бабиндола (Бабиндол), што 
лежаше на брежуљку. Ту преноћисмо. У уторак, 6 септембра, кренусмо из села Бабиндола 
високом планином, која се звала Соним (Сзоним). Горе високо на брду Вестин (Ваестин) бијаше 
лијепа пространа пољана (сада Љуша). Затим се спустисмо дубоко у долину ка ријеци Врбасу 
(Вербосса)”,..

ИЗВОД ИЗ ПУТОПИСА КРОЗ БОСНУ И ПРОЛАЗАК КРОЗ ЈАЊ

Јањ и његова околина (»Босанска Вила« 1886. г. стр. 76—78).

„Јањ броји око 450 све самих српских кућа, са 4370 душа. Лежи у 
простору преко брда и долина и то са југа (од Купреса) 3-4 сахата 
у дуљину до Воларске општине. Са истока и запада окружују га 
највише борове планине, од којих народ добива дрва за огријев 
и грађу од јеловине и смрчевине: а пече и више пута и паклину 
тј. борову маст, коју носе у Далмацију и тамо је продају за морске 
пароброде. Села су доста густа и од свију варошких мјеста удаљена, 
и то од Јајца 4 од Доњег Вакуфа 4 и од Гламоча 6 и до 8 сахата. Мјеста 
сва подлежу Јајачком котару. Срби сви говоре правим  јужним 
наречјем, само се чују неки умеци у ријечима као: ље, увано, мој 
Бого! итд. Предио је здрав, а то се и отуд видити може, што се доста 
старих људи од 60,80 и преко 100 година виђа, те на много прилика 
видиш сина,који је такође старац по изгледу као и отац осиједио. 
Младеж тако исто је чила, свјежа, здрава и угледна. С правом се 
рећи може, да су Јањ и Купрес најздравија мјеста по положају; али 
у исто доба и најхладнија мјеста у Босни“.

ЗАПИСИ СВЕШТЕНИКА СТЕВАНА ДАВИДОВИЋА 

„Он је прво објавио чланак који је изашао у сарајевском »Прегледу« (за 1912. г. свеска III страна 
534—539).  То је била само скица његових антропогеографских и етнографских испитивања области 
Јања. Иза његове смрти нађен је разрађен концепат у папирима, који су послали, са белешкама 
о обичајима Српској Академији наука у Београд. Чланак говори о слављењу Крсног имена, 
Објављен је 1913. страна 117—120.) са насловом  Крсна слава, крсно име.  У Пећиној књижевној 
заоставштини, која је стављена на расположење Академији наука има различите садржине: (1) 
антропогеографска испитивања; (2) обичаји и веровања (махом из западне и северо-западне 
Босне); (3) фолклорне белешке (народне песме и приповетке) и (4) изводи из разних дела. Из те 
књижевне заоставштине издвојио је професор Универзитета у Београду др. Веселин Чајкановић и 
публиковао у издањима Академије наука у Београду, у 32. књизи »Српског Етнографског Зборника« 
(1925. г.), с насловом Обичаји и веровања из Босне“.

ТРАГОВИ АУТОНОМИЈЕ У ЈАЊУ

„Када се пажљиво прочитају сва књижевна заоставштина покојног Љубомира Пеће и причања 
његовог оца старца Јове Пеће, јасно се разабира да област Јањ није била саставни део Јајачке 
Бановине 1463—1528. коју су Мађари организовали, преотевши ове крајеве од Турака исте године 
кад је погинуо и последњи босански краљ Стјепан Томашевић. Јањ је био тада погранична област 
турске државе у којој је била посада мартолоза, међу њима и преци Пећини“. 

ДАВИДОВИЋ О НАУЧНИМ РАДОВИМА  ЉУБОМИРА ПЕЋЕ

Утврђени Соко град код 
Шипова 15. век 

ПРЕДАЊЕ О ВОЈВОДИ  СТОЈАНУ ВУЧКОВИЋУ
„У Јању се очувало народно предање о војводи Стојану Вучковићу и његовој борби с Турцима и да је 
након што је  у двобоју убио Хасан-пашу, побегао мору у Сињ. И, заиста 1922. године у Книну нашао 
сам се с људима, кад су кретали са овцама на планину Динару  и, из разговора с њима, сазнао да им 
је старина, једнога од њих који се звао Вучковић, од Босне из Јања. Презимена Вучковић било је у 
доба босанске самосталности и у Ускопљу, суседној области Јања. У повељи Бана Стјепана, којом 
даје кнезу Вукославу, жупу Баницу и Врбању у наследну баштину, спомиње се као сведок Вучковић 
од Ускопља“.

Село Бабин До са околином
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AКТИВНОСТИ ЗУЈ-A

ЧЛАНОВИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ЗУЈ-А 
ПОСЕТИЛИ СКУПШТИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У ФОКУСУ

Том приликом, чланови ЗУЈ-а у Скупштини Србије,  
уз пратњу стручних  скупштинских служби, обишли 
су просторије Народне скупштине, између осталих, 
велику салу у којој се одржавају седнице Скупштине 
Србије, малу салу, библиотеку и салон кнеза Павла.

По завршетку обиласка Скупштине, одржан је радни 
део састанка. Том приликом, Миодраг Линта се 
захвалио гостима на посети, истичући, да му је рад 
овог удружења познат и да ће имати и даље његову 
подршку у реализацији својих активности. Линта је 
навео да му је била велика част да буде гост  Удружења 
поводом одржавања прошлогодишњег 11. Јањског 
вишебоја, јединствене спортске и етно-туристичке 
манифестације у Јању у Републици Српској, 
изразивши задовољство њиховим гостопримством. 
У  име Завичајног удружења Јањана на срдачном 
пријему захвалио се његов председник Зоран 
Црепуља,  који је говорио о досадашњим  
активностима удружења као и плановима за 
наредни период.. 

О Јању,  његовим   карактeристикама  и  
знаменитостима говорио је секретар ЗУЈ-а 
Цвијан Савковић, истичући да је Јањ засебна 
историјска, географска и културолошка целина у 
Републици Српској, а  захваљујући свом положају и 
изолованости, ова област успела је да сачува своје 
обичаје, културу, традицију, и посебно је  нагласио 
да из овог краја потичу многи познати спортисти и 
друге значајне личности. 

На крају састанка, Зоран Црепуља се још једном 
захвалио Миодрагу Линти на пријему, и непосредно 
прије заједничке фотографије у холу Народне 
скупштине, поклонио му је слику са етно мотивима 
Јања. 

На позив председника Скупштинског одбора 
за Србе у региону и народног посланика 
Миодрага Линте, чланови Извршног одбора 
Завиачајног удружења Јањана,  почетком 
матра 2020. године,  посетили су Народну 
Скупштину  Републике Србије.

У овој календарској години асфалтирана су четири нова пута у Јању у укупној  дужини од 8 
километара. Општина Шипово је испоштовала  обећања.  Нови асфалтни путеви олакшаће 
комуникацију и побољшати услове за живот у Јању.

Након бројних проблема у овој години, изазваног  корона вирусом, путеви који су требали 
бити урађени у још ранијем периоду, завршени су ипак крајем календарске  2020. године,  
на задовољство мештана који живе на тим потезима, али и на радост  свих Јањана, где год 
били.

Најдужи пут који је асфалтиран је на релацији Бабићи - Доњи  Малиновићи и  који припадају 
селу Подобзир. Дуг је  око 4 километра. Затим следи нови пут од Стројица до Растика у 
дужини од 2 километра. Трећи по реду је  пут од магистралног пута Стројице – Купрес, од 
скретања за Ваган до Маријанаца у Вагану.  Четврти асфалтни пут води са пута Ваганац - 
Бабићи до засеока Џајићи, недалеко од извора реке Јањ.
Завичајно удружење Јањана изражава захвалност Општини Шипово за ове врло важне  
пројекте у Јању.
 

ЧЕТИРИ НОВА АСФАЛТНА ПУТА У ЈАЊУ

Пут Бабићи-Подобзир 

Пут до засеока Џајића

Пут Бабићи-Подобзир 

Пут Стројице-Растик 
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DUHOVNI ЖIVOT

ПРОСЛАВЉЕН  30. ЈАЊСКИ САБОР  
У МАНАСТИРУ ГЛОГОВАЦ

У Недељу Свих Светих 14. јуна 
2020. године верни народ 
Јања и околине, окупио се у 
манастиру Глоговац како би 
прославили 30. јубиларни 
Јањски сабор. Међутим, ове 
године због појаве корона 
вируса, он је заиста био 
посебан, како  због  ограничења 
броја присутних верника, тако 
и због неодржавања духовно-
културног програма. 

DUHOVNI ЖIVOT

ПОСТРАДАО  МОНАХ  СТЕФАН

У манастиру Глоговац, 7. децембра 2020. године ,  Драган 
Шево  из Бања Луке је на свиреп начин ножем смртно 
ранио монаха Стефана. Цео Јањ и сви Јањани, где год да 
су се затекли, с великом жалошћу, тугом  и неверицом 
примили су ову трагичну вест.  

На молитвени испраћај монаху Стефану је дошло много поклоника Манастира Глоговца као и 
двадесетак свештеника и монаха наше и других Епархија СПЦ. Литургијским сабрањем је началствовао 
архимандрит Василије настојатељ манастира Клисина код Приједора.
Послије Свете Литургије служен је чин монашког опела у току којег се присутнима, у име Епископа 
бихаћко-петровачког Г. Сергија и у своје лично име, обратио Архимандрит Варнава, настојатељ 
Манастира Глоговац.
Отац Стефан сахрањен је у порти манастира Глоговца са југоисточне стране олтара манастирске 
цркве. Народ Јања га никад неће заборавти. Нека му је вечна слава.

БИОГРАФИЈА
Монах Стефан, на крштењу добио је  име Миодраг Ачић. Рођен је у Инђији 1. августа 1958. године од 
оца Драге и мајке Милке. Основну и средњу школу за кувара завршио је у Инђији. Послије окончаног 
школовања ступа у радни однос у својој струци у Хотелу „Војводина“ у Новом Саду. Посао кувара обављао 
је и по приморју, на бродовима, чак и у далеком Ираку. Свој коначни животни пут и циљ Миодраг налази 
у Манастирској тишини Манастира  Илиња  гдје бива замонашен на Светог првомученика и архиђакона 
Стефана 2007. године. Тим поводом Миодраг умире за овај свет а рађа се Стефан, и добија име по светом 
архиђакону и првомученику Стефану чије ће име носити часно и достојно, те ће га оправдати начином 
свога живота. У службу Епархије бихаћко-петровачке монах Стефан ступа 2012. године и бива прикључен 
братству Манастира Глоговца. Иза тихог, повученог, смиреног монаха, одевеног у оветшалу одећу,  крила 
се широкогруда  душа препуна љубави према сваком човеку. У понедељак 7. децембра 2020. године, на 
спомен свете великомученице Екатерине, засијао је још један мученик, монах Стефан, пострадавши у 
храму посвећеном великомученику Светом Ђорђу. 

НЕЗАПАМЋЕНА  ТРАГЕДИЈА   
У  МАНАСТИРУ  ГЛОГОВАЦ

Свету Архијерејску литургију у манастирском 
храму светог великомученика Георгија 
предводио је драги гост, његово преосвештенство 
Епископ будимљанско-никшићки  Јоаникије,  уз 
саслужење домаћина његовог преосвештенства 
Епископа бихаћко-петровачког и рмањског  
Сергија и свештенства: архимандрита Варнаве 
(Дамјановића), Василија (Рожића), јеромонаха 
Јеротеја (Влајковића), Данила (Иваниша), 
протопрезвитера-ставрофора Милана Бужанина 
(Епархија захумско-херцеговачка), Чедомира 
Арамбашића, протопрезвитера Бране Миловца 
(Епархија бачка), протонамјесника Милоша 
Црепуље, презвитера Чеде Ђурића, Николе 
Перковића, протођакона Немање Рељића и 
ђакона Алексе Марића. 
Након прочитаног јеванђелског зачала из 
Јеванђеља по Матеју беседио је Владика Сергије 
поучавајући присутне вернике који су се упркос 
новонасталим искушењима опет сабрали у 

великом броју, учећи их о љубави Божијој, о 
љубави онога који је дао сина свога за нас, а 
ми данас, нажалост више љубимо овај свиет од 
њега. Гледајући ту превелику Љубав које се данас 
опомињемо када се присећамо спомена на све 
свете Оце наше и мајке који су нам уткали вечни 
живот на небесима.
После молитве извршено је освећење славског 
колача и кољива, а по завршетку литургије 
његово преосвештенство Епископ бихаћко-
петровачки и рмањски  Сергије поздравио је 
драгог госта његово преосвештенство Епископа 
будимљанско-никшићког Јоаникија пригодном 
беседом захваљујући му на његовом великом 
труду који улаже у борби за опстанак православља 
у Црној Гори, називајући га саобразним и 
састрадалоћим светим мучеником, и због тога 
одликовао га је највећим одликовањем Епархије 
бихаћко-петровачке новомученика бихаћко-
петровачких.
Владика Јоаникије зе захвалио Владици Сергију, 
присутном народу и свештенству ове епархије на 
великој подршци коју су указали божијем народу 
Црне Горе, која им у ова тешка и смутна времена 
бива од превеликог значаја. 
По завршетку комплетног духовног обреда, у 
манастирској порти, приређена је Трпеза љубави 
за госте, свештенство и вернике  из кабинета 
Епископа бихаћко-петровачког Сергија.
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ОНИ СУ ЗАДУЖИЛИ ЈАЊ И ЈАЊАНЕ

СТИГАО ЈЕ  НА СЛУЖБУ У ЈАЊ НАКОН ПОСЛЕДЊЕГ РАТА И ВЕЛИКОГ ДУХОВНОГ 
ПОСРНУЋА НАШЕГ РОДА, AЛИ ЈЕ ИПАК СВОЈИМ ПРЕГАНИМ РАДОМ УСПЕО 
ПОВРАТИТИ  ВЕРУ У НАШУ ЦРКВУ И ПРАВОСЛАВНУ РЕЛИГИЈУ. ЗА ГОТОВО ЧЕТВРТ 
ВЕКА СЛУЖБОВАЊА У ЈАЊУ, ОТАЦ ЧЕДОМИР НЕМА НИ ЈЕДНУ МРЉУ ТЕ ТАКО 
МОЖЕ СЛУЖИТИ ЗА ПРИМЕР И УЗОР ЦЕЛОМ СВЕШТЕНСТВУ, КАКО У  ШИПОВСКОМ 
НАМЕСНИШТВУ, ТАКО И У ЦЕЛОЈ ЕПАРХИЈИ.

ПРОТОЈЕРЕЈ - СТАВРОФОР  
ЧЕДОМИР АРАМБАШИЋ ПАРОХ СТРОЈИЧКИ 
ОД 1997. ДО 2020. ГОДИНЕ

ОНИ СУ ЗАДУЖИЛИ ЈАЊ И ЈАЊАНЕ

Рођен је 27.новембра 1971. год. у Јајцу, од родитеља Илије и Драгије рођ.Бороја, из Скопаљске 
Долине - села Урије (данашња општина Доњи Вакуф). Богословију Св.Три Јерарха у манастиру Крки 
завршио је маја 1991.год. и положио Богословски испит зрелости. Након завршене богословије 
одлази на одслужење војног рока (1991/92.) где га и рат затиче. Од 1993. године предаје Православну 
веронауку у Србобрану (Д. Вакуф),  а потом у Кључу, где ради и као секретар Епархије бихаћко-
петровачке. Од 1995/96. год.  борави у братској Грчкој на Светој Гори и острву Криту при храму 
Св.Пантелејмона у граду Хања. 

Октобра 1996.ступа у свету тајну брака са Бојаном Савичић из Јајца. Са овом врлом и узоритом 
попадијом стиче троје деце Марију, Милицу и Михаила која здраво одрастају на сунчаној Јањској 
висоравни. 

На првом послератном Јањском сабору у манастиру Глоговцу, 1997.год. eпископ Хризостом 
рукополаже га у чин ђакона, а 23.јуна у храму у Шипову у чин свештеника. Ускоро, већ у септембру 
исте године  долази на службу у Јањ у парохију стројичку, уз Божију помоћ и подршку владике 
Хризостома. Уз многе свештеничке и породичне обавезе ванредно похађа богословске студије и 
дипломира на Православном богословском факултету „Св.Василије Острошки“ у Фочи. По Божијој 
милости бива и поклоник Свете Земље и Светог града Јерусалима.

БИОГРАФИЈА

СЛУЖБА У ЈАЊУ

Уз велики труд и залагање, заједно са благочестивим Јањанима, обнавља и духовни и материјални живот. Обнавља 
ратом оштећене и опустошене парохијски дом и парохијски храм у Стројицама. Уређује порту која ускоро постаје 
надалеко чувена по својој лепоти. Овај храм је данас незаобилазна  дестинација, како духовним тако и туристичким 
посетиоцима Јања. Јуна месеца  1999. год. у историјској посети дочекујe блаженопочившег Патријарха Павла. 
Неуморно  радећи на материјалној обнови, упоредо уређује и црквени-богослужбени живот у коме заједно са 
свештеником учествује цела његова породица и многи парохијани. Млади свештеник Чедомир, угледавши се на свог 
претходника чувеног проту Мирослава Стрику, проповеда и учи вери, обилази болне и немоћне, теши ожалошћене, 
радост дели са радоснима... Предаје Православну веронауку у Основној школи „Раде Маријанац“ у Стројицама и шаље 
ученике у богословије од којих данас имамо примерне младе свештенике. Упоредо са парохијском службом активан 
је члан свих Епархијских тела, дугогодишњи Архијерејски намесник и члан Катихетског Одбора. Дуги низ година, по 
благослову Епископа, обилази и надзире обнову и служи у манастиру Глоговац. За велики труд и примеран пастирски 
рад бива награђен од Епископа Хризостома највишим свештеничким чином – правом ношења напрсног крста. 

Заједно са својом породицом активно учествује у бројним догађајима по целој парохији, а нарочито значајан допринос 
даје у организацији Јањског вишебоја и Јањског сабора. Годинама уназад његова деца, у народној јањској ношњи, 
активно учествују у културно-уметничким и забавним програмима. Данас су то већ одрасла деца, добри студенти и 
ђаци. Помогао је  оснивање Културно уметничког друштва ЈАЊ, као и рад многих спортских секција. 

ОБНОВА СТАРИХ  И ИЗГРАДЊА НОВИХ СВЕТИЊА

Након обнове опустошене стројичке цркве и парохијског дома, оснива капелу Св. Василија Острошког у школским 
просторијама у Прибељцима. Истовремено улаже велики труд на припремама за обнављање-изградњу цркве 
‘’Бјелице’’ на средњовековном локалитету Рид.    Као круна потпуно обновљеног и украшеног стројичког храма бива 
освећење на Малу Госпојину 2006. год.  Заједно са својим парохијанима  у дворишту храма у Стројицама подиже 
споменик страдалим борцима у отаџбинско-одбрамбеном рату (1992-1995). Након  тога приступа изградњи Јањске 
куће и других објеката. У част пострадалих парохијана-мученика у Другом светском рату, прота Чедомир заједно са 
ктитором др Стојаном Ћатом 2013/14. год. изграђује храм св.мученица Вере, Наде и Љубави у Ћатама. Истовремено 
са Стојаном Јеркићем води активности на изградњи спомен обележја за постарадале парохијане у Јеркићима.  Од 
2013. до 2017. год. са честитим Попужанима, на челу са Симеуном Тркуљом, изграђује храм Полагања Ризе Пресвете 
Богородице у селу Попуже.   

Свештеник Чедомир Арамбашић није више у Јању. Он се од прошле године налази на служби у Шипову. Сада с ове 
дистанце, може се пуним правом рећи  да је са 23 године свештеничке службе у Јању обележио целу једну епоху,  
посткомунистичком животу Јањана и својим трудом и радом повратио духовност Јањанима и да је тако оставио дубок 
траг и печат у Јању и срцима Јањана.    

        

Свештеник Чедомир са породицом Спомен капела у Ћатама
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AKTIVNOSTI  ZUJ-а

7. САБОР  ЈАЊАНА У ВОЈВОДИНИ, 13.09.2020.

AKTIVNOSTI  ZUJ-а

Овај  традиоционални Сабор Јањана у Војводини, 
који је овога пута одржан  у посебним условима 
због епидемије корона вируса, организован је 
без званичне објаве. Овога пута присутни  су 
били само представници Савеза Срба из региона, 
на челу са председником Миодрагом Линтом, 
представници неколико сродних завичајних 
удружења, спонзори, пријатељи  удружења, 
представници огранака из Војводине – из шест 
места, као и учесници у спортским такмичењима 
и кошевини. Недостајали су многи драги гости  
из Завичаја, а посебно чланови КУД-а Јањ из 
Стројица с јањском ношњом. 

ТАКМИЧЕЊА
Овога пута одржана су само такмичења у 
кошевини, скоку у даљ и бацању камена с рамена. 
Важно је било да то обележимо. Циљ  је био да се 
не прескочи цела  година  обзиром да ЗУЈ-а није 

Седми сабор је требало да буде одржан у мају прошле године, али због актуелне ситуације са 
корона вирусом померен је до прве прилике која се указала у септембру. Поштујући све законом 
прописане  мере, организаторима ове манифестације  ЗУЈ-а је успело, у овим тешким временима, 
без последица, одржати, за Јањане, ову важну културно-забавну и спортску приредбу.

имало никакве активности од прославе славе 11 
година удружења,  које је одржано у фебруару. 
Очување традиције и обичаја је њихов циљ и 
задатак као и то да преносе на млађе нараштаје. 
Тако су у косидби, бацању камена с рамена и скоку 
у даљ, овога пута,  половину учесника чинили  
омладинци који су се равноправно носили са 
искусним старијим такмичарима. 

ДОДЕЛА  ПРИЗНАЊА
Након такмичења у кошењу и поменутим 
дисциплинама, уследило је проглашење 
победника и додела признања:  пехара , медаља 
и плакета. Признања су додељивали председник 
Срба из региона Миодраг Линта, посланица 
у Скупштини Србије Јасмина Обрадовић, 
председник побратимског удружења Змијање 
из Каћа Ђорђе Пантелић и домаћин, председник 
ЗУЈ-а  Зоран Црепуља.

РУЧАК  И  ЗАБАВНИ  ДЕО
После доделе признања уприличен је заједнички 
ручак за све присутне  у спортској хали. Овога пута 
изостало је културно-уметнички програм на бини, 
забавни програм са музиком уживо.  Ипак, све 
је то надомештено  добрим расположењем свих 
присутних који су, након прелепих здравица, сви 
сложно  певали изворне  јањске и друге крајишке 
песме. А, када  би  предахнули, са разгласа се 
пуштала омиљена крајишка песма.
 Све у свему, може се рећи да је седми  Сабор 
Јањана оправдао своје одржавање. Надамо се 
да више никад неће бити одржан у оваквим 
околностима и условима. Оно што је још важно 
напоменути јесте чињеница, која се тек  накнадно 
показала , да нико од присутних на Сабору није 
био инфициран корона вирусом.

РЕЗУЛТАТИ У КОШЕВИНИ  
И СПOРТСКИМ ДИСЦИПЛИНАМА

Косидба:
Марко Мирић из Бачког Маглића
Милан Маријанац из Новог Сада
Милош Шкорић из Раковца
  
Бацање камена с рамена:
Никола Панић (8,20 м) из Футога
Недељко Керлец (7,70 м) из Руменке
Милорад Ћутић (7,60 м) из Ветерника

Скок у даљ:
Јован Савковић (2,90 м) из Раковца
Горан Савковић (2,45 м) из Раковца
Петар Панић (2,40 м) из Футога

СПОНЗОРИ
Компанија „Виторог“- Нови Сад 
„СНГ паркет“ – Беочин 
АДА Компјутерс“ - Нови Сад 
„ДУНИС“ –Бјелобрк (Футоф) 
„Јерковић МБМ“- Нови Сад 
„Пелетранспорт“–Петковић Футог 
„Еркер Градња“ - Ветерник                          
„Топ трејд“  - Топић – Нови Сад
Пекара „Бакер“ -Футог
Кречана „Шумар“ – Ветерник 
СЗР „Јањ“ – Футог  
СТР „Банана“- Нови Сад 
Спортска хала Футог
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ПОРТРЕТ ЈАЊАНИНА УМЕТНИКА ПОРТРЕТ ЈАЊАНКЕ У БЕЛОМ СВЕТУ

БИОГРАФИЈА
Рођена је 1970. године  у селу Подобзир-засеок  Доњи 
Вујићи. Основну школу зaвршила је у Бабићима, а 
средњу текстилну школу у Шипову. Девојачко  презиме  
јој је Квргић. Запослена је  у дечијој установи „Радосно 
детињство“ у Футогу.
Она је и супруга Драгана Малиновића, дугогодишњег 
члана Главног одбора Удружење  Јањана. Снаха је 
чувеног  Савка Малиновића - Брке, који се са осамдесет  
и неку годину још такмичи  у кошевини на Јањском 
вишебоју у  конкуренцији ветерана.

ЗЛАТНЕ РУКЕ И ВЕШТИНЕ
Милка познаје много женских вештина: плете, хекла, 
везе, шије и тка - права Јањанка. За славу ЗУЈ-а припреми 
комплетну  потребну логистику: хлебове, свеће, тамјан 
и кољиво. Спретна је и у кухињи и уме спремити много 
врста јела, а није  јој стран ни рад у башти око поврћа и 
цвећа. Током ове пандемије Корона вируса сашила  је   
преко 1.000 маски, које су поклоњене у хуманитарне 
сврхе Дечјем селу у Сремској Каменици. Уз то све, наша 
Милка  редовно одлази у цркву  у Футогу на литургије. 
 
ГИНИСОВО КОЛО
Милка је учествовала и у Гинисовом колу-највећем 
колу на свету,  које је одржано у Новом Саду 2015. 
године. Том приликом, она је са  још неколико Јањанки 
била обучена у јањску ношњу.
И њена кћерка Јована  је била активна у ЗУЈ-а и 
облачила је цурску јањску ношњу, али судбина је  хтела 
да се уда подалеко - у Краљево, тако да сада   помаже  
мајци само ако се затекне током активности Удружења. 
И на крају треба рећи да са супругом Драганом често 
одлази у родно село Подобзир, где се, како каже, 
најлепше осећа.

Стојан  је рођен 1970. године у Врбасу. Живи и ствара у Равном Селу. Ту је завршио 
и  основну школу, а специјализирао економију  на Високој пословној школи у 
Новом Саду. Запослен је у Влади Аутономне Покрајине Војводине. Ожењен је и 
има две кћерке. Како сам каже, црта  и слика откад зна за себе.

Стојан је трећа  генерација колониста  из Јања  у 
Равном Селу, код Врбаса. Његов деда  Цвијан Божић 
и баба Стоја Божић - рођена  Гавранић, колонизовали 
су се из јањског села Подобзир 1945. године.
Популарни Столе је у Јању по први пут  боравио 
тек са навршених 40 година. Тада је током Јањског 
вишебоја посетио  и Подобзир,  родно село свога  
деде и оца. Од тада он  одлази у Јањ када му се за то 
укаже прилика.
Њему као уметнику ништа није страно, такмичи 
се на спортско-забавним сусретима Јањана,  као и 
у кошењу траве, а  радо облачи и јањску народну 
ношњу. Врло често своје радове-уметничке слике,  
дарује  на спортским, културно-забавним  и другим 
догађајима  на којима се Јањани окупљају. У оквиру 
своје куће у Равном Селу има свој атеље, који је 
назвао „Седма  Република“

УМЕТНИЧКО   СТВАРАЛАШТВО
До сада је излагао у земљи и иностранству десет 
пута самостално и преко шездесет пута колективно. 
Једна од изложби носила је тему „Јањанке“ а на 
тим сликама је пренео публици детаље са јањске 
народне ношње, које су везле вредне Јањанке. У 
још једној прилици Стојан је тематски осликао своја 
осећања према Подобзиру и то када је излагао у 
Врбасу „Вилински трактат“.  Слике су, не случајно, 
носиле називе топонима који се срећу у Јању: Крива 
јелика, Мракодо, Натпоље итд.,  а водећа слика 
носила је назив Виле Виторове. 
После излагања у Копенхагену у Данској, његов израз 

СТОЈАН БОЖИЋ-СЛИКАР

постаје прилично препознатљив и на светској 
уметничкој мапи. То су речи са отварања изложбе, 
а које је упутио један од највећих познавалаца 
српског сликарства. Члан је Удружења ликовних 
уметника Војводине у Врбасу.
Велики је поштовалац традиционалних вредности. 
На отварању једне  изложбе је само кратко рекао: 
„Ко не зна одакле иде, не зна ни куда иде“.

Милка је активна у Завичајном удружењу 
Јањана од његовог самог оснивања. 
Редовно учествује у свим протоколима 
које ЗУЈ-а организује, како у Војводини, 
тако и у Јању. У тим  приликама увек је 
обучена у јањску ношњу. Има врло спретне 
руке и познаје  пуно женских вештина. Већ 
30 година живи у Футогу.

милка малиновић - футог
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ЗНАМЕНИТИ ЈАЊАНИ

МИЛАН ИЛИЋ - НАРОДНИ ХЕРОЈ 

ЗНАМЕНИТИ  ПОТОМЦИ  ЈАЊАНА

ИН  МЕМОРИАМ - РАДОМИР  АНТИЋ  (1948-2020)

Пошто му је отац био војно лице, Радомир се 
преселио у Ужице, где је одрастао и почео 
да игра фудбал у тамошњем друголигашу 
Слободи. Након успешнe  игрe  у 
Слободи,1968. године, прелази у београдски 
Партизан, за који је наступао све до 1976. 
године.
Први је Јањанин који је наступио за 
репрезентацију Југославије. Било је то на 
утакмици са Мађарском у Београду 1973. 
године. Први инострани ангажман био му је 
у Турској, где је од 1976. до 1978. наступао 
за чувени Фенербахче. Након тога, провео 
је две године у шпанској Сарагоси. Играчку 
каријеру окончао је у енглеском Лутон тауну 
1984. године.
Тренерским позивом почео је да се бави у 
Партизану, где је од 1985. до 1988.године 
био помоћни тренер. Од 1988. године креће 
његова инострана тренерска каријера. Прво 
је тренирао Сарагосу, а затим: Овиједо, Реал 
Мадрид, Атлетико Мадрид, Барселону и 
Селту.
Са Атлетико Мадридом је остварио своје 
највеће тренерске успехе. Освојио је дуплу 

ОДЛАЗАК  ФУДБАЛСКОГ  ВЕЛИКАНА  АНТИЋА

круну 1996. године. А, једини је тренер у 
историји који је водио сва три шпанска 
великана: Реал, Барселону и Атлетико 
Мадрид.
Селектор репрезентације Србије постао 
је 2008. године. А, исту је одвео на Светско 
првенство у Јужној Африци 2010. године.
Након репрезентације Србије, краће време 
провео је као тренер у Кини. Од 2015. 
године радио је као стручни коментатор за 
неколико шпанских спортских ТВ канала. 

Иза њега је остала супруга, син и кћерка. 
Има и два унука и две унуке.
Породици, родбини и пријатељима 
Радомира Антића Завичајно удружење 
Јањана изражава своје дубоко саучешће 
поводом његове преране смрти.
ЛЕГЕНДО, ПОЧИВАЈ У ВЕЧНОМ МИРУ – ЗУЈ.

 

МИЛАН ЈЕ РОЂЕН 1921. ГОДИНЕ У ЈАЊУ, СЕЛО  ПРИБEЉЦИ, ЗАСЕОК ЉЕШЋАР. 
ОСНОВНУ ШКОЛУ ЗАВРШИО ЈЕ У РОДНОМ СЕЛУ. КАСНИЈЕ ЈЕ ОТИШАО У БЕОГРАД 
У ПОТРАЗИ ЗА ПОСЛОМ. ПОСЛЕ НЕКОЛИКО МЕСЕЦИ СЕ ВРАТИО У СВОЈЕ СЕЛО. 
ИЗУЗЕТНО СЕ ИСТАКАО ТОКОМ РАТА  У НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКОЈ БОРБИ.

ПОЛИТИЧКА АКТИВНОСТ
Под утицајем учитеља, комуниста по уверењу, 
Немање Влатковића и Јусуфа Филиповића, 
руководилаца Комунистичке партије Југославије 
у јајачком срезу,  Милан је приступио радничком 
покрету. Примљен је у КПЈ 1941., у време припрема 
за оружани устанак. Крајем јуна 1941. године, 
ухапсиле су га усташе. У затвору су га мучили и 
испитивали, али од њега ништа нису сазнали. 
После двомесечног мучења, усташе су га пустиле, 
мислећи да је умно поремећен.

РАТНИ ПЕРИОД 
Чим се мало опоравио од тешког мучења, ступио 
је у борбену устаничку јединицу Јања. Убрзо је 
постао политички комесар Треће чете батаљона 
„Пелагић“ Трећег крајишког партизанског одреда. 
Истакао се у борбама за време блокаде Мркоњић 
Града, почетком 1942. године, када је са својом 
четом одбијао нападе надмоћнијег непријатеља. 
Када је, почетком априла 1942. године, формиран 
противчетнички Ударни батаљон на терену 
Мркоњић Града, Милан је с ударном четом 
батаљона „Пелагић“ ушао у његов састав, а нешто 
касније постао је партијски руководилац ове чете. 
Са четом је учествовао у борбама у непријатељској 
офанзиви на Козару. Учествовао је и у јуришању на 
немачке ровове у селу Пискавици.
После повратка у Јањ, крајем јуна 1942. године, 
постављен је за заменика политичког комесара 
батаљона „Пелагић“. У време првог партизанског 
напада на Јајце, 24. септембра 1942.године, 
Миланов батаљон добио је задатак да уништи 
утврђења изнад фабрике „Електробосна“, заузме 
фабрику и продре у град. На челу овог батаљона 
тада је био Милан. Батаљон  је на јуриш заузео 
фабрику и топове и сутрадан се пробио у град. 
Тог дана, Милана је смртно ранио непријатељски 
метак. Указом председника Федеративне Народне 
Републике Југославије Јосипа Броза Тита, 27. 
новембра 1953. године, проглашен је за народног 
хероја. Основна  школа у Прибељциам носи 
његово име.  Oд 1957. године у дворишту школе 
налази се биста с његовим ликом.

Споменик Милану Илићу  
у дворишту школе у 

Прибељцима

Прослављени српски фудбалер и тренер преминуо је 6. априла 2020. године након 
дуже и тешке  болести у 72.  години  живота.  Радомир  је по оцу пореклом Јањанин. 
Његов отац Јово колонизовао се из јањског села Ваган 1946. године у Обровац код 
Бачке Паланке, а након тога се убрзо преселио у Житиште код Зрењанина, где је 
Радомир рођен  22. новембра 1948. године. Његова мајка Милка је колонизована 
са Грмеча у Житиште.



24 25

ЈАЊСКА СЕЛА AKTИВНОСТИ КУД-А  ЈАЊ 

ИСТОРИЈА 
Нема тачних података када је село настало, али 
се претпоставља да је веома старо, на шта нам 
указују материјални остаци  недалеко од села, 
на северној страни изнад клисуре, где се налази 
узвишење звано Хрид-Рид. Локалитет око Рида 
назива се Градина. Рид је био утврђени град у 
средњем веку, а због те чињенице, верује се да је 
сам тај простор имао стратешки значај чуварима 
пута  кроз клисуру још од времена Илира. С јужне 
стране узвишења  Рид, који народ зове Црквина, 
налази се највећа јањска некропола стећака коју 
Јањани зову Подосојско мраморје. 
Током Другог светског рата у селу није страдало 
много цивила у oдносу на друга јањска села, 
укупно њих 8. Претпоставља се да је то због 
његовог готово скривеног положаја,  јер се налази 
испод шуме у котлини. Отуд и логичан  назив села 
Подосоје. У процесу колонизације 1945. године 
у Војводину су се иселиле само две породице из 
рода Миличића у банатско село Перлез.

ГЕОГРАФИЈА
Село  Подосоје се налази у проширеном  делу 
котлине, недалеко од извора реке Јањ. Рељеф му 
је сличан селу Бабићи и селу Бабин До тако да су и 
климатски параметри исти. Обзиром да се налази 
на релативно малој надморској висини, на око 
630 метара, добро успевају све пољопривредне 
културе.
Подосоје је село разбијеног типа. Чине га три 
засеока: Кузмани, Миличићи и Рашће. Кузмани и 
Миличићи носе имена по већинским презименима 
у засеоцима, док је Рашће изведено од речи 
раскрсница, јер се ту путеви укрштају. Атар села се 
граничи са селима Ђукићи и Стројице.

ПОДОСОЈЕ

Поглед на део села  из села Бабин До.

Село Подосоје - снимак са пута Шипово-Стројице 

ДЕМОГРАФИЈА
По првом званичном  аустро-угарском попису 
из 1879. године  село је имало 169 житеља и 20 
домаћинстава. По њиховом последњем попису 
1910. године 208 становника и 34 домаћинства. 
Након Другог светског рата по првом попису 
из 1953. године село бележи рекордних 324  
становника и 45 домаћинстава. Од тог пописа до 
данас број становника и домаћинстава се стално 
смањивао. Тако је 1971.  било 260 житеља,  1981.  
220.  Пред последњи рат 1991. године  укупно 150. 
А, по последњем попису из 2013. године у селу је 
било 79 становника.

ЗНАМЕНИТИ
Из Подосоја је  потекло  много учених људи, a 
највише  просветних радника: учитеља, наставника 
и професора  и то из рода  Миличића, Шегрта и 
Кузмана, која су и најбројнија презимена у овом 
селу.
Најзнаменитији Подосојанин је свакоко 
Дарко Миличић, некадашњи кошаркашки 
репрезентативац Србије и НБА звезда. Он је на 
имању свога оца Милорада изградио етно насеље 
и мини фарму, које често посећује.

Дарко Миличић

AKTИВНОСТИ КУД-А ЈАЊ - СТРОЈИЦЕ 2020.

Кренули смо добро. Фебруара мјесеца већ смо 
били у Новом Саду на манифестацији  Сајам 
завичаја у организацији Фонда за пружање помоћи 
прогнаним, избјеглим и расељеним лицима који 
дјелује при Покрајинској влади.
Имали смо запажен наступ, дивно дружење, нова 
познанства и огромну помоћ директора фонда, 
господина Душка Ћутила.
Користим и ову прилику да му се захвалим 
истичући чињеницу да су нам сносили трошкове 
превоза и тиме омогућили наш долазак на ову 
престижну манифестацију.

Ушли смо у 2020. год. са жељом да будемо још бољи, одлучнији, креативнији него 
у претходној години која је, по свему урађеном и доживљеном, обиљежила  наш  
досадашњи  рад у најпозитивнијем смислу.

Међутим, након овог нашег путовања као да је 
живот стао. Због КОРОНА вируса заустављене 
су и наше пробе, отказано је учешће у Бугарској, 
отказане су наше манифестације Јањски сабор и 
Јањски вишебој. Чекали смо и надали се да само 
будемо здрави.
Трачак наде и живота десио се нашим учешћем 
на Црквено - народном Сабору Вуковљана за 
Пантелиндан на Купресу.
У овом, некада питомом селу подно планине 
Радуше имали смо значајан наступ на одушевљење 
и усхићење свих присутних.
Након тога КУД,,ЈАЊ» донирало је 100 КМ у 
хуманитарној акцији за дјецу Купреса.
Пред крај године изгубили смо, нажалост, нама 
драгу особу која је од самог нашег оснивања била 
уз нас, изгубили смо нашег Милана Маријанца. Још 
једном испред свих чланова КУД,,ЈАЊ» изражавам 
најискреније саучешће његовој породици. У 
његову част  урадили смо и календаре за све 
чланове нашег извођачког ансамбла са сликама 
које ће нас заувијек на њега подсјећати.

Миленко Ђукић
Председник и уметнички руководилац 
КУД-а  ЈАЊ - Стројице
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МАТУРАНТСКИ СУСРЕТИ

40  ГОДИНА  МАЛЕ  МАТУРЕ 
Генерација ученика рођених 1965. године, који су завршили Основну школу “Раде Маријанац”  у 
Стројицама 1980. године,  планирали су да се окупе у месецу  јулу 2020.  године, за време Јањског 
вишебоја, да прославе јубилеј,  међутим, због корона вируса овај јубилеј од 40 година  није одржан. У 
тој генерацији, те 1980. године,  у два одељења, матурирала  су 72 ученика. Те школске 1979/80. године,  
школу у Стројицама похађало је  560  ученика.

СЕЋАЊА

А  ОДЕЉЕЊЕ ОД  I ДО IV РАЗРЕДА, УЧИТЕЉИЦА  ЈЕ БИЛА ДРАГИЦА ЈОСИЋ  
Б  ОДЕЉЕЊE ОД I ДО  IV РАЗРЕДА, УЧИТЕЉИЦА ЈЕ  БИЛА ЈОКА НИКОЛИЋ
А ОДЕЉЕЊЕ  ОД  V ДО  VIII РАЗРЕДА  , РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА  ЈЕ БИО СЛАВКО ЦРНОГОРАЦ - НАСТАВНИК 
СРПСКОГ ЈЕЗИКА  
Б  ОДЕЉЕЊЕ  ОД V ДО VIII РАЗРЕДА, РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА  ЈЕ  БИО СЛАВКО ЦРНЧЕВИЋ -НАСТАВНИК 
РУСКОГ ЈЕЗИКА  И МИША ПЛАВШИЋ 

Одењење А 1 

Одељење Б 1 

ТИТО И ЈОВАНКА У ШИПОВУ
ИСТОРИJСКЕ  ФОТОГРАФИЈЕ  СТАРЕ  ПОЛА  ВЕКА
Јосип Броз Тито и Јованка Броз посетили су Општину Шипово 1970. године

Они су боравили у  дводневној посети општини Шипово, када је и завршен Туристички комплекс на 
ушћу Сокочнице у Пливу.Том приликом  били су гости Зоре Шолаје, тадашње председнице општине, 
кћерке легендарног  народног хероја Симеле Шолаје из Пљеве.
Тим поводом, њих је дочекала, између осталих, и омладина у народним ношњама,  где се свакојако 
посебно истицала  јањска народна ношња.
Тада су друг  Тито и другарица Јованка  добили на поклон - комплетну женску народну јањску ношњу, 
која се дуго година налазила у музеју 25. мај у Београду.  Можда се та ношња и данас тамо налази. 
Свакако да би то требало и проверити.

Туристички комплекс је страдао 
током последњег грађанског рата 
у Босни. 
Поново је обновљен пре десетак 
година. Међутим, због  имовинско-
правних односа око власништва 
замљишта, на жалост, комплекс 
није у функцији.

ТУРИСТИЧКИ  КОМПЛЕКС НА СОКОЧНИЦИ ДАНАС
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ИСТИНИТЕ  ПРИЧЕ  ИЗ  ЈАЊА

Илија Мајсторовић је натоварио на коња 
две вреће пшенице и кренуо ка реци 
Јањ. На реци је било више воденица које 
су даноноћно радиле. Села у јањској 
долини нису имала своје воденичаре 
зато су домаћини сами обављали све 
послове око млевења жита. У једној од 
њих Илија је намеравао да проведе ноћ 
како би се у само јутро с брашном вратио 
кући. С њим је пошао и његов син Душан 
којег је отац из милоште звао Дуцо. Уском 
и кривудавом козјом стазом, водећи 
рачуна да се не оклизну и стрмоглаве 
у понор, стигли су до воденице. Дуцо је 

У ВОДЕНИЦИ
МИРОСЛАВ КОКОШАР

ИСТИНИТЕ  ПРИЧЕ  ИЗ  ЈАЊА

помогао оцу да растоваре коња. Вреће 
са житом унели су у воденицу. Ускоро 
је испод тешког воденичког камена, 
попут суснежице, почео да провејава 
бели и драгоцени прах. У воденици се 
налазио дрвени кревет по коме је била 
прострта слама. Илија га је прекрио 
неком поњавом и легао. Дуцо је отишао 
да прикупи и донесе мало дрва како би, 
ако буде хладна ноћ, могли да заложе 
ватру.
 Небо изнад кањона реке било је облачно. 
Из даљине се чула потмула грмљавина. 
Убрзо се над воденицом спустила ноћ. 

Дуцо је легао поред оца који га је чврсто 
загрлио.
Почео је да дува олујни ветар. Муње, 
праћене снажним прасцима громова, 
парале су небо. Дуци се учинило да земља 
подрхтава. Киша је лила као из кабла. 
Илија је устао и на огњишту у воденици 
наложио ватру. „Када се ватра добро 
разгори, теби ће твој тата на жару испећи 
неки кромпир“, рекао је сину који се од 
страха покрио по глави. Испред воденице 
зарзао је коњ. Илија је отворио врата 
да види шта се то напољу дешава. Једна 
муња, као неки претећи бич, преплашила 
је коња, који се пропео на задње ноге и 
дао се у галоп. Илија није ни покушао да 
га заустави. Забринуто је приметио како 
се низ литице сливају бујице воде које су 
знатно подизале ниво реке. „ Биће све у 
реду“, тихим гласом рекао је сину. Дуцо 
је био узнемирен као да је предосећао 
несрећу. Молио је оца да напусте 
воденицу. А, онда се зачуо неки лом. 
Тешки воденички камен престао је да се 
окреће. Стихија је срушила дрвено корито 
којим је дотицала вода и свој снажни 
млаз усмеравала ка лопатицама главног, 
погонског точка. Илија се за тренутак 
замислио, а затим је помиловао сина по 
коси рекавши му: „Изнад воденице, горе 
у стенама има једна мала пећина. Трчи и 
склони се у њу. Ја ћу одмах поћи за тобом, 
само да сакупим и изнесем преостало 
жито и брашно како га вода не би однела.“ 
Узео је сина у наручје и изнео га напоље.  
Подигао га је на једну стену, говорећи 
му да се креће пажљиво. Дуци су муње 
осветљавале пут. Он је, захваљујући 
њима, безбедно стигао до пећине. 
Дуцо је дозивао оца који га, од силне 
грмљавине и хуке набујале реке, није 
чуо. Вода је продрла у воденицу претећи 

да је сруши. Илија је, у међувремену, 
изнео једну врећу пшенице и подигао 
је на стену ван домашаја воде. Потом се 
вратио по брашно које је, до неко доба 
ноћи, сипило испод воденичког камена. 
Тренутак касније, воденица није више 
могла да се одупре набујалој реци. Дрвена 
конструкција се разлетела као кула од 
карата по разбеснелим таласима. Дуцо је 
вриштао од туге и бола за оцем. Лакнуло му 
је кад га је осветљеног муњом, приметио 
како се држи за једну дрвену греду. Бујица 
га је заједно с њом носила у правцу стене 
чији се врх издизао изнад површине воде. 
Греда, за коју се држао, свом силином 
ударила је у стену. Илија је одлетео на 
једну а греда на другу страну. Хладни и 
набујали таласи поново су га доваљали до 
те исте стене. Клизаву и обраслу маховину 
покушао је да обухвати промрзлим и 
малаксалим рукама. Није успео. Желео је 
да отплива од тог ужасног места.
Губећи и последњу наду, случајно је у 
мраку напипао неку даску коју је носила 
стихија. Придржавајући се за њу, успео је 
да се докопа хладне и стеновите обале. 
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СТАРИ  ЗАНАТИ   АКУТЕЛНО

СТАРА КОВАЧКА  РАДИОНИЦА 
ОСТЕ САВКОВИЋА – САМАРЏИЈЕ  
У ПРИБЕЉЦИМА

ЈАСМИНА ОБРАДОВИЋ
Јасмина  је дугогодишња народна посланица 
у Скупштини Србије. Велики је  пријатељ 
Јања и Јањана. Често посећује  Јањ, јањске 
манифестације и знаменитости, као и све 
догађаје у Војводини  које ЗУЈ организује. 
Све ове  догађаје она свесрдно подржава и 
помаже.
Њено порекло није из Јања,  али има крајишке 
корене. 

Ковачија покојног Осте Савковића –Самарџије 
постоји преко 60 година. Налази се у Прибељцима-
засеок Кутања.
Покојни Остоја –надимак Самарџија, по коме су га 
сви знали, је изучио ковачки занат у току служења 
војног рока  након 2. светског рата када се војска  
служила од 2 до 3 године. Након  доласка из војске 
он се запослио у шумском газдинству „Горица“,  где  
је пуних  40 година био професионални ковач,  где 
је стекао и пензију.
Ковачију код куће  направио је крајем педесетих 
година прошлог века и у њој радио ковачке услуге 
у времену кад није био у фирми. Пре него што 
је направио ковачку радионицу, мештани су за 
те услуге морали ићи у оближње градове Вакуф,  
Шипово, Купрес...
Његов син Миле чува успомену на оца и ковачију. 
И он понешто данас у њој откује и уради, али је то 
аматерски а не професионални  занатски рад.

ЗАВРШЕН НОВИ ЗВОНИК ЦРКВЕ  
У ПРИБЉЦИМА

Дуго чекани Нови звоник цркве светог Василија 
Острошког у Прибељцима коначно је  завршен.
Изграђен је захваљујући донацији града 
Новог Сада,  на челу  са градоначелником 
Милошем Вучевићем и Јасмином Обрадовић, 
иначе Футожанком, посланицом у Народној 
Скупштини Републике Србије.  Наиме, град  
Нови Сад је за ову инвестицију издвојио 6. 000 
еура.  Сада звоник заједно са црквом краси овај 
такозвани центар  Прибељаца.

Јасмина Обрадовић са парохом Митром Керлецом и 
председником ЗУЈ-а Зораном Црепуљом



32 33

ИЗ СТАРИХ АЛБУМА ИЗ НОВИХ АЛБУМА

Породица Милована Малиновића из Горњег поља 
1978. год. 

Панорама Шипова-изгадња моста на 
Пливи 1936. год.

Мотел Стројице срушен у рату 
1995. год. 

Момци из Стројица у јањској ношњи 1980. год.

Љиљана Лончар из Сарајева на 
збору у Прибељцима  1972. год,

Чесма у селу Брдо код Стројица 1977. год. 

Фуруна из половне 20. века

Слика са свадбе у Прибељцима 1975. год.
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КАЛЕНДАР НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ДОГАЂАЈА У 2021. ГОД.

КУЛТУРНО-ЗАБАВНЕ И СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
- Слава и 12 годна Завичајног удружења Јањана (26. фебруар)
- 6. Сабор Јањана у Војводини – Футог (22. и 23. мај) ???
- 12. Јањски вишебој у Стројицама (од 16. до 18. јула) ???
- Дани Шипова (од 24. до 31. јула) 
- Меморијални фудбалски турнир „Душан Гајић“ на Чуклићу (1. август)
- Слава и Дан школе „Раде Маријанац“ у Стројицама (26. новембар)

ЦРКВЕНЕ СЛАВЕ И САБОРИ
- Слава цркве Св. Василија Острошког у Прибељцима (12. мај)
- Јањски сабор у манастиру Глоговац (петровске покладе) (27. јун )
- Слава цркве Св. Великомученика Прокопија у Бабићима (21. јул)
- Слава цркве Успења Св. Богородице у Стројицама (21. септембар)

ЖИТНЕ МОЛИТВЕ 
- Ђукићи  (3. мај) седам дана пре Спасовдана
- Липовача  (03. јун) цар Kонстантин и царица Јелена
- Подосоје  (10. јун) Спасовдан
- Прибељци (10. јун) Спасовдан
- Водица  (13. јун) прва недеља након Спасовдана
- Тодорићи  (21. јун) други дан Духова
- Љуша  (26. јун ) дан уочи Јањског сабора
- Грбавичко поље  (07. јул)  Ивањдан
- Ваган  (12. јул) Петровдан
- Попуже  (13. јул) Павловдан

ПОРОДИЧНИ И СЕОСКИ САБОРИ 
- Сабор Гређана (4. јул)
- Сабор Малиновића из села Подобзир (3. и 4. јул)
- Сабор Маријанаца (12. јул)
- Сабор Ђукића у Кендићима (1. август)
- Сабор Попадића (30. август)

РОСА ПОПАДИЋ - НЕРАЦ 

ПАРЧЕ НЕБА ИЗНАД  ЈАЊА
У жувоту радила сам и стекла сам многа знања, 
ал ми фали парче неба изнад мога лепог Јања.
Волим срести и видети Јањанина сваког свога, 
и сетит се парча неба изнад Јања вољенога.
Често дођем овом месту и угледам драге људе, 
парче неба најлепшега изнад Јања нека буде.
Кад у цркву ја  долазим и црквену палим свећу,
родно место у мом Јању заборавит` никад нећу.

Роса је рођена и одрасла у селу Брдо у Јању. Тамо је научила радити 
све женске послове у домаћинству, које су девојке и жене радиле.
Посебно је надарена за израду Јањске народне ношње и осталих 
рукотворина. А, као што се може видети има дара и за писање 
песама.
Роса већ дуги низ година живи у Каћу, поред  Новог Сада.  Још 
увек, за потребе  Јањана и фолклорних друштава, израђује делове 
народне ношње, као и све остале женске ручне радове.
Ова фотографија је снимљена на  2. Сајму завичаја у Новом Саду, 
који је одржан у фебруару месецу 2020. године. Том приликом 
Роса је изложила своје  рукотворине,  које су извале пажњу свих 
присутних.

ИН МЕМОРИАМ  
МИЛАН  ПАНИЋ 
(1967-2020)
ПОСЛЕ ТЕШКЕ И  КРАЋЕ БОЛЕСТИ, 14. 
ОКТОБРА 2020. ГОДИНЕ, ПРЕМИНУО ЈЕ 
МИЛАН ПАНИЋ,  ЧЛАН ГЛАВНОГ ОДБОРА 
ЗАВИЧАЈНОГ  УДРУЖЕЊА  ЈАЊАНА.

МИЛАН ЈЕ РОЂЕН У ЈАЊУ У СЕЛУ БАБИН ДО, 
15.02.1967. ГОДИНЕ.   
ОД 1995. ГОДИНЕ ЖИВЕО ЈЕ У ФУТОГУ. БИО 
ЈЕ ОЖЕЊЕН. ИМА ТРИ КЋЕРИ И ТРИ УНУКЕ.
НАЈВЕЋИ ДЕО СВОГ  СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА 
ПРОВОДИО ЈЕ У ЈАЊУ У ОБНОВЉЕНОЈ  
ПОРОДИЧНОЈ  КУЋИ, ГДЕ  СЕ И МНОГИ  ЧЛА-
НОВИ ЗУЈ-А ОКУПЉАЈУ.
БИО ЈЕ ПОШТОВАН КАО ЧОВЕК ОД СВИХ:  
КОМШИЈА, КОЛЕГА, ПРИЈАТЕЉА И ЧЛАНОВА 
ЗУЈ-А.

ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ЈАЊАНА ИЗРАЖАВА 
ИСКРЕНО И ДУБОКО САУЧЕШЋЕ ПОРОДИЦИ  
И  РОДБИНИ  МИЛАНА ПАНИЋА.
ДРАГИ  НАШ МИЛАНЕ, ПОЧИВАЈ У МИРУ. 
БИЋЕШ  С НАМА, У НАШИМ МИСЛИМА  
И  СРЦИМА  ДОК ГОД ТРАЈЕ  НАШЕ  ЗАВИЧАЈНО 
УДРУЖЕЊЕ  ЈАЊАНА.



ДОБРО ДОШЛИ У ЈАЊ 
ЕКО И ЕТНО ОАЗУ

Поглед са Водице на планину Плазарицу

Машалање на врху планине Виторог


