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Jedan neobičan autor i jedna neobična izložba

Silvija Lučevnjak

Dragoljub Siljanoski rođen je 1961. godine u Kičevu u Republici Makedoniji. Diplomi-
rao je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Od svog dolaska u Hrvatsku, 1972. godine, pa 
sve do danas, živi i radi u Našicama.

Aktivno sudjeluje u radu makedonskih asocijacija u Osijeku i Zagrebu, član je Make-
donskog kulturnog društva „Braća Miladinovci“ Osijek, član Koordinacije vijeća i pred-
stavnika makedonske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, a predstavnik je make-
donske nacionalne manjine za Osječko-baranjsku županiju. Siljanoski je godinama aktivan 
u podržavanju niza zavičajnih udruga, poput Tamburaškog društva „Dora Pejačević“ u Na-
šicama i Slovačkog kulturno-umjetničkog društva „Franjo Strapač“ u Markovcu Našičkom. 
Kao vlasnik poduzeća “Foto Centar” u Našicama, aktivnosti manjinskih udruga često prati 
videokamerom i fotoaparatom. Dobitnik je nagrade „Johann Kohlhoffer“ za filantropa go-
dine Osječko-baranjske županije 2013. godine.

Filatelijom se bavi od svoje 15 godine. Član je Filatelističkog kluba Osijek. Aktivno 
izlaže od 2014. godine. S ciklusom izložbi razglednica iz Makedonije ostvario je niz gosto-
vanja u brojnim gradovima diljem Hrvatske (Đakovo, Našice, Osijek, Pula, Rijeka, Split, 
Zadar, Zagreb, Belišće), a gostovao je i u Skoplju. Od 2014. godine, tu su njegovu izložbu 
ugostila sva makedonska društva u Hrvatskoj.

Planira još dva ciklusa izložbi kojima će popularizirati makedonske teme u Hrvatskoj.

Zbirke razglednica predstavljaju prvorazredan kulturno-povijesni materijal za upozna-
vanje određenoga mjesta, pa su česti predmet kolekcioniranja, kako u javnim (muzeji, arhi-
vi, knjižnice, …), tako i privatnim zbirkama. S obzirom na količinu i dostupnost materijala, 
zbirke su najčešće organizirane po određenim temama, odnosno povijesnim razdobljima i 
svako od njih ima vrlo zanimljivu „priču“.

Autor knjige je, kao pripadnik makedonske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, 
razglednice prikupljao desetak godina i posjeduje ih stotinjak. Želeći približiti kulturu i po-
vijest svoje rodne Makedonije, odabirao je razglednice koje donose motive iz Makedonije, 
a adresirane su na osobe u Hrvatskoj. 

U knjizi će stoga biti prikazano i lice i naličje (avers i revers) razglednica, jer auto-
ru nije bila želja samo predstaviti Makedoniju, odnosno njena naselja, prirodne ljepote i 
kulturno-povijesne spomenike na licu razglednice, nego i otkriti tko su ljudi koji su slali 
razglednice (adresanti), a tko oni koji su ih primali (adresati). Većina prikupljenog mate-
rijala odnosi se na razglednice koje su upućivane na područje današnje istočne Hrvatske, 
konkretno Slavonije.
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Еден необичен автор, една необична изложба

Силвија Лучевњак

Драгољуб Сиљаноски е роден 1961 година во Кичево, Република Македонија. Ди-
пломирал на Економскиот факултет во Осиек. Од своето доаѓање во Хрватска, во 
1972 година, па сé до денес, живее и работи во Нашице.

Активно учествува во работата на македонските друштва во Осиек и Загреб, 
член е на Македонското културно друштво „Браќа Миладиновци“ од Осиек, член е 
на одборот на претставници на македонското национално малцинство во Република 
Хрватска, а претставник е на македонското национално малцинство за Осиечко-ба-
рањската жупанија.

Сиљаноски со години активно поддржува и други роднокрајни здрженија, меѓу 
кои Тамбурашкото друштво „Дора Пејачевиќ“ од Нашице и Словачкото културно 
друштво „Фрањо Страпач “ од Марковац Нашички. Како сопственик на претприја-
тието „Фото Центар“ во Нашице, активностите на малцинските здруженија често ги 
следи со својот фотоапарат и видео камера. За своите филантропски залагања, во 
2013 година ја доби наградата „Јохан Колхофер“ за филантроп на годината на Осиеч-
ко-барањската жупанија.

Со филателија се занимава од својата петнаесетта година. Член е на Филатели-
стичкиот клуб Осиек. Активно изложува од 2014 година. Со циклусот изложби на 
разгледници од Македонија, оствари низа гостувања во бројни градови низ Хрватска 
(Ѓаково, Нашице, Осиек, Пула, Ријека, Сплит, Задар, Загреб, Белишќе), а гостуваше и 
во Скопје. Од 2014 година, домаќини на оваа изложба беа сите македонски друштва 
во Хрватска.

Во план има уште два циклуси на изложби со кои се популаризираат македонските 
теми во Хрватска. 

Збирките разгледници често се првокласен културно-историски материјал за за-
познавање на одредени места, па заради тоа, се и чест предмет на колекционирање 
како во јавните (музејски, архивски, библиотечни...), така и во приватните збирки. Со 
оглед на количеството и достапноста на материјалот, збирките се најчесто организи-
рани тематски, односно по историски раздобја и секоја од нив има своја интересна 
„приказна“.

Авторот на оваа книга, како припадник на македонското национално малцинство во 
Република Хрватска, собирал разгледници десетина години и успеал да собере стотина. 
Сакајќи да ја претстави културата и историјата на својата родна Македонија, одбрал раз-
гледници кои донесуваат мотиви од Макиедонија, а адресирани се на лица од Хрватска.
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Prikupljene razglednice pokrivaju vremenski raspon od Prvog svjetskog rata do današ-
njih dana, te pokazuju razne motive iz Makedonije. 

Najstarija razglednica datirana je u 1914. godinu, kada je izbijanjem Prvoga svjetskoga 
rata započelo dopisivanje zarobljenih i ranjenih pripadnika vojske Austro-Ugarske Monar-
hije, koji su se s područja Makedonije javljali svojim kućama u Hrvatsku. Utemeljenjem 
Države Srba, Hrvata i Slovenaca (kasnije Kraljevine SHS, odnosno Jugoslavije), Makedo-
nija i Hrvatska našle su se u istoj državi, pa su razmjenom upravnog, policijskog i vojnog 
kadra, intenzivirane veze između makedonskog i hrvatskog naroda, a time i korespodencija 
razglednicama.

Nakon Drugog svjetskoga rata nastavljaju se direktni kontakti, posebno kada je riječ o 
mladićima koji su iz Hrvatske odlazili na služenje vojnoga roka u Makedoniju i obratno, pa 
se tako javlja i kontingent razglednica toga sadržaja.

Nakon raspada Jugoslavije i uspostave samostalnih država, Makedonija i Hrvatska gube 
nekadašnje, ali uspostavljaju nove odnose, prvenstveno gospodarske i kulturne, pa se i to 
može pratiti na materijalu razglednica, koje vremenski sežu sve do naših dana.

Na razglednicama u ovoj knjizi, Makedonija nam se otvara prekrasnim kulturno-povi-
jesnim blagom, kao zemlja vrijedna našega otkrivanja i posjećivanja. Predstavljena zbirka 
je vrijedna i stoga što nam pokazuje kako su se kroz povijest razvijali odnosi Makedonije 
i Hrvatske. Brojne razglednice bile su često jedina komunikacija s obitelji, rodbinom i 
prijateljima. Iščitavajući tekstove ispisane na razglednicama, zanimljivo je istaknuti da su 
gotovo svi pošiljatelji bili oduševljeni zemljom u kojoj su se našli. Svi su o Makedoniji 
pisali – samo s ljubavlju.

Knjiga u kojoj se predstavljaju makedonske razglednice iz zbirke Dragoljuba Silja-
noskog promocija je povijesti, kulture, tradicije i običaja Makedonije te dobar primjer su-
radnje naših dviju prijateljskih država. Knjiga je nastala na temelju brojnih izložbi, koje su 
prerasle u trajno edukativno i likovno-povijesno predstavljanje razglednica kao medija koji 
doprinosi boljem razumijevanju dvaju kultura. 
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Во книгата ќе бидат прикажани лицата и наличјата (аверсот и реверсот) на раз-
гледниците, зашто авторот нема само желба да ја претстави Македонија, односно 
нејзините населени места, природни убавини и културно-историски споменици, туку 
со помош на разгледниците да открие кои се луѓето коишт разгледниците ги испраќа-
ле (адресанти) и кои се оние коишто нив ги примале (адресати). Поголемиот дел од 
собраниот материјал се однесува на разгледници кое се упатувани на подрачјето на 
денешна источна Хрватска, конкретно Славонија.

Собраните разгледници покриваат временски период од Првата светска војна до 
денешните денови, и прикажуваат разни мотиви од Македонија.

Најстарата разгледница датира од 1914 година, кога, со избивањето на Првата свет-
ска војна започнало допишувањето на заробените и ранети војници од Австро-унгар-
ската монархија, кои од подрачјето на Македонија се јавувале дома, во Хрватска. Со 
втемелувањето на Државата на Србите, Хрватите и Словенците (подоцна Кралството 
СХС, односно Југославија), Македонија и Хрватска се нашле во иста држава, па со 
размената на управниот, полицискиот и воениот кадар, интензивирани се врските по-
меѓу македонскиот и хрватскиот народ, а со тоа и кореспонденцијата со разгледници. 

По Втората светска војна, продолжуваат интензивните контакти, посебно кога 
станува збор за младите кои од Хрватска оделе на служење на воениот рок во Маке-
донија и обратно, па така се јавува контингент разгледници со оваа содржина.

По распадот на Југославија и воспоставувањето на самостални држави, Македо-
нија и Хрватска ги губат некогашните, но воспоставуваат нови односи, првенствено 
економски и културни, што исто така може да се следи од собраниот материјал кој ја 
опфаќа и современата стварност.

Преку разгледниците во оваа книга, Македонија ни се отвора како прекрасно 
културно-историското благо, како земја вредна да биде откриена и посетена. Прет-
ставената збирка е вредна и заради тоа што ни покажува како се развивале одно-
сите помеѓу Македонија и Хрватска низ историјата. Бројни разгледници биле често 
единствена комуникација со семејството, роднините и пријателите. Исчитувајќи ги 
текстовите испишани на разгледниците, интересно да се истакне е и тоа што речиси 
сите испраќачи биле воодушевени со земјата во која се нашле. Сите за Македонија 
пишувале – само со љубов.

Книгата во која ќе бидат претставени македонските разгледнити од збирката на 
Драгољуб Сиљаноски е промоција на историјата, културата, традициите и обичаите 
на Македонија и добар пример на соработка помеѓу нашите две пријателски држави. 
Книгата е настаната на темел на бројните изложби кои прераснале во трајно едука-
тивно и ликовно-историско претставување на разгледниците како медиум кој допри-
несува кон подобро разбирање на двете култури. 
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Makedonija tako daleka, a tako bliska
Izložba starih razglednica kao refleksija na prošlost i sadašnjost

Dragoljub Siljanoski

Izložba starih razglednica, dopisnica i poštanskih marki nastajala je tijekom desetak godina, 
a kao cjelina je bila zaokružena 2012. godine. Hrvatskoj javnosti je po prvi puta bila predstav-
ljena u Osijeku 2014. godine, u okviru „17. Dana braće Miladinovci“. Od tada do 2019. godine, 
ova filatelističko-numizmatička instalacija je bila postavljena 13 puta u 9 gradova u Hrvatskoj, 
te jednom u Makedoniji. Naslovljena kao „Makedonija tako daleka, a tako bliska“ ona emotivno 
i simbolički upućuje na sjećanja, na prostore i vremena koji su prošlost, ali su još uvijek živi, a 
prenosi ih neobičan medij – pismo, dopisnica, razglednica i njena poštanska marka. 

Za svakog onog tko se aktivno bavi filatelijom (a ja sam počeo u ranom djetinjstvu, sa de-
setak godina), filatelija kao ljubav počinje postupno, kao sakupljanje poštanskih maraka koje se 
odljepljuju pažljivo s koverata, pisama i razglednica. Iz male hrpice tako nastaje prvi album, a 
onda nekoliko njih grupiranih po nekom sustavu, po državama ili po temama. Ljubav tako pre-
rasta u strast i to je trenutak kada svaki filatelist-početnik traži pomoć od iskusnijih. I sam sam se 
tada povezao s filatelističkim klubovima, kontaktirao sam iskusne filateliste koji su se godinama 
bavili ovom aktivnošću kao dio šire filatelističke scene. Od njih sam primio vrijedne savjete koji 
su mi pomogli u razvijanju vlastitoga afiniteta spram ove discipline, ali i upute kako zadovoljiti 
propisane filatelističke standarde. Premda su me upućivali da svoj kolekcionarski interes usmje-
rim prema temi (primjerice flori, fauni, sportu, umjetnosti, osobama, prijevoznim sredstvima i 
sl.), ja se nisam odredio prema niti jednoj od ovih varijanti, već sam nastavio sakupljati domaća 
izdanja s područja tadašnje Jugoslavije. Od samoga sam početka prikupljao tzv. čiste marke, 
stara i nova izdanja. Termin čiste marke označava da one nisu bile u uporabi, te da zbog toga 
imaju veću vrijednost od onih koje su bile u opticaju i na kojima su vidljivi tragovi pečata, ili 
koje imaju određena oštećenja koja su nastala prilikom skidanja s koverata ili razglednica. Isto 
tako, uobičajeno je da oni koji su prošli osnovnu filatelističku poduku, krenu prikupljati čiste 
marke tek kao drugu fazu svoga rasta i sazrijevanja; no može se dogoditi i obrnuto, da do širenja 
kolekcioniranja na druga područja filatelije dođe ranije, kao što je to bio slučaj sa mnom. 

Ova je izložba rasla sa mnom i ja s njom... Ona je moj osobni, autorski pogled na ljude i 
mjesta u Makedoniji i Hrvatskoj koja su obuhvaćena izložbom, no ona je i znak stvarne povijesti 
susretanja između Makedonaca i Hrvata od 1912. do 2000. godine. Ideja o njenom nastanku je 
zapravo slučajna. Počela je kada sam počeo prikupljati razglednice s motivima jednoga grada u 
Makedoniji, a koje su putovale prema Hrvatskoj u periodu od 1906. do 1950. godine. Tijekom 
godine dana koliko je ova faza trajala, pregledao sam stotine i stotine razglednica i uočio sam 
da postoje brojne razglednice koje su upućene Hrvatskoj iz Makedonije. Ovaj podatak mi je bio 
zanimljiv i potaknuo me da razmislim o većem projektu: da prikupim razglednice koje su bile 
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Македонија така далечна, а така блиска
Изложба на стари разгледници  

како рефлексија на историјата и сегашноста

Драгољуб Сиљаноски

Изложбата на стари разгледници, дописници и поштенски марки настана во текот на де-
сетина години, а заокружена како целина беше во 2012 година. На хрватската јавност по прв 
пат и беше претставена во 2014 година кога беше поставена во Осиек, во рамките на „17-тите 
Денови на браќата Миладиновци“ на Македонското културно друштво „Браќа Миладиновци“. 
Од тогаш до 2019 година, оваа филателистичко-нумизматичка инсталација беше поставена 
13 пати во 9 градови низ Хрватска, и еднаш во Македонија. Насловена како „Македонија така 
далечна, а така блиска“, таа емотивно и симболично упатува на сеќавањата, на просторите и 
времињата кои се минати, но сеуште живи, а ги пренесува еден необичен медиум – картичката, 
разгледницата, дописницата и нејзината поштенска марка. 

За секој кој активно се занимава со филателија (а јас почнав од детството, во десеттата 
година од животот), филателијата како љубов почнува постепено, како собирање поштенски 
марки кои се одлепуваат внимателно од ковертите на писмата и разгледниците. Од малечко 
купче марки потоа станува албум, па неколку албуми кои се групираат по некој систем, 
по држави или по тема. Љубовта така прераснува во страст и тогаш секој филателист-
почетник бара помош од поискусните. И јас се поврзав со филателистичките клубови, 
контактирав со искусни филателисти кои со години се занимаваат со оваа активност како 
дел од широката филателистичката сцена. Од нив добив вредната поуки кои ми помогнаа да 
го развијам сопствениот афинитет кон оваа дисциплина, но и да ги задоволам пропишаните 
филателистички стандарди. Иако ме упатуваа да го насочам мојот колекционерcки интерес 
кон одредена тема (на пример флора, фауна, спорт, уметност, личности, превозни средства 
и сл.), јас не се определив кон ниедна од овие варијанти, туку продолжив да ги собирам 
домашните изданија, од подрачјето на тогашна Југославија. Од самиот почеток почнав да 
собирам тн. чисти марки, стари и нови изданија. Терминот чисти марки означува такви кои 
не биле во употреба, па заради тоа имаат и поголема вредност од оние кои биле во промет. 
Вообичаено е почетниците во филателијата да собираат марки веќе кои биле во промет и на 
кои се видливи трагите од печатот, или кои имаат одредени оштетувања кои настанале при 
одлепувањето на марката од ковертата или разгледницата. Исто така, вообичаено е оние кои 
поминале основна филателистичка подука, како втора фаза да преминат на собирање на тн. 
чисти марки. Ова не е општо правило, зашто во подоцнежните фази на растење и созревање 
може да дојде и до обратен пристап, односно до ширење на колекционирањето и на некои 
други подрачја на филателијата, како што се случи и со мене. 

Оваа изложба растеше со мене и јас растев со неа... Таа е мој личен, авторски поглед 
на луѓето и местата од Македонија и од Хрватска кои се опфатени со изложбата, но таа е 
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upućivane i iz drugih makedonskih gradova Hrvatskoj. Zaintrigirala me spoznaja da su kontakti 
između naših država bili zapravo puno češći, no što sam do tada znao. Na početku, broj razgled-
nica do kojih sam došao je bio mali. No, svakom novom, rasla je i moja nada, a potvrđivala se i 
osnovna ideja ovoga projekta. Kada sam skupio oko četrdesetak razglednica, zaključio sam da 
je ovaj materijal vrijedan i da baca novo svijetlo na odnose između Hrvata i Makedonaca, kao 
i na migracijska kretanja između dva naroda. Naime, bio sam uvjeren da je makedonska zajed-
nica u Hrvatskoj nastala nakon 1945. godine, te da se hrvatska zajednica u Makedoniji počela 
intenzivnije doseljavati nakon Drugog svjetskog rata, a prije svega zbog pokrivanja potreba ta-
dašnje administracije, gospodarstva i vojne službe. Proučavajući revers prikupljenih razgledni-
ca, odnosno tekstualni sadržaj, otkrio sam da je hrvatska zajednica u Makedoniji nastala još pri 
kraju Prvoga svjetskoga rata, ulaskom obaju naroda u prvu zajedničku državu. Česti razlog za 
dolazak Hrvata u Makedoniju je bilo popunjavanje deficitarnih radnih mjesta za službe koje sam 
naveo prije. Veći dio deficitarnih zanimanja otkrivao sam iščitavajući tekst samih razglednica: 
tada sam saznao i iz kojih mjesta su Hrvati odlazili, te u koja su se makedonska mjesta naselja-
vali ili ih posjećivali. 

Imajući u vidu prikupljeni materijal, mogu reći da se proces migracije iz Hrvatske u Make-
doniju odvijao u četiri vremenska razdoblja: 

1. Period Austro-Ugarske, do završetka Prvoga svjetskoga rata (do 1918.)

2. Period tzv. prve Jugoslavije (1918. – 1945.)

3. Period tzv. druge Јugoslavije (1945. – 1991.)

4. Period samostalnih država Hrvatske i Makedonije (od 1991. do danas)

Veliki dio Hrvata došao je u Makedoniju u periodu tzv. prve Jugoslavije, а val doseljenja se 
nastavio i u drugoj Jugoslaviji. U procesu osamostaljivanja država, nakon raspada Jugoslavije, 
jačali su migracijski procesi u oba smjera (preseljenja iz Hrvatske u Makedoniju i obrnuto). 
Razloge za ove procese, tumačenja i analize prepuštam povjesničarima, od kojih su neki sudje-
lovali i u stvaranju ove knjige. 

Za potrebe izložbe „Makedonija tako daleka, a tako bliska“, prikupljao sam razglednice s 
markama koje su na sebi imale vidljiv trag pečata. To sam radio iz razloga što marka s peča-
tom ima naglašenu povijesnu vrijednost koja nadilazi filatelističku. Ovo se potvrdilo izložbom 
razglednica, gdje su razglednice s markama bile autentičan kulturno-povijesni dokument odre-
đenog doba. Ovaj materijal nedvosmisleno pokazuje koje je mjesto i vrijeme ispraćanja: takvi 
podaci su vidljivi na reversu razglednice gdje je aplicirana poštanska marka na kojoj je nanesen 
pečat koji ima sve potrebne elemente za točnu dataciju i lociranje mjesta iz kojeg je poslana. 

Nakon što sam prikupio dovoljnu količinu građe, htio sam ju predstaviti široj javnosti, a 
prije svega sugrađanima koji su organizirani u Zajednicu Makedonaca u Republici Hrvatskoj, u 
čijem je sastavu šest društava. Ono što je zanimljivo za ovu izložbu jest to da je ona stalno nova: 
postavljanjem prve izložbe nisam prestao s prikupljanjem razglednica; nastavio sam i tijekom 
pet narednih godina prikupljati nove primjerke, pa je svaka slijedeća izložba bila bogatija za još 
poneki primjerak koji sam nabavio u međuvremenu. Prvu sam izložbu organizirao u matičnom 
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и знак на стварната историја на сретнувањата помеѓу Македонците и Хрватите од 1912-та 
до 2000 година. Идејата за нејзиното настанување беше всушност случајна. Почна така што 
собирав разгледници со мотиви од еден град од Македонија, кои патувале во периодот од 
1906 до 1950 година кон Хрватска. Во период од околу една година, колку што траеше оваа 
фаза, прегледав стотина и стотина други разгледници и воочив дека на пазарот постојат низа 
разгледници кои се упатени во Хрватска од Македонија. Ова ми беше многу интересно како 
податок и ме поттикна да размислам за поголем проект: да собирам разгледници и од други 
македонски градови, кои патувале кон Хрватска. Ме заинтригира сознанието дека помеѓу 
нашите држави постоеле врски и тоа многу почести, од оние за кои постои дотогаш знаев. 
На почетокот, бројот на разгледници кои го открив беше многу мал. Но, со секоја нова 
разгледница растеше и мојата надеж, и се потврдуваше основната идеја на проектот. Кога 
собрав околу четириесетина разгледници, заклучив дека овој материјал е вреден и фрла нова 
светлина на односите помеѓу Хрватите и Македонците, како и на миграциските движења 
помеѓу двата народи. Имено, јас бев уверен дека македонската заедница во Хрватска настанала 
дури по 1945-тата година, и дека хрватска заедница во Македонија почнала да се доселува 
поинтензивно по Втората светска војна, а пред сé за потребите на тогашната администрација, 
стопанство и воена служба. Проучувајќи го реверсот на насобраните разгледници, односно 
нивната текстуална содржина, открив дека настанокот на хрватската заедница во Македонија 
почнал уште кон крајот на Првата светска војна, со влегувањето на двата народи во првата 
заедничка држава. Честа причина за доаѓање на Хрватите во Македонија било пополнување 
дефиницитарни работни места за претходно наведените потреби. Поголемиот дел од овие 
дефицитарни занимања ги откривав читајќи го текстот на разгледниците, кога дознавав и од 
каде Хрватите заминувале за Македонија, и каде доаѓале, односно во кои македонски градови 
се населувале или ги посетувале. 

Според собраниот материјал, можам да кажам дека процесот на миграција од Хрватска во 
Македонија се случувал во четири временски периоди: 

1. Период на Австро-Унгарија, до завршетокот на Првата светска војна (до 1918 год.)
2. Период на тн. прва Југославија (1918 – 1945 год.)
3. Период на тн. втора Југославија (1945 – 1991 год.)
4. Период на самостални држави Хрватска и Македонија (од 1991 год. до денес)

Голем број Хрвати дошле во Македонија уште во периодот на тн. прва Југославија, а бра-
нот на доселувања продолжил и во тн. втора Југославија. Во процесот на осамосталување на 
државите по распадот на Југославија, јакнат миграциските процеси во двете насоки (пресе-
лувања од Хрватска во Македонија и обратно). Причините за овие процеси, толкувањето и 
анализата им го препуштам на историчарите, од кои некои учествуваат и во создавањето на 
оваа книга. 

За потребите на изложбата „Македонија така далечна, а така блиска“, собирав разгледници 
со марки кои на себе носат видлив траг на печат. Тоа го правев од причина што марката со 
печат има нагласена историска вредност која ја надминува филателистичката. Ова се потврди 
и со изложбата на разгледници каде разгледниците со марките се јавуваат како автентичен 
културно-историски документ на одреденото време. Ваквиот вид материјал недвосмислено 
може да покаже кое е местото и времето на испраќање: овие податоци се видливи на реверсот 
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MKD „Braća Miladinovci“ u Osijeku. Izložba koja je prva privukla značajniju pažnju publike 
koje nije bila makedonskog podrijetla, je bila ona u Belišću, što me je uistinu iznenadilo. Budući 
da su razglednice putovale na razna mjesta u Hrvatskoj, predložio sam da izložbu postavimo i 
u ostalim makedonskim društvima. Nakon inicijalnih razgovora sa Zajednicom Makedonaca u 
Republici Hrvatskoj, bilo je dogovoreno da izložba bude prikazivana u okvirima Dana make-
donske kulture ili drugim prigodnim manifestacijama društava koje su dio ZMRH. Na taj način, 
izložba je bila postavljena u svih šest makedonskih društava u Hrvatskoj, kao što su Osijek, 
Zagreb, Rijeka, Split i Zadar (kao samostalna) i u Puli i drugi puta u Osijeku (kao prateće do-
gađanje). Svoju međunarodnu afirmaciju izložba je dobila u Skoplju, kada je bila postavljena 
kao prateće događanje kazališnoj predstavi Umjetničke akademije iz Osijeka u Dramskom ka-
zalištu Skoplje. To je ujedno bila i prilika za susret gostiju sa Zajednicom Hrvata u Republici 
Makedoniji, kao i da se dogovore projekti suradnje između ove dvije zajednice (makedonske 
u Hrvatskoj i hrvatske u Makedoniji), kako bi se ojačale kulturne i gospodarske veze između 
naših zemalja. 

Način kako je ova izložba bila primljena od strane publike i organizatora, te kontakte koje 
sam ostvario, u velikoj su mjeri nadišli moja očekivanja i potvrdila moja nastojanja da se nasta-
vim baviti filatelijom, o kojoj smatram da je kao disciplina, zapravo nezasluženo zanemarena u 
današnje vrijeme. O izložbi osobno smatram da odražava makedonsku tradiciju, kao i povijest i 
kulturu države koja je preživjela razna osvajanja, sve do svoje konačne samostalnosti 1991. go-
dine. U tom smislu ona skladno nadopunjava tradicionalne manifestacije makedonskih društava 
u Hrvatskoj, i značajno doprinosi promociji Makedonije u ovoj zemlji. Premda je prije svega 
namjenjena članovima makedonskih društava, izložba je zanimljiva i široj javnosti, jer ističe 
povijesne veze Makedonije i Hrvatske. 

Tijekom 5 godina koliko je bila postavljana, izložbu je posjetilo više od 5.000 posjetitelja u 
Hrvatskoj i Makedoniji. A što želim za ubuduće? Nove razglednice i nove izložbe!

Našice, 9. studenog 2020. godine
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на разгледниците каде е аплицирана поштенската марка врз која е нанесен печат кој ги има 
сите потребни елементи за точна датација и лоцирање на местото од кое разгледницата 
патувала. 

Откако собрав доволна количина на граѓа, сакав истата да ѝ ја претставам на пошироката 
јавност, пред сé на сонародниците кои се организирани во рамките на Заедницата на 
Македонците во Република Хрватска, во чиј состав има шест друштва. Она што е интересно за 
оваа изложба е дека е таа постојано нова: со поставувањето на првата изложба не престанав да 
собирам разгледници; продолжив и во наредните пет години да собирам нови примероци, па 
така секоја следна изложба беше всушност побогата за уште по некој примерок кој во меѓувреме 
го набавив. Првата изложба ја организиравме во матичното МКД „Браќа Миладиновци“ во 
Осиек. Изложбата во Белишќе пак беше прва која привлече значајно внимание на публиката 
која не беше со македонско потекло, што навистина ме изненади. Бидејќи разгледниците од 
Македонија патувале насекаде во Хрватска, предложив изложбата да им биде покажана и на 
останатите македонски друштва. По иницијалните разговори со Заедницата на Македонците во 
Република Хрватска, беше договорено оваа изложба да се прикажува во рамките на Деновите 
на македонска култура или други пригодни манифестации на друштвата кои се дел од ЗМРХ. 
На тој начин таа беше поставена во сите шест македонски друштва во Хрватска, како што 
се Осиек, Загреб, Ријека, Сплит и Задар (како самостојна) и во Пула и по втор пат во Осиек 
(како пратечки настан). Изложбата доживеа и меѓународна афирмација во Скопје, кога беше 
поставена како пратечки настан на театарската претстава на Уметничката академија од Осиек, 
во Драмскиот тетар во Скопје. Тоа беше воедно и прилика за средба на гостите од Хрватска 
со Заедницата на Хрвати во Република Македонија, како и да се договорат идни проекти на 
соработка помеѓу двете заедници (македонската во Хрватска и хрватската во Македонија), 
како би се зајакнале културните и стопанските врски меѓу двете земји. 

Приемот на оваа изложба, контактите кои ги остварив со организаторите и публиката во 
голема мерка ги надминаа моите очекувања и го потврдија моето настојување да продолжам 
да се бавам со филателија, за која сметам дека е како дисциплина, незаслужено запоставена во 
денешно време. За изложбата особено сметам дека ја одразува македонската традиција, како и 
историјата и културата на државата која преживеала разни освојувања, сé до својата конечна 
независност во 1991 година. Во таа смисла таа складно ги надополнува традиционалните ма-
нифестации на македонските друштва во Хрватска и значајно допринесува кон промоцијата на 
Македонија во оваа земја. Иако им е пред сé наменета на членовите на македонските друштва, 
изложбата е интересна и за пошироката јавност, зашто ги истанкнува историските врски по-
меѓу Македонија и Хрватска. 

Во текот на 5 години колку што беше поставувана, изложбата ја посетија повеќе 
од 5.000 посетители во Хрватска и Македонија. А што посакувам за во иднина? Нови 
разгледници и нови изложби!

Нашице, 9 ноември 2020 година
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Izložba razglednica
Изложбата на разгледници
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Sl. 1. Skoplje, Umjеtnička škola. Putovala: 1914., Skoplje – Križevci.  
Izdanje: Milorad S. Antonijević, Beograd.

Сл. 1. Скопје, Уметничко училиште. Патувала: 1914, Скопје – Крижевци. 
Издание: Милорад С. Антонијевиќ, Белград. 
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Sl. 2. Skoplje, Kazneni zavod. Putovala: 1914., Skoplje – Križevci.  
Izdanje: Milorad S. Antonijević, Beograd.

Сл. 2. Скопје, Казнено-поправен дом. Патувала: 1914, Скопје – Крижевци.  
Издание: Милорад С. Антонијевиќ, Белград. 
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Sl. 3. Debar, prva nogometna utakmica. Putovala: 1925., Debar – Bjelovar. Izdanje: Knjižara 
Milana L. Topalovića, Debar. Tisak: Umetnički zavod D.D. Grafika, Novi Sad.

Сл. 3. Дебар, прва фудбалска утакмица. Патувала: 1925, Дебар – Бјеловар.  
Издание: Книжарница на Милан Л. Топаловиќ, Дебар. Печат: Уметнички завод  
Д. Д. Графика, Нови Сад.
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Sl. 4. Ohrid, Manastir Sv. Naum s jezera. Putovala: 1934., Ohrid – Koprivnica.  
Izdanje: Knjižara Nikole Germanovića, Ohrid.

Сл. 4. Охрид, Манастир Св. Наум, од страна на езерото. Патувала: 1934, Охрид – Копривница. 
Издание: Книжарница на Никола Германовиќ, Охрид.
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Sl. 5. Ohrid sa zapada. Putovala: 1935., Ohrid – Koprivnica.  
Izdanje: Knjižara Nikole Germanovića, Ohrid.

Сл. 5. Охрид, поглед од запад. Патувала: 1935, Охрид – Копривница.  
Издание: Книжарница на Никола Германовиќ, Охрид.
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Sl. 6. Prilep. Putovala: 1935., Prilep – Koprivnica.  
Izdanje: Knjižara Samardžić-Minović, Prilep.

Сл. 6. Прилеп. Патувала: 1935, Прилеп – Копривница.  
Издание: Книжарница на Самарџиќ-Миновиќ, Прилеп.
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Sl. 7. Kumanovo, općina i pošta. Putovala: 1924., Kumanovo – Osijek 1.  
Izdanje: Tomo Gligoriević, Kumanovo. Tisak: Umetnički zavod D.D. Grafika, Novi Sad.

Сл. 7. Куманово, општина и пошта. Патувала: 1924, Куманово – Осиек 1.  
Издание: Томo Глигориевиќ, Куманово. Печат: Институт за уметност Д. Д. Графика, Нови Сад.
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Sl. 8. Izgled Štipa s crkvom i osnovnom školom. Putovala: 1927., Štip – Osijek.  
Izdanje: Knjižara Alvert Levi. Tisak: Vreme, Beograd.

Сл. 8. Поглед на Штип со Црквата и Основното училиште. Патувала: 1927, Штип – Осиек. 
Издание: Книжарница на Алверт Леви. Печат: Време, Белград.
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Sl. 9. Skoplje – Stara varoš. Putovala: 1927., Skoplje – Osijek 1.  
Izdanje: Vlado Kostić, Skoplje.

Сл. 9. Скопје – Стариот град. Патувала: 1927, Скопје – Осиек 1.  
Издание: Владо Костиќ, Скопје.
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Sl. 10. Veles – Ulica Kralja Petra. Putovala: 1935., Veles – Osijek.  
Izdanje: Aleksandar Levković, Veles.

Сл. 10. Велес – Улица Крал Петар. Патувала: 1935, Велес – Осиек.  
Издание: Александар Левковиќ, Велес.
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Sl. 11. Debar – Manastir Sv. Jovana Prigorskog. Putovala: 1936., Debar – Osijek 1.  
Izdanje: Hristina R. Atanasović, Debar

Сл. 11. Дебар – Манастир Св. Јован Пригорски. Патувала: 1936, Дебар – Осиек 1.  
Издание: Христина Р. Атанасовиќ, Дебар.
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Sl. 12. Skoplje. Putovala: 1939., Skoplje – Osijek 3. Izdanje: Knjižara Koste P. Ilića, Skoplje.

Сл. 12. Скопје. Патувала: 1939, Скопје – Осиек 3. Издание: Книжарница на Коста П. Илиќ, 
Скопје.
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Sl. 13. Skoplje, ulica. Putovala: 1929., Skoplje – Osijek 1.

Сл. 13. Скопје, улица. Патувала: 1929, Скопје – Осиек 1. 
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Sl. 14. Štip. Putovala: 1936., Štip – Kneževi Vinogradi.  
Izdanje: Knjižara Assdel i Levi, Štip. Tisak: Vreme, Beograd.

Сл. 14. Штип. Патувала: 1936, Штип – Кнежеви Виногради.  
Издание: Книжарница Асдел Леви, Штип. Печат: Време, Белград.
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Sl. 15. Kočani. Putovala: 1929., Kočani – Vinkovci.  
Izdanje: Atelier Krišel, Stara Kanjiža.

Сл. 15 Кочани. Патувала: 1929, Кочани – Винковци.  
Издание: Студио Кришел, Стара Кањижа.
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Sl. 16. Skoplje, Trg Kralja Petra. Putovala: 1932., Skoplje – Našice.  
Izdanje: Trajko B. Stolić, Skoplje.

Сл. 16. Скопје, Плоштад Крал Петар. Патувала: 1932, Скопје – Нашице.  
Издание: Трајко Б. Столиќ, Скопје.
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Sl. 17. Izgled Strumice. Putovala: 1936., Strumica – Nova Gradiška.  
Izdanje: Petar P. Dimitrijević, Strumica.

Сл. 17. Поглед на Струмица. Патувала: 1936, Струмица – Нова Градишка.  
Издание: Петар П. Димитријевиќ, Струмица.
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Sl. 18. Veles – Manastir „Sv. Dimitri“ / Weles – Das Kloster „Hl. Dimitrie“.  
Putovala: 1928., Veles – Kutina. Izdanje: Aleksandar Levković, Veles.

Сл. 18. Велес – Манастир „Св. Димитрие“. Патувала: 1928, Велес – Кутина.  
Издание: Александар Левковиќ, Велес.



     33

Sl. 19. Veles – Pijačica-Plac / Weles – Marktplatz. Putovala: 1927., Veles – Zagreb.  
Izdanje: Aleksandar Levković, Veles.

Сл. 19. Велес – Пазар. Патувала: 1927, Велес – Загреб.  
Издание: Александар Левковиќ, Велес.
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Sl. 20. Skoplje, Isa Bej džamija. Putovala: 1929., Skoplje – Zagreb.  
Izdanje: Povlašćene knjižare Petra Jovanovića, Skoplje.

Сл. 20. Скопје, Иса Беј Џамија. Патувала: 1929, Скопје – Загреб.  
Издание: Привилегирана книжарница на Петар Јовановиќ, Скопје.
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Sl. 21. Skoplje, Оficirski dom. Putovala: 1938., Skoplje – Zagreb. 

Сл. 21. Скопје, Офицерски дом. Патувала: 1938, Скопје – Загреб. 
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Sl. 22. Veles – „Crkva Sv. Panteleja“ / Weles – Die Kirche „Eil. Panteley“.  
Putovala: 1933., Veles – Zagreb. Izdanje: Aleksandar Levković, Veles.

Сл. 22. Велес – Црква „Св. Пантелеј“.  
Патувала: 1933, Велес – Загреб. Издание: Александар Левковиќ, Велес.
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Sl. 23. Veles – cjelokupni izgled / Weles – Totalansicht. Putovala: 1930., Veles – Zagreb.  
Izdanje: Aleksandar Levković, Veles.

Сл. 23. Велес Целосен приказ на Велес. Патувала: 1930, Велес – Загреб.  
Издание: Александар Левковиќ, Велес. 
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Sl. 24. Prilep – Manastir Sv. Arhanđela / Прилепь „Монастирьть Св.Архангель“.  
Putovala: 1946., Prilep – Zagreb. Izdanje: Paskof – Sofia (Bulgaria).

Сл. 24. Прилеп – „Манастир Св. Архангел“. Патувала: 1946, Прилеп – Загреб.  
Издание: Паскоф – Софија (Бугарија).
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Sl. 25. Kriva Palanka – Manastir Sv. Joakima Osogovskog. Putovala: 1941.,  
Kriva Palanka – Zagreb. Izdanje: Knjižara Slave Tamburkovića, Kriva Palanka.

Сл. 25. Крива Паланка – Манастир Св. Јоаким Осоговски. Патувала: 1941,  
Крива Паланка – Загреб. Издание: Книжарница Славе Тамбурковиќ, Крива Паланка.
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Sl. 26. Izgled Kičeva. Putovala: 1938., Kičevo – Glina.  
Izdanje: Knjižara Krste Aleksandrovića, Kičevo.

Сл. 26. Поглед на Кичево. Патувала: 1938, Кичево – Глина.  
Издание: Книжарница Kрсте Александровић, Кичево.



     41

Sl. 27. Veles / Велесь / Keuprulu. Putovala: 1914., Veles – Rijeka.

Сл. 27. Велес. Патувала: 1914, Велес – Риека.
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Sl. 28. Skoplje, Univerzitet. Putovala: 19(?)., Skoplje – Split.  
Izdanje: Risto Golubović.

Сл. 28. Скопје, Универзитет. Патувала: 19(?), Скопје – Сплит.  
Издание: Ристе Голубовиќ.
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Sl. 29. Skoplje, Оficirski dom. Putovala: 1938., Skoplje – Split.  
Izdanje: Knjižara Vasilija Dimitrijevića, Skoplje.

Сл. 29. Скопје, Офицерски дом. Патувала: 1938, Скопје – Сплит.  
Издание: Книжарница Василије Димитријевиќ, Скопје.
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Sl. 30. Štip – izgled istočnog dijela. Putovala: 1935., Štip – Split.  
Izdanje: Knjižara Alberta Levi, Štip.

Сл. 30. Штип – поглед на источниот дел. Патувала: 1935, Штип – Сплит.  
Издание: Книжарници на Алберт Леви, Штип.
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Sl. 31. Strumica, izgled za vrijeme zemljotresa. Putovala: 1935., Strumica – Split.  
Izdanje: Petar P. Dimitrijević, Strumica.

Сл. 31. Струмица, изглед за време на земјотресот. Патувала: 1935, Струмица – Сплит.  
Издание: Петар П. Димитријевиќ, Струмица.
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Sl. 32. Veles – Drveni most na Vardaru / Weles – Die Holzbrücke am Wardar.  
Putovala: 1935.,Veles – Split. Izdanje: Aleksandar Levković, Veles.

Сл. 32. Велес – Дрвен мост на Вардар. Патувала: 1935, Велес – Сплит.  
Издание: Александар Левковиќ, Велес.
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Sl. 33. Pozdrav iz Velesa / Gruß aus Weles. Putovala: 1935., Veles – Split.  
Izdanje: Aleksandar Levković, Veles.

Сл. 33. Поздрав од Велес. Патувала: 1935, Велес – Сплит.  
Издание: Александар Левковиќ, Bелес.
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Sl. 34. Ohrid. Putovala: 1935., Ohrid – Split.  
Izdanje: Knjižara Nikole Germanovića, Ohrid.

Сл. 34. Охрид. Патувала: 1935, Охрид – Сплит.  
Издание: Книжарници на Никола Германовиќ, Охрид.
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Sl. 35. Ohrid, Sv. Naum. Putovala: 1935., Debar – Split. Izdanje: Griesbach i Knaus, Zagreb.

Сл. 35. Охрид Св. Наум. Патувала: 1935, Дебар – Сплит. Издание: Гризбах и Кнаус,  
Загреб.
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Sl. 36. Skoplje. Putovala: 1956., Skoplje – Zagreb.  
Izdanje: Tutun, trgоvačko poduzeće.

Сл. 36. Скопје. Патувала: 1956, Скопје – Загреб.  
Издание: Тутун, трговско претпријатие.
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Sl. 37. Kumanovo. Putovala: 1958., Kumanovo – Osijek. Izdanje: Foto Putnik, Zagreb.

Сл. 37. Куманово. Патувала: 1958, Куманово – Осиек. Издание: Фото Патник, Загреб.
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Sl. 38. Ohrid. Putovala: 1958., Ohrid – Zagreb 1. Izdanje: Ohridski magazin.

Сл. 38. Охрид. Патувала: 1958, Охрид – Загреб 1. Издание: Охридски магазин.
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Sl. 39. Gostivar. Putovala: 1968., Gostivar – Zagreb. Izdanje: Putnik Zagreb.

Сл. 39. Гостивар. Патувала: 1968, Гостивар – Загреб.  
Издание: Патник Загреб.
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Sl. 40. Skoplje, Trg maršala Tita. Putovala: 1953., Skoplje – Osijek.  
Izdanje: Jugoturist, Beograd.

Сл. 40. Скопје, Плоштад „Маршал Тито“. Патувала: 1953, Скопје – Осиек.  
Издание: Југотурист, Белград.
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 Sl. 41. Skoplje, Kej 13 Novembar. Putovala: 1955., Skoplje – Osijek.  
Izdanje: Kočo Racin, Skoplje. Snimio: Blagoj Drnkov.

Сл. 41. Скопје, Кеј 13 Ноември. Патувала: 1955, Скопје – Осиек.  
Издание: Кочо Рацин, Скопје. Снимил: Благој Дрнков.
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Sl. 42. Kičevo, panorama. Putovala: 1967., Kičevo – Varaždin.  
Izdanje: Jugoturist, Beograd. Snimio: Z. Jakičić.

Сл. 42. Кичево, панорама. Патувала: 1967, Кичево – Вараждин.  
Издание: Југотурист, Белград. Снимил: З. Јакичиќ.
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Sl. 43. Lazaropole, panorama. Putovala: 1967., Skoplje – Vinkovci. Izdanje: Jugoturist  
Beograd, Poljoprivredna zadruga Kočo Racin, Lazaropole. Snimio K. Bilbilovski. 

Сл. 43. Лазарополе,панорама. Патувала: 1967, Скопје – Винковци. Издание: Југотурист 
Белград, Земјоделска задруга Кочо Рацин, Лазарополе. Снимил: К. Билбиловски.
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Sl. 44. Popova Šapka. Putovala: 1965., Tetovo – Osijek. 

Сл. 44. Попова Шапка. Патувала: 1965, Тетово – Осиек.
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Sl. 45. Ohrid. Putovala: 1967., Ohrid – Osijek.  
Izdanje: Trgovačko poduzeće „Tutun“, Skoplje. Snimio: D. Friković.

Сл. 45. Охрид. Патувала: 1967, Охрид – Осиек.  
Издание: Трговско претпријатие „Тутун“, Скопје. Снимил: Д. Фриковиќ.
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Sl. 46. Skoplje. Putovala: 1967., Skoplje – Split.  
Izdanje: Vuk Karadžić, štampano u Italiji.

Сл. 46. Скопје. Патувала: 1967, Скопје – Сплит.  
Издание: Вук Караџиќ, печатено во Италија. 
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Sl. 47. Bitola. Putovala: 1967., Bitola – Podvinje kod Slavonskog Broda.  
Izdanje: Vuk Karadžić, štampano u Italiji.

Сл. 47. Битола. Патувала: 1967, Битола – Подвиње кај Сл. Брод.  
Издание: Вук Караџиќ, печатено во Италија.
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Sl. 48. Ohrid. Putovala: 1967., Ohrid – Bukovlje kod Slavonskog Broda.  
Izdanje: ND, Jež, štampano u Jugoslaviji.

Сл. 48. Охрид. Патувала: 1967, Охрид – Буковље кај Сл. Брод.  
Издание: НД, Јеж, печатено во Југославија.
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Sl. 49. Delčevo. Putovala: 1966., Delčevo – Zlarin kod Šibenika.  
Izdanje: Vuk Karadžić, štampano u Italiji. 

Сл. 49. Делчево. Патувала: 1966, Делчево – Зларин кај Шибеник.  
Издание: Вук Караџиќ, печатено во Италија. 
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Sl. 50. Titov Veles – Glavna ulica. Putovala: 1963., Titov Veles – Pula.  
Izdanje: „Foto tehnika“ Zagreb, Ilica 56.

Сл. 50. Титов Велес – Главна улица. Патувала: 1963, Титов Велес – Пула.  
Издание: „Фото техника“ Загреб, Илица 56.
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Sl. 51. Ohrid. Putovala: 1965., Ohrid – Slavonski Brod.  
Izdanje: Izdavački zavod „Jugoslavija“, Beograd.

Сл. 51. Охрид. Патувала: 1965, Охрид – Сл. Брод.  
Издание: Издавачка куќа „Југославија“, Белград.
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Sl. 52. Skoplje. Putovala: 1977., Skoplje – Osijek. Izdanje: NIP „Nova Makedonija“.

Сл. 52. Скопје. Патувала: 1977, Скопје – Осиек. Издание: НИП „Нова Македонија“.
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Sl. 53. Tetovo – Trg. Putovala: 1977., Skoplje – Beli Manastir.  
Izdanje: „Tutun“ Skoplje – Izrada CZP „Primorski tisk“, Kopar.

Сл. 53. Тетово – Плоштад. Патувала: 1977, Скопје – Бели Манастир.  
Издание: „Тутун“ Скопје – изработка ЦЗП „Приморски тиск“, Копер.
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Sl. 54. Dojran. Putovala: 197(?)., Dojran – Osijek.  
Izdanje: „Tutun“ Skoplje – Izrada CZP „Primorski tisk“ – TOZD, Tiskarna „Jadran“ Kopar.

Сл. 54. Дојран. Патувала: 197(?), Дојран – Осиек. Издание: „Тутун“ Скопје –  
Изработка: ЦЗП „Приморски тиск“ – ТОЗД, Печатница „Јадран“ Копер.
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Sl. 55. Strumica. Putovala: 1977., Strumica – Osijek.  
Izdanje: Turistkomerc-Zagreb za „Vardar“ Skoplje.

Сл. 55. Струмица. Патувала: 1977, Струмица – Осиек.  
Издание: Туристкомерц-Загреб за „Вардар“ Скопје. 
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Sl. 56. Kumanovo. Putovala: 1980., Kumanovo – Osijek.  
Izdanje: „Tutun“ Skoplje – Izrada ZGP „Primorski tisk“ – TOZD, Tiskarna „Jadran“ Kopar.

Сл. 56. Куманово. Патувала: 1980, Куманово – Осиек. Издание: „Тутун“  
Скопје – Изработка: ЦГП „Приморски тиск“ – ТОЗД, Печатница „Јадран“ Копер.
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Sl. 57. Kičevo. Putovala: 1982., Kičevo – Slavonski Brod. Izdanje: Turistkomerc-Zagreb.

Сл. 57. Кичево. Патувала: 1982, Кичево – Сл. Брод. Издание: Туристкомерц-Загреб. 
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Sl. 58. Kočani. Putovala: 1980., Kočani – Osijek.  
Izdanje: „Tutun“ Skoplje – Izrada: ZGP „Primorski tisk“ – TOZD, Tiskarna „Jadran“ Kopar.

Сл. 58. Кочани. Патувала: 1980, Кочани – Осиек. Издание: „Тутун“ Скопје –  
Изработка: ЦГП „Приморски тиск“ – ТОЗД, Печатница „Јадран“ Копер.
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Sl. 59. Kičevo. Putovala: 1975., Kičevo – Osijek. Izdanje: Turistkomerc-Zagreb.

Сл. 59. Кичево. Патувала: 1975, Кичево – Осиек. Издание: Туристкомерц-Загреб.
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Sl. 60. Strumica. Putovala: 1985., Strumica – Osijek. Izdanje: Turistkomerc-Zagreb.

Сл. 60. Струмица. Патувала: 1985, Струмица – Осиек. Издание: Туристкомерц-Загреб.
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Sl. 61. Bitola. Putovala: 1984., Bitola – Osijek. Izdanje: Turistkomerc-Zagreb.

Сл. 61. Битола. Патувала: 1984, Битола – Осиек. Издание: Туристкомерц-Загреб.
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Sl. 62. Ohrid. Putovala: 1980., Ohrid – Osijek. Izdanje i tisak: NIP „Nova Makedonija“.

Сл. 62. Охрид. Патувала: 1980, Охрид – Осиек. Издание и печат: НИП „Нова Македонија“.
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Sl. 63. Prilep. Putovala: 1970., Prilep – Osijek. Izdanje: „Naša knjiga“, Skoplje.

Сл. 63. Прилеп. Патувала: 1970, Прилеп – Осиек. Издание: „Наша книга“, Скопје.
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Sl. 64. Ohrid. Putovala: 1972., Ohrid – Osijek.  
Izdanje i tisak: Politika, foto B. Drnkov, Turistička štampa – Beograd.

Сл. 64. Охрид. Патувала: 1972, Охрид – Осиек.  
Издание и печат: Политика, фото Б. Дрнков, Туристичка печатница – Белград.



     79

Sl. 65. Ohrid. Putovala: 1995., Ohrid – Našice. Izdanje: Turistkomerc-Zagreb.

Сл. 65. Охрид. Патувала: 1995, Охрид – Нашице. Издание: Туристкомерц-Загреб.
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Sl. 66. Skoplje. Putovala: 2013., Skoplje – Našice.  
Izdanje: COOLPIX Skoplje, R. Makedonija. Foto: Viktor Popovski.

Сл. 66. Скопје. Патувала: 2013, Скопје – Нашице.  
Издание: ЦООЛПИХ Скопје, Р. Македонија. Фото: Виктор Поповски. 
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Sl. 67. Skoplje. Putovala: 2014., Skoplje – Našice.  
Izdanje: COOLPIX Skoplje, R. Makedonija. Foto: Viktor Popovski.

Сл. 67. Скопје. Патувала: 2014, Скопје – Нашице.  
Издание: ЦООЛПИХ Скопје, Р. Македонија. Фото: Виктор Поповски.
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Sl. 68. Skoplje. Putovala: 2014., Skoplje – Našice.  
Izdanje: COOLPIX Skoplje, R. Makedonija. Foto: Viktor Popovski.

Сл. 68. Скопје. Патувала: 2014, Скопје – Нашице.  
Издание: ЦООЛПИХ Скопје, Р. Македонија. Фото: Виктор Поповски.
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Sl. 69. Skoplje. Putovala: 2014., Skoplje – Našice.  
Izdanje: COOLPIX Skoplje, R. Makedonija. Foto: Viktor Popovski.

Сл. 69. Скопје. Патувала: 2014, Скопје – Нашице.  
Издание: ЦООЛПИХ Скопје, Р. Македонија. Фото: Виктор Поповски.
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Sl. 70. Skoplje. Putovala: 2016., Skoplje – Našice. 

Сл. 70. Скопје. Патувала: 2016, Скопје – Нашице. 
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Sl. 71. Skoplje. Putovala: 1963., Slavonski Brod – Slavonski Brod.  
Izdanje: HFD Slavonski Brod.

Сл. 71. Скопје. Патувала: 1963, Сл. Брод – Сл. Брод. Издание: ХФД Сл. Брод.

Sl. 72. Kočo Racin. Prigodna koverta s pečatom „Prvi dan Zagreb“, 1983.

Сл. 72. Кочо Рацин. Пригодно плико со печат „Прв ден Загреб“, 1983.
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Sl. 73. Majka Tereza. Izdanje: Humanitarna organizacija „Skopljanka Majka Tereza“  
s prigodnim pečatom „90 godina od rođenja Majke Tereze, 1910. - 2000.“.

Сл. 73. Мајка Тереза. Издание: Хуманитарна организација „Скопјанката Мајка  
Тереза“ со пригоден печат по повод „90 години од раѓањето на Мајка Тереза 1910-2000“.
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 Sl. 74. Prigodna koverta s markom i pečatom Europskog prvenstva u nogometu, Zagreb, 1998.
Kvalifikacije, 8. skupina, Hrvatska – Makedonija.

Сл. 74. Пригодно плико со марка и печат од Европското првенство во фудбал, Загреб, 1998. 
Квалификации во 8-та група, Хрватска – Македонија.

Sl. 75. Prigodna koverta s markom i pečatom Europskog prvenstva u nogometu,  
Zagreb, 2008. Kvalifikacije, 8. skupina, Hrvatska – Makedonija.

Сл. 75 Пригодно плико со марка и печат од Европското првенство во фудбал,  
Загреб, 2008. Квалификации во 8-та група, Хрватска – Македонија.
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Sl. 76. Toše Proeski, 1981. - 2007. Prigodna maximum karta s markom i pečatom,  
u izdanju Pošte Republike Makedonije.

Сл. 76. Тоше Проески, 1981-2007. Пригоден максимален билет со марка и печат,  
во издание на Поштата на Р. Македоинија.
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Sl. 77. Toše Proeski, 1981. - 2007. Prigodna koverta s markom i pečatom “Prvi dan  
Kruševo 15. 12. 2007.” u izdanju Pošte Republike Makedonije. 

Сл. 77. Тоше Проески, 1981-2007. Пригодно плико со марка и печат “Прв ден  
Крушево 15. 12. 2007” во издание на Поштата на Р. Македонија.

 Sl. 78. Prigodna koverta s markom i pečatom Đakovo 2015., u izdanju MKD “Braća Miladinovci” Osijek.

Сл. 78. Пригодно плико со марка и печат Ѓаково 2015, во издание  
на МКД “Браќа Миладиновци” Осиек. 
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Сл. 1.
Скопје, 6 октомври 1914. 
Жиг: Скопје, 25. 10. 1914. 
Жиг: ЗЕНС (цензура) црвена боја
Војна дописница 19. 11. 1914.
Адреса: Мадам Марица Ковачиќ, сопруга 
на даочниот контролор, Крижевац, Хрват-
ска, Австо-Унгарија
Скопје, даочиот 6. 10. 1914. 
Јас сум, фала му на драгиот Бог, жив и 
здрав, и истото Ви го посакувам и Вам. 
Овде е многу студено. Како е дома? Како 
живее мојот Коко, Бог знае кога ќе дојде 
време да го видам. Пазете на него. Ис-
праќам поздрави и желби да биде добар. А 
Вас Ве љуби, Мијо.
Со крст е означена собата каде што ле-
жев болен.

Сл. 2.
Скопје, 9 ноември 1914. 
Жиг: Скопје, 25. 10. 1914. 
Жиг: ЗЕНС (цензура) црвена боја
Војна дописница 21. 12. 1914. 
Адреса: Марица Ковачиќ, сопруга на 
кралскиот даночен контролор, Крижевец, 
земја: Хрватска
Скопје, 9. 11. 1914.
Мила Марице!
Твојата разгледница од 21/10/1914 година 
ја примив денес. Јас ти напишав во една 
од претходните, да одиш и да го поглед-
неш станот и намештајот. Кујната си-
гурно ја отворила неразбраната, адевајќи 
се дека ќе најде во неа нешто. Во врска 
со тоалетот, можеше да го оставиш, за-
што тие сеедно ќе го надевајќи отворат. 
Се чудам како грофот Војновиќ не барал 
да му дадеш пристап до сите простории, 
да се шета по нив со милостивата а пари-
те да ги става кај себе в џеп. 
Не ме изненадува по ова прашање ништо, 
на таквиот (нечитко) ништо не му сме-
та. Тие мислат кога некого нема, дека мо-
жат да прават сé што сакаат. 

Sl. 1.
Skoplje, 6. listopada 1914.
Žig: Skoplje, 25. 10. 1914. 
Žig: ZENS (cenzura) crvene boje
Vojna karta  dopisnica 19. 11. 1914.
Adresa: Madamme, Marica Kovačić, Su-
pruga poreznog kontrolora, Križevac, Hr-
vatska, Austro-Ugarska, Kroatien
Skoplje 6. 10. 1914.
Ja sam hvala dragom bogu živi i zdravi što i 
Vama svima skupa želim.
Ovdje dosta hladno. Što ima doma? Kako živi 
moj  koko, bog zna kad će doći vrijeme da ga 
vidim. Pazite na njega. Šaljem mu puno poru-
ka neka bude dobar. Vas ljubi Mijo.
Križićem označena soba gdje sam bolestan 
ležao.

Sl. 2.
Skoplje,  9. studenoga. 1914.
Žig:  Skoplje  25. 10. 1914.
Žig: ZENS (cenzura) crvene boje
Vojna karta  dopisnica 21. 12. 1914.
Adresa: Marica Kovačić, Supruga kr.(A-
LJEVSKOG), porez(NOG) kontrolora, Kri-
ževac, zemlja Hrvatska
Skoplje 9. 11. 1914.
Mila Marice!
Kartu Tvoju od 21/10/1914. primio sam 
danas. Ja sam ti pisao u jednome listu da 
otideš (ODEŠ) u Otočac da pogledaš stan 
i stvari. Kuhinju je sigurno otvorila zvr-
kasta (NERALIĆKA?) misleći da će što u 
nutra naći. Glede zahoda mogla si ostaviti 
jer će to oni svejedno otvoriti. Čudim se da 
grof Vojnović nije zahtjevao da mu dadeš 
sve proštorije (PROSTORIJE), da se seće 
(ŠEĆE) po njima s milostivom a novac sebi 
u džep trpa.
Ne čudim se takovom pitanju ništa, takovom 
(NEČITKO) to ništa ne smeta. Bezobraznici 
jedan i drugi. Oni misle dok čovjeka nema, 
da mogu praviti što hoće.

Prijepisi tekstova s reversa razglednica
Препис на текстовите од реверсот на разгледниците 
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Сл. 3.
Дебар, --  
Жиг: Дебар, 9. – 192(5-8).
Жиг: Бјеловар, нечитко
Адреса: Госп. Јосип Хорват, Гратска упра-
ва, Бјеловар, Хрватска
Дебар, прв фудбалски натпревар. 

Сл. 4.
Охрид, 25. јуни 1934. 
Жиг: Св. Наум, 25. 6. 1934.
Жиг: Крижевци, нечитко
Жиг: Црвена боја, 30. 6. 1935.
Адреса: Господин Стјешан Ивковиќ, 
апсолв. шумарство, Копривница, Савска 
Бановина
Од Охридското езеро на апсолвентско па-
тување. Мислам на тебе со радост. По-
здрав до тебе и твоите. 

Сл. 5.
Охрид, 27 август 1935.
Жиг: Охрид. нечитко
Адреса: Господин инг. Стјепан Ивковиќ, 
Бановац 150, Копривница 
Драги Штеф, 
Пред мене е прекрасното Охридско езеро, 
ме подсеќа на многу спомени, иако овде 
сум прв пат.
Јас сум поставен по банов. буџет, а овде 
работам во една шум. техничка секција за 
уредување на буици. 
Работата повеќе ми личи на екскурзија, 
отколку на служба.
Како си? Многу поздрави ти праќа Зеко.

Сл. 6.
Прилеп, 9 октомври 1935. 
Жиг: Прилеп, 9. 10. 1935. 
Жиг: Крижевци, нечитко
Адреса: Господин инг. Стјепан Ивковиќ, 
Бановац 150, Копривница
Здраво Штеф,
На поминување низ Прилеп кон Призрем, 
се сетив на тебе. Денес го оставив --- кој 
сега се наоѓа во Охрид. 
На 11. 8. морам да се јавам во војска во 
Сараево. Дојде и тој час кога морам да 
се разделам од пријателите од судот со 
кои толку се спријателив што на разделба 
се расплакавме. Вистина, бев и -------- со 
оглед на тоа што ----------------------------

Sl. 3.
Debar,  
Žig: Debar, 9. – 192(5-8).
Žig: Bjelovar, nečitko
Adresa: Gsp. Josip Horvat, Gradsko pogla-
varstvo, Bjelovar, Hrvatska
Debar, prva fudbalska utakmica.

Sl. 4.
Ohrid, 25. lipnja 1934. 
Žig:  Sv. Naum, 25. 6. 1934.
Žig: Križevci nečitko
Žig: Crvene boje, 30. 6. 1935.
Adresa: Monsieur, Stjepan Ivković, apsolv. 
šumarstva, Koprivnica, Savska Banovina
Sa Ohridskog jezera na apsolventskom 
putovanju. Rado Te se sjećam uz mnogo 
pozdrava Tebi i Tvojima.

Sl. 5.
Ohrid, 27. kolovoza 1935.
Žig: Ohrid nečitko
Adresa: Gospodinu ing. Stjepan Ivković, 
Banovac 150,  Koprivnica
Dragi Štef,
Predamnom divno Ohridsko jezero podseća 
me na mnoge uspomene mada ovde prvi put 
dolazim.
Ja sam postavljen po banov. budžetu a ovde 
radim u jednoj šum. tehničkoj sekciji za ure-
đenje bujica.
Ovaj rad mi više liči na neku ekskurzi-
ju nego na službu.
Kako si? Puno pozdr. šalje ti Zeko.

Sl. 6.
Prilep, 9. listopada 1935.
Žig: Prilep, 9. 10. 1935. 
Žig: Križevci, nečitko
Adresa: Gospodinu ing. Stjepan Ivković, 
Banovac 150, Koprivnica
Zdravo Štef, 
Na prolazu kroz Prilep za Prizren setih se 
tebe. Danas sam napustio --- koji se sada 
nalazi u Ohridu.
Još 11.8. moram poći za vojsku u Sarajevo. 
Došao je i taj čas kada moram da se rasta-
nem od drugova u sudu sa kojim sam se to-
liko sprijateljio da smo na rastanku pustili 
suza. Istina pa sam bio -------- s obzirom i 
da  ------------------------------------
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Sl. 7.
Kumanovo, 
Žig: Kumanovo, 192(1-8) nečitko 
Adresa: Gospodin trgovac (nečitko), Osijek, 
Županijska ulica
Mnogo srdačnih pozdrava iz Kumanova. 
Branković

Sl. 8.
Štip, 13. kolovoza 192(6).
Žig: 13. 8. 192(6).
Adresa: Zlata Kovačević, Osijek, I. Reljko-
vićeva
Draga Zlata!
Sretno sam prispela u Štip, samo užasna 
vrućina. Što radi tvoja Zorica? Pozdrav 
tvom suprugu.
A tebe pozdravlja i voli Zora.

Sl. 9.
Skoplje, 25. lipnja 1927. 
Žig: Skoplje, 26.6.1927. 
Tip: Razglednica
Adresa: Gosp. Josip Žerav, Osijek I, Ko-
kotova ulica 87.
Pozdravi cjelog kuča iz Skoplje. 
Potpisani: Novosel, Jančević, Senta, Mateš-
ković, Milan i dr.

Sl. 10.
Veles, 28. kolovoza 1935.
Žig: Veleѕ
Tip: Razglednica
Adresa: Gospodja, Čivić Elizabet, Osijek, 
Vukovarska cesta kbr. 49. 
Draga Jelka, danas sam primio tvoju kartu 
od 26.8. i sve razumio što mi pišeš, ja neću 
doći na sud barem na ovaj poziv, a ako me 
ponovno pozovu onda moram doći. Kod 
mene inače sve po starom, čekam samo čas 
kada ću se opet tebi vratiti. Mnogo te ljubi 
i pozdravlja tvoj Đuro. Od plaće do danas 
još ništa.

Sl. 11.
Debar
Žig: Debar
Tip: Razglednica

Сл. 7.
Куманово, 
Жиг: Куманово, 192(1-8) нечитко
Адреса: Господин трговец (нечитко), Оси-
ек, Жупаниска улица
Многу срдечни поздрави од Куманово, 
Бранковиќ

Сл. 8.
Штип, 13 август 192(6).
Жиг: 13. 8. 192(6).
Адреса: Злата Ковачевиќ, Осиек, И. 
Рељковиќ 
Драга Злато!
Среќно стасав во Штип, само што е 
ужасно жешко. Што прави Зорица? По-
здрави го твојот сопруг. 
А тебе те поздравува и сака. Зора.

Сл. 9.
Скопје, 25 јуни 1927.
Жиг: Скопје, 26. 6. 1927.
Тип: Разгледница
Адреса: Госп. Јосип Жерав, Oсиек 1, Коко-
това улица 87.
Поздрави до целата куќа од Скопје.
Потпишани: Новосел, Јанчевиќ, Сента, 
Матешковиќ, Милан и др.

Сл. 10.
Велес, 28 август 1935.
Жиг: Велес
Тип: Разгледница
Адреса: Госпоѓа Чивиќ Елизабет, Осиек, 
Вуковарска улица к.бр. 49.
Драга Јелка, денес ја примив твојата кар-
тичка од 28. 6. и разбрав сé што ми пи-
шуваш, јас нема да дојдам на суд на оваа 
покана, а ако повторно ме викнат тогаш 
ќе морам да дојдам. Кај мене инаку сé 
по старо, чекам само кога тебе ќе ти се 
вратам. Многу те љуби и те поздравува 
твојот Ѓуро. Нема ни денес плата.

Сл. 11.
Дебар
Жиг: Дебар
Тип: Разгледница
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Adresa: Gđica Dragica Šepfer, Rokova ulica 
22, Osijek I, Ban. Savska
Lijep pozdrav iz Debra, šalje vam J. Dorić

Sl. 12.
Skoplje
Žig: Skoplje, 5.6.1939.
Adresa: Gosp. Bonić Stanko, Krstova ulica 
broj 18, Osijek III, Savska Banovina
Dragi Majstore, eto si uzmem malo vremena 
da vam napišem par riječi dragi Majstore ja 
sam živ i zdrav što i vama od srca želim dra-
gi Majstore nemojte se ljutiti što vam nisam 
prije pisao znadete kako je kako je kad čo-
vjek dođe u drugi kraj zaboravi na sve što je 
prije bilo dragi Majstore sada mi je još do-
bro ne znam kako će poslije biti kako je kod 
vas dali imate posla. Dragi Majstore kako 
je kod vas vreme dali je lepo ili gadno dragi 
Majstore kad primite moju kartu pišite mi 
kad primite mnogo pozdrava i pozdravite 
sve poznate Jozu Baju. Moja adresa Redov 
Riss Đuro 21 puk 2 bataljon četa. Pozdravi-
te moga drugara Majdera Pepu ako ga vidi-
te recite da mi piše njegovu adresu.

Sl. 13.
Skoplje, 9. veljače 1929. 
Žig: Skoplje, 10.2.1929.
Tip: Razglednica
Adresa: Gosp. Franjo Thess, postolar, Osi-
jek I, Sirotišna ul. br.2 (15)
Dragi g. komšija i gdja komšinica! Izvini-
te što sam tako naglo otputovao, no mislio 
sam da ću se povratiti, ali mi služba ne da 
– stoga ovim putem Vas pozdravljam od srca 
sve skupa i gdjicu Rušku. Vaš odani komšija 
Babić R.

Sl. 14.
Štip, 6. srpnja 1936.
Žig: Štip, 5. –
Tip: Razglednica
Adresa: Na ruke gosp. --, Kneževi Vinogra-
di, Gorana –
Ćirilica – nečitko

Адреса: Гѓица Драгица Шепер, Рокова 
улица 22, Осиек 1, Бан. Савска
Убави поздрави од Дебар, ви испраќа Ј. Дориќ

Сл. 12.
Скопје
Жиг: Скопје, 5. 6. 1939.
Тип: Разгледница
Адреса: Госп. Бониќ Станко, Крстова ули-
ца број 18, Осиек 3, Савска Бановина
Драги Мајсторе, еве зедов малку време да 
ви напишам неколку збора драги Mајсторе 
јас сум жив и здрав и вам тоа од срце ви го 
посакувам драги Мајсторе немојте да се 
лутите што не ви пишав претходно зна-
ете како е кога човек ќе дојде во друг крај 
заборави на сé што било претходно драги 
Mајсторе сега ми е добро ме знам како ќе 
биде после како е кај вас дали имате рабо-
та. Драги Мајсторе како е кај вас време-
то дали е убаво или гадно драги Mајсторе 
кога ќе ја примите картичкава пишете ми 
примете многу поздрави и поздравете ги 
сите познати. Јозо Бајо. Мојата адреса е 
Војник Рис Ѓуро 21 полковнија 2 батаљон 
чета. Поздравете го мојот другар Мајдер 
Пепо ако го видите речете му да ми ја на-
пише неговата адреса.

Сл. 13.
Скопје, 9 фебруари 1929.
Жиг: 10. 2. 1929.
Тип: Разгледница
Адреса: Госп. Фрањо Тес, кондураџија, 
Осиек 1, Сиротишна ул. бр. 2 (15)
Драги г. комшија и гѓо комшике! Извине-
те што така нагло отпатував, но мислев 
дека ќе се вратам, ама службата не ми 
дава – затоа на овој начин Ве поздравувам 
од срце сите и гѓица Рушка. Вашиот ве-
рен комшија Бабиќ Р. 

Сл. 14.
Штип, 6 јули 1936.
Жиг: Штип, 5. – 
Тип: Разгледница
Адреса: На раце на госп. --, Кнежеви Ви-
ногради, Горан –
Кирилица – нечитко 
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Sl. 15.
Kočani, 19. svibnja. 1929.
Žig: (nečitko)
Tip: Razglednica
Adresa: Mlle, Tilrica Roth, Vinkovci, Mo-
linarijeva 6.
Sretno sam stigao u moje lijepo mjesto gde 
si u tišini i u miru liječim izranjavljenu dušu. 
Zadovoljan sam i volim jako ovaj kraj jer mi 
se jako sviđa. Vi znadete da sam sa malim 
zadovoljan. Korzo istina kao vinkovački no 
ipak se zove korzo. Mnogo vas pozdravlja 
vaš Srajcek.

Sl. 16.
Skoplje, 15. srpnja. 1932. 
Žig: Skoplje, 15.7.1932. 
Tip: Razglednica
Adresa: Slavica Slavkulić, Našice,  
Savska – banovina
Danas u Skoplju. Baš na sam odlazak pri-
mio list hvala. Dakle si rešila da dođeš – 
to je lepo! Ceo plan puta kao i ostalo ću ti 
listom javiti. Samo pripremi se kao i moli 
ostanak. A što se tiče puta nemoj se plašiti. 
Nećeš putovati sama ima jako mnogo koje 
putuju i sa manjima. Pozdravi mi –
Na ovu kartu mi ne moraš odgovoriti već 
se –

Sl. 17.
Strumica, 13. listopada 1936.
Žig: Strumica, 13. 10. 1936 i  
Nova Gradiška 14. 10. 1936.
Tip: Razglednica
Adresa: Vele cij. gospodin mr.ph. Karlo 
Dieneš, ljekarnik, Nova Gradiška, Savska 
Banovina
Veleštovani i dragi gospodine! Milo mi je 
i čast mi je da Vas mogu s vele cij. i mil. 
gospođom pozvati u našu dragu Požegu, da 
izvolite biti dičnim gostima našega očin-
skog doma, prigodom svečanog podignuća 
Spomen-ploče mome ljubljenom ocu, Vašom 
prvom inicijativom, zaslugom i ljubavlju! S 
rukoljubima mil. gospođi srdačno vas poz-
dravlja vaš zahvalni –

Сл. 15.
Кочани, 19 мај 1929.
Жиг: (нечитко)
Тип: Разгледница
Адреса: Гѓица Тилрих Рот, Винковци, Мо-
линариева 6.
Среќно стигнав во моето убаво место 
каде во тишина и мир си ја лечам мојата 
изранета душа. Задоволен сум и овој крај 
го сакам многу зашто многу ми се допаѓа. 
Вие сигурно знаете дека сум и со мал-
ку задоволен. Корзото вистина е слично 
како винковечкото, но сепак се вика корзо. 
Многу ве поздравува вашиот Срајчек.

Сл. 16.
Скопје, 15 јули 1932.
Жиг: Скопје, 15. 7. 1932.
Тип: Разгледница
Адреса: Славица Славкулиќ, Нашице, 
Савска – бановина
Денес во Скопје. Токму на заминување го 
примив писмото благодарам. Значи реши 
да дојдеш – тоа е баш убаво! Целиот план 
на патот како и останатото ќе ти ги ја-
вам по писмо. Само спреми се и моли за 
останок. А што се однесува до патот не-
мој да се плашиш. Нема да патуваш сама 
има многумина кои патуваат дури и со 
деца. Поздрави ми –
На оваа картичка не мораш да одговараш 
туку –

Сл. 17.
Струмица, 13 октомври 1936. 
Жиг: Струмица, 13. 10. 1936.
Тип: Разгледница
Адреса: Високо уваж. господин мр.фарм. 
Карло Денеш, Нова Градишка, Савска Ба-
новина
Високо почитуван и драг господине! Мило 
ми е и чест што можам Вас и високо ува-
жената и милостива госпоѓа да ве поканам 
во нашата драга Пожега, да бидете драги 
гости во нашиот родителски дом, во чест 
на свеченото подигање на Спомен-плоча-
та на мојот љубен татко, на Ваша ини-
цијатива, со Ваша заслугаи љубов! Љуби 
раце на милостивата госпоѓа и срдечно ве 
поздравува вашиот благодарен –
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Sl. 18.
Veles, 9. travnja 1928.
Žig: Veles, 10.11.1928.
Tip: Razglednica
Adresa: Milostiva gospođa Sofija Begić, su-
pruga pukovnika u m., Kutina, Hrvatska
Mila mamica, sretno smo stigli u našu novu 
domaju. Privremeno smo našli uređenu sobu, 
a i stan također u jednoj novogradnji pa ćemo 
stvari ipak dovući ovamo. Ljepše će nam biti 
dok ćemo biti u svojem. Sutra ide Zvonkić na 
prvi put. Rukoljub mami i tati, pozdrav -- i 
Josipu. Tvoji Vera i Zvonko.

Sl. 19.
Veles, 18. lipnja. (godina nepoznata)
Žig: Veles, 18.6. 
Tip: Razglednica
Adresa: Zagreb
Puno lijepih pozdrava šalje vam kolega Ki-
ril s naše ekskurzije kraj Velesa. Nadam se 
da ću –

Sl. 20.
Skoplje, 2. svibnja 1929. 
Žig: Nema
Tip: Razglednica
Adresa: Gospodin ing. Ivo Zoričić, Zagreb, 
Kačićeva 9a/t
Dragi roditelji, evo danas u podne stigosmo 
ovamo. U Leskovcu smo se odlično sproveli. 
Imali smo banket na kojem sam ja celu noć 
svirao. Naime nije bilo glazbe pošto je velika 
nedjelja. Na stanicu smo otišli u 2 h tako da 
krenemo istim vozom, ali pošto iz Niša nisu 
poslali naš vagon čekali smo na stanici do 7 
h. Ovde ostajemo do sutra navečer. Sutra se 
zaustavljamo u Kičevu. Vrijeme nam je po-
godno i mi smo zdravi, samo malo umorni. Ja 
sam čil i zdrav. Rukoljub, Zoričić

Sl. 21.
Skoplje, 26. Rujna 1938.
Žig: Skoplje, 27.9.1938.
Tip: Razglednica
Adresa: Cijenjena gospojica, Michelina 
Tkalčić, m.maturantica, Zagreb, Šulekova 
ulica 23

Сл. 18.
Велес, 9 април 1928.
Жиг: Велес, 10. 11. 1928.
Тип: Разгледница
Адреса: Милостива госпоѓа Софија Бегиќ, 
сопруга на полковникот во пенз., Кутина, 
Хрватска
Мила мамице, среќно стигнавме вонаша-
та нова татковина. Привремео најдовме 
уредена соба, а и стан исто така во една 
новоградба па намештајот ќе го донесе-
ме овде. Поубаво ќе ни биде кога ќе сме на 
свое. Утре Звонкиќ оди прв пат на пат. 
Љубиме раце на мама и тато, поздрав – и 
на Јосип.
Твоите Вера и Звонко.

Сл. 19.
Велес, 18 јуни (непозната година)
Жиг: Велес, 18. 6.
Тип: Разгледница
Адреса: Загреб
Многу убави поздрави ви испраќа колега-
та Кирил од нашата екскурзија крај Ве-
лес. Се надевам дека ќе –

Сл. 20.
Скопје, 2 мај 1929.
Жиг: нема
Тип: Разгледница
Адреса: Господин инг. Иво Зорчиќ, Загреб, 
Качиќева 9а/т
Драги родители, еве денес на пладне стиг-
навме овде. Во Лесковац поминавме одлич-
но. Имавме банкет на кој јас свирев цела 
ноќ. Имено немаше музика зашто беше 
велика недела. На станица отидовме во 2 
часот за да тргнеме со истиот воз, ама 
од Ниш не го пратија нашиот вагон и че-
кавме на станицата до 7 часот. Овде ќе 
останеме до утре навечер. Утре ќе зас-
таеме во Кичево. Времето ни се погоди, 
здрави сме само малку уморни. Јас сум 
орен и здрав. Љубам раце, Зоричиќ.

Сл. 21.
Скопје, 26 септември 1938.
Жиг: Скопје, 27. 9.1938.
Тип: Разгледница
Адреса: Ценета госпоѓица Мишелина 
Ткалчиќ, м. матурантка, Загреб, Шулекова 
улица 23
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Draga moja Michelina! Ovdje je faktično li-
jepo samo se moram priučiti na sve prilike i 
zaboraviti na komfor u Zagrebu. Kolač koji 
mi je mama napravila je kao mana u pustinji 
– „bomba“. Puno mislim na Vas. Pozdravi 
mi sve. Voli te i pozdravlja tvoj Dragan. Pi-
šite mi!

Sl. 22.
Veles, 26. svibnja 1938. 
Žig: Veles, 27.5.1938.
Tip: Razglednica
Adresa: Madame, Vera Pavin, Zagreb, Mi-
hanovićeva 38, II
Puno mislim na Tebe i Macu, te Vas srdačno 
pozdravljam! Dragan

Sl. 23.
Veles, 13. lipnja 1936.
Žig: Veles, 13.6.1936.
Tip: Razglednica
Adresa: Zvonko Šimunić, Zagreb, Palmoti-
ćeva 39.
Primi lijepe pozdrave iz Južne Srbije iz va-
roši Veles, pokaži tati kartu on je bio ovđe. 
23. idemo na Ohridsko jezero, a onda u 
Boku. Pošalji mi adresu od Anke. Pozdrav-
lja te Miro.
Druga četa III i protu eroplanska reflektor-
ska grupa Skoplje

Sl. 24.
Prilep 1946.
Žig: Prilep
Tip: Razglednica
Adresa: Drug Matanić Heralu, Zagreb
(…) Baš smo pred odlazak na novi teren. Još 
nas nije navelo u samoj Makedoniji nijedna 
(…) Znatiželjan sam kako će se sve uredi-
ti. Bit će puno za pričati. Mnogo mislim na 
našu kompaniju, doslovno svaki dan. Po-
zdravi sve, G.

Sl. 25.
Kriva Palanka, 30. svibnja 1940. 
Žig: Kriva Palanka
Tip: Razglednica
Adresa:Monsieur Rudolfo Kravarić, di-
rektor autofonda i posjednik za zaštitu 

Драга моја Мишелина! Овде е нависти-
на убаво само морам да се привикнам на 
сите прилики и да го заборавам конфо-
рот од Загреб. Колачето кое мама ми го 
направи е како мана во пустина – „бом-
ба“. Многу мислам на Вас. Поздрави ми 
ги сите. Те сака и те поздравива твојот 
Драган. Пишете ми!

Сл. 22.
Велес: 26 мај 1938.
Жиг: Велес, 27. 5. 1938. 
Тип: Разгледница
Адреса: Госпоѓа, Вера Павин, Загреб, Ми-
хановиќева 38, II
Често мислам на Тебе и Маца, и срдечно 
Ве поздравувам! Драган

Сл. 23.
Велес, 13 јуни 1936.
Жиг: Велес, 13. 6. 1936.
Тип: Разгледница 
Адреса: Звоко Шимуниќ, Загреб, Палмо-
тиќева 39
Прими срдечни поздрави од Јужна Србија 
од градот Велес, покажи му ја на тато 
картичката тој бил овде. На 23-ти ќе 
одиме на Охридско езеро, а потоа на Бока. 
Прати ми ја адресата на Анка. Те поздра-
вува Миро.
Втора чета III и против-авионска реф-
лекторска група Скопје

Сл. 24.
Прилеп, 1946.
Жиг: Прилеп, 1946.
Тип: Разгледница,
Адреса: Другар Матаниќ Хералду, Загреб.
 (…) Токму сме пред замиување на нов те-
рен. Во самата Македонија сеуште не нé 
наведе ниедна (…) Љубопитен сум како сé 
ќе се среди Ќе има многу за раскажување. 
Многу мислам на нашето заедиштво, бук-
вално секој ден. Поздрави ги сите, Г.

Сл. 25.
Крива Паланка, 30 мај 1940. 
Жиг: Крива Паланка
Тип: Разгледница 
Адреса: Господин Рудолфо Кравариќ, ди-
ректор на автофондот и посредик за за-
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preostalih djelova, Zagreb, Brozova ulica 
42
Dragi Kabaj! Prije polaska na granicu jav-
ljamo vam se jer sada će biti prekinute sve 
veze sve dok ne dođem u „carevo selo“ kod 
Strumice ili ako negdje ne ostanem u bolnici 
od malarije. Kako se snalazite jeli Ivo još u 
(…), jeli Draga još nema apetita. Dali Mi-
lica još ljubi mladost mladića, dali se Stevo 
ostavio pića. Dali našeg Ivicu muči glava 
„radi kose“. Sada primite srdačne pozdra-
ve od vašeg B.
Na visini se bog moli, što smo viši to smo 
bliži dragom bogu.

Sl. 26.
Kičevo, Zajas, 6. listopada 1938. 
Žig: Kičevo, 7.10.1938.
Tip: Razglednica
Adresa: Cijenjena Gospojica Zlatica Brkić, 
Glina, Savska Banovina
Draga moja Zlatice, da ne misliš da sam na 
tebe zaboravila, rado i mnogo Te se uvijek 
se sjećam. Kako mi Ti živiš? Jesi bila po-
slije kongresa u Petrinji? Imadeš li mnogo 
posla kod kuće? Ima li inače kakvih novosti 
kod vas u Glini? Kod mene odnosno kod nas 
nema ništa – sve je po starom. Jedino nam je 
to što nas želja vuče u naš kraj, ali ne znam 
kada će biti. Bit će mi jako drago kada mi se 
Zlatice javiš. Primi lijepi pozdrav od moga 
mužeka, a tebe mnogo voli tvoja Ekica.
P.S. Lijepi pozdrav gosp. tati od nas oboje.

Sl. 27.
Veles, 22. prosinca 1914. 
Žig: Veles, 22.12.1914.
Tip: Razglednica
Adresa: Vrlo Štovanoj Gospođici, Mira Bar-
bis, Fiume, Blasse Štranga No 64
Štovana gospođice! Ovdje u daljini toliko 
milja, daleko sam dijeljen od tog lepog i 
kršnog našeg Primorja, ali ipak, vas se vrlo 
ugodno sjećam i tihog Kvarnera velikog, 
toli omiljelog svima nama! Koliko puta želja 
mi dođe, da čujem one milozvučne glasove, 
divnog „gitara i mandoline“, ali moramo 
strpiti se! Ovde živim vrlo lepo i udobno bez 

штита на преостанатите делови, загреб, 
Брозова улица 42
Драги Кабај! Пред тргање на граница ви 
се јавуваме сега зашто ќе бидат прекина-
ти сите врски додека не дојдеме во „ца-
рево село“ кај Струмица или ако некаде 
не останам во болница заради маларија. 
Како се снаоѓате дали е Иво сеуште во 
(…), дали Драга уште нема апетит. Дали 
Милица сеуште ја љуби младоста на мом-
чињата, дали Стево го остави пиењето. 
Дали нашиот Ивица го боли главата „за-
ради косата“. Сега примете срдечни по-
здрави од вашиот Б. 
На висина Бог се моли, што сме повисоко, 
тоа сме му поблиску на драгиот Бог.

Сл. 26.
Кичево, Зајас, 6 октомври 1938. 
Жиг: Кичево, 7. 10. 1938. 
Тип: Разгледница
Адреса: Ценета госпоѓица Златица Бркиќ, 
Глина, Савска Бановина
Драга моја Златице, да не мислиш дека 
сум заборавила а Тебе, со радост и често 
те мислам. Како ми живееш? Дали беше 
по конгресот во Петриња? Имаш ли многу 
работа дома? Има ли некакви новости кај 
вас во на Глина? Кај мене односно кајнас 
нема ништо – сé е по старо. Само желба-
та нé влече во нашиот крај, а кога ќе се 
вратиме не се знае. Ќе ми биде многу мило 
Златице кога ќе ми се јавиш. Прими топли 
поздрави од мојот мил сопруг, а тебе те 
сака твојата Екица.
П.С. Топли поздрави до господинот тат-
ко од нас двајцата.

Сл. 27.
Велес, 22 декември 1914.
Жиг: 22. 12. 1914.
Тип: Разгледница
Адреса: Многу пошитувана гѓица Мира 
Барбис, Фиуме (Риека), Бласе Штранга бр. 
64
Почитувана Госпоѓице! Овде далеку тол-
ку ми е помило, толку ми е далечно тоа 
убаво и кршно наше приморје, но сепак, 
се сеќавам а вас со топлина, и на тивки-
от, голем, Кварнер кој ни е на сите мил! 
Колку пати ми на доаѓа желба да ги слуш-
нам милозвучните гласови на прекрасни-
те „гитара и мандолина“, но мораме да 
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oskudice. Pozdravite sviju i primite moje 
lepe pozdrav uz poklon. Dalinier
Predatelj: Dušan M. Ćuić, Prva zarobljenič-
ka četa, Veles – Srbija

Sl. 28.
Skoplje, 26. kolovoza (nepoznata godina)
Žig: Skoplje 
Tip: Razglednica
Adresa: Gđici Mariji Biročević, Lučka uli-
ca, Split, Dalmacija
Kumo zdravo! Bogati jeli istina da nezna-
te više pisati!!! Ja odo među Makedonke! 
Kuda me neće slati! Skoplje je lepo divno, 
Turkinje nisu divlje prave Evropljanke (…)

Sl. 29.
Skoplje, 26. ožujka 1935.
Žig: Skoplje, 26.3.1935.
Tip: Razglednica
Adresa:Gospojica Stefanija Švarc, Split, 
Vrh Manuška, kod gdje. Marije Vale
Draga Štefi! Posle dugog putovanja i gnja-
važe, ipak sretno stigoh. Ovđe mi je lijepo, 
ali pomisao na skori povratak kvari mi ras-
položenje. Vreme je krasno i po danu vrlo 
vruće. Jutros sam bila na pazaru da pogle-
dam kako to izgleda. Ima svašta i dosta je 
jeftino. Mnogo pozdrava tebi i gospođi od 
Elvire.

Sl. 30.
Štip, 21. travnja 1935.  
Žig: Štip, 22.4.1935.
Tip: Razglednica
Adresa: Cij. gospođici Maji Lovrinčević, 
Split, Trogirska 2/B
Jučer poslepodne sam se vratio iz Brenova 
ovde pošto mi je odavde najpodesnije za od-
lazak u Strumicu. Danas u 17/2 h putujem 
autobusom u Strumicu. Mnogo pozdrava 
kući, Tebi, napose srdačan pozdrav i puno 
lepih želja. Marin

Sl. 31.
Strumica, 25. travnja 1935.
Žig: Strumica, 26.4.1935.

бидеме трпеливи! Овде живеам убаво и 
удобно, без оскудица. Поздравете ги сите 
и примете ги моите топли поздрави, се 
поклонувам. Далмиер
Доставувач: Душан М. Ќуриќ, Прва заро-
беничка чета, Велес – Србија

Сл. 28.
Скопје, 26 август (непозната година)
Жиг: Скопје
Тип: Разгледница 
Адреса: Гѓица Марија Бирочевиќ, Лучка 
улица, Сплит, Далмација
Кумо здраво! Па добога дали е вистина 
дека не знаете да пишувате!!! Јас отидов 
помеѓу Македонките! Уште каде ли нема 
да ме испратат! Скопје е убаво, прекрас-
но, Туркињите не се диви, туку вистински 
Европјанки (...)

Сл. 29.
Скопје, 26 март 1935. 
Жиг: Скопје, 26. 3. 1935. 
Тип: Разгледница
Адреса: Госпоѓица Стефанија Шварц, 
Сплит, Врх Манушка, кај гѓа Марија Вале
Драга Стефи! По долго патување и гња-
важа, сепак сретно стигнав. Овде ми 
е убаво, но помислата на скорешното 
враќање ми го расипува расположението. 
Времето е убаво а денски е многу жешко.
Утринава бевна пазар да видам како тоа 
изгледа. Има сешто и многу е евтино. 
Многу те поздравувамтебе и госпоѓата, 
Елвира.

Сл. 30.
Штип: 21 април 1935.
Жиг: Штип, 22. 4. 1935. 
Тип: Разгледница
Адреса: Цен. госпоѓица Маја Ловринче-
виќ, Сплит, Трогирска 2/Б
Вчера попладне се вратив од Бреново овде 
зашто одовде ми е најлесно да заминаз за 
Струмица. Денес во 17/2 ч патувам со ав-
тобус за Струмица. Мноту ги поздраву-
вам сите дома, а најповеќе тебе, срдечно 
и со многу убави желби. Марин 

Сл. 31.
Струмица: 25 април 1935.
Жиг: Струмица, 26. 4. 1935. 
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Tip: Razglednica
Adresa: Cij. Gospođici Maji Lovrinčević, 
Split, Trogirska 2/B
Sutra – preksutra odlazim iz Strumice, ali 
još ne znam kuda, Štip ili Veles. Hvala za 
obilnu poštu. Tek ovih dana počela su lepa 
vremena, inače pre osam dana bilo je straš-
no slabo vreme. Mnogo srdačnih pozdrava i 
lepih želja. Marin

Sl. 32.
Veles, 6. lipnja 1935.
Žig: Veles, 6.6.1935.
Tip: Razglednica
Adresa: Cij. Gospođici Maji Lovrinčević, 
Split, Trogirska 2/B
Posle toliko vremena maknuo sam sa mrtve 
točke. Kako sam mogao letimično prosu-
diti ovde ću ostati pet do šest dana iako je 
zadruga velika koliko i ona u Štipu. Adre-
sa Kreditna Bitolj. Mnogo pozdrava svima 
kući, a mojoj Maji i puno nežnih sećanja. 
Marin

Sl. 33.
Veles, 10 lipnja 1935.
Žig: Veles, 10.6.1935.
Tip: Razglednica
Adresa: Cijenjenoj Gospođici Maji Lovrin-
čević, Split, Trogirska 2/B
Iznenadila me je tvoja poslednja karta. Ne 
verujem da je moje pismo iz Štipa pošlo 
izgubljeno. Danas putujem na jedan dan u 
Kavadar, a u četvrtak jutro najkasnije za Bi-
tolj. Ovdje je strašna vrućina i teško se pod-
nosi. Žurim svim silama da se što pre vratim 
u Beograd. Srdačno te pozdravlja i mnogo 
misli na tebe (tvoj) Marin.

Sl. 34.
Ohrid, 26 lipnja 1935. 
Žig: Ohrid, 27.6.1935.
Tip: Razglednica
Adresa: Cij. Gospođici Maji Lovrinčević, 
Split, Trogirska 2/B
Ovde ostajem do subote jutro. U petak ne-
povratno idem do Sv. Nauma. U sredini ove 
karte nalazi se hotel u kojem stanujem. Po-

Тип: Разгледница
Адреса: Цен. госпоѓица Маја Ловринче-
виќ, Сплит, Трогирска 2/Б
Утре – прекутре заминувам од Струми-
ца,но уште не знамкаде, во Штип или во 
Велес. Благодарам за одговорот / паке-
тот. Дури овие дена се разведри, инаку во 
минатите осум дена времето беше мно-
гу лошо. Многу срдечни поздрави и убави 
желби. Марин

Сл. 32.
Велес, 6 јуни 1935.
Жиг: Велес, 6. 6. 1935. 
Тип: Разгледница 
Адреса: Цен. госпоѓица Маја Ловринче-
виќ, Сплит, Трогирска 2/Б
Еве по толку време, се тргнав од мртва 
точка. Колку што можев на прв поглед 
да проценам, овде ќе останам уште пет 
шест дена иако задругата е истотолку 
голема колку и онаа во Штип. Адресата 
е Кредитна Битола. Многу поздрави до 
сите дома, а на мојата Маја, многу неж-
ни сеќавања. Марин

Сл. 33.
Велес, 10 јуни 1935.
Жиг: Велес, 10. 6. 1935. 
Тип: Разгледница
Адреса: Цен. госпоѓица Маја Ловринче-
виќ, Сплит, Трогирска 2/Б
Ме изненади твојата последна разглед-
ница. Не ми се верува дека моето писмо 
од Штип се загубило. Денес патувам на 
еден ден во Кавараци, а во четврток са-
бајле најдоцна за Битола. Овде е страш-
на вруќина и тешко се поднесува. Брзам 
со сите сили што побрзо да се вратам во 
Белград. Срдечно те поздравува и мисли 
на тебе (твојот) Марин.

Сл. 34.
Охрид, 26 јуни 1935.
Жиг: Охрид, 27. 6. 1935. 
Тип: Разгледница
Адреса: Цен. госпоѓица Маја Ловринче-
виќ, Сплит, Трогирска 2/Б
Овде останувам до сабота сабајле. Во 
петок сигурно ќе одам до Св. Наум. Во 
средината на оваа разгледница е хоте-
лот во кој сум сместен. Бидејќи спијам 
со отворена врата, наутро кога се будам 
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što spavam sa otvorenim vratima ujutro kad 
se probudim prvi pogled mi je na jezero. Na-
dam se da ću polovinom iduće nedelje biti 
u Beogradu, ako ne nastupi nešto nepred-
viđeno. Srdačno te pozdravlja i mnogo voli 
Marin. Mnogo pozdrava doma.

Sl. 35.
Ohrid – Sv. Naum
Debar, 3. srpnja 1935.
Žig: Debar
Tip: Razglednica
Adresa: Cij. Gospođici Maji Lovrinčević, 
Split, Trogirska 2/B
Kad sam se toliko radovao da ujutro putu-
jem u Beograd, primio sam poslepodne br-
zojavni nalog od Saveza da izvršim reviziju 
Kreditne zadruge Vranje i tako sutra uvečer 
bit ću u Vranju. Ako me tamo ne čekaju novi 
nalozi ili kakvo iznenađenje bit ću u Beo-
gradu. Tako ti je naša služba očajna. Srdač-
no te pozdravlja i mnogo voli Marin. Mnogo 
pozdrava doma.

Sl. 36.
Skoplje, 17. kolovoza 1956.
Žig: Skoplje, 18. кolovoza 1956.
Tip: Razglednica
Adresa: P.n. Ing. Zlata Radošević, Zagreb, 
Kupska ulica, Geološki zavod
Draga Zlata, evo te pozdravljam iz carskog 
Skoplja. U Zagreb ću doći sljedeći mjesec, 
pa ću ti javiti. Srdačan pozdrav, Ruda.

Sl. 37.
Kumanovo, 19. veljače 1958.
Žig: Kumanovo, 20. 2. 1958.
Tip: Razglednica 
Adresa: Gđa Devetak Milica, Dim. Tucovi-
ća 24, Osijek 3, N. R. Hrvatska
Draga mama! Sve najbolje za Tvoj rođen-
dan želi ti tvoj Aco. P.s. Što mi ne pišete? 
Pošaljite mi odelo kako sam pisao. Aco

Sl. 38.
Ohrid
Žig: Ohrid, 23. 7. 1960.
Tip: Razglednica 

имампоглед на езерото. Се надевам дека 
кон средиата на неделатаќе бидам во Бел-
град, освен ако не се случи нешто непред-
видено. Срдечно те поздравува и многу те 
сака, Марин. Многу поздрави дома.

Сл. 35.
Охрид – Св. Наум
Дебар, 3 јули 1935.
Жиг: Дебар, 3. 7. 1935.
Тип: Разгледница
Адреса: Цен. госпоѓица Маја Ловринче-
виќ, Сплит, Трогирска 2/Б
И кога толку се израдував што сабајле па-
тувам за Белград, попладнето добив те-
леграм од Сојузот да направам резивизија 
на Кредитната задруга во Врање и така, 
утре вечер треба да бидам во Врање. Ако 
таму ме чекаат толку нови налози, какво 
лиќе биде моето изненадување во Белград. 
Ете толку е нашата служба очајна. Ср-
дечно те поздравува и многу те сака Ма-
рин. Поздрави многу дома. 

Сл. 36.
Скопје,17 август 1956.
Жиг: Скопје, 18. 8. 1956.
Тип: Разгледница
Адреса: П.н. инг. Злата Радошевиќ, Загреб, 
Купска улица, Геолошки завод
Драга Злата, еве те поздравувам од цар-
ското Скопје. Во Загребќе дојдам след-
ниот месец, па ќе ти јавам. Срдечен по-
здрав, Руда.

Сл. 37.
Куманово, 19 февруари, 1958.
Жиг: Куманово, 20. 2. 1958.
Тип: Разгледница
Адреса: Гѓа Деветак Милица, Дим. Туцо-
виќа 24, Осиек 3, Н. Р. Хрватска
Драга мама! Сé најдобро за Твојот роден-
ден типосакува твојот Ацо. 
П.С. Зошто не ми пишувате? Пратете 
ми го оделото како што ви напишав. Ацо

Сл. 38.
Охрид
Жиг: Охрид, 23. 7. 1960.
Тип: Разгледница
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Adresa: Drug Petek Stjepan, ul. Vlado Ćet-
ković, R. H. Zagreb 1, Draškovićeva 45
Kako sam obećala javiti Vam uslove Ohrida 
to držim obećanje.Odlučite se doći, nećete 
požaliti. Vezu imate avionsku, autobusnu na 
sve strane koje Vas interesiraju. Sobe u kuć-
noj radinosti 280 krevet, uključivši taksa. 
Prehrana odlična, razmjerno jeftina. De-
taljno ću pričati po povratku. Puno pozdra-
va vama i gospođi! Danica i Viktor

Sl. 39.
Gostivar
Žig: Novi Sad, 22. 6. 1958.
Tip: Razglednica
Adresa: Učenica Dubravka Loriš (kod De-
kanić), Britanski trg 12, 1. kat, Zagreb
Danas se spremamo za još jednu malu ek-
skurziju, a to je u našu Frušku goru, a ista 
je naučnog karaktera gledanje stenja, ka-
menja, drveća, zemljišta i sličnog pomalo 
dosadna koja umara inače sreća je što traje 
samo jedan dan. Inače momentalno odlazim 
na komemoraciju povodom smrti Đure Sa-
laja, održava se u studentskom domu.MI

Sl. 40.
Skoplje
Žig: Skoplje, 21. svibnja 1963.
Tip: Razglednica 
Adresa: Gđica Smiljanec Mirjana, Radičeva 
8, Osijek
Mirjana! Javljam ti se sa rukometnog ama-
terskog takmičenja iz Skoplja. Želim ti sve 
najbolje na maturi. Krešo.

Sl. 41.
Skoplje, 7. ožujka 1965. 
Žig: Skoplje, 8. ožujka 1965.
Tip: Razglednica 
Adresa: Obitelj Čiki Dezidere, Osijek, Ker-
šovanijeva 13.
Draga mama i tata, čestitam vam i želim da 
i dalje nastavite vaš brak u sreći. Vaš Željko

Адреса: Друга Петек Стјепан, ул. Владо 
Ќетковиќ, Р. Х. Загреб 1, Драшковиќева 
45. 
Како што ветив, Ви јавувам за условите 
цо Охрид и го држам ветувањето. Ако 
решите да дојдете, нема да пожали-
те. Врска имате авионска, автобуси со 
сите страни кои ве интересираат. Соби 
во куќи, 280 кревет, со вклучена такса. 
Прехраната е одлична, неспоредливо еф-
тина. Детално ќе ви раскажам сè кога ќе 
се вратам. Многу поздрави до вас и го-
споѓата! Даница и Виктор

Сл. 39.
Гостивар
Жиг: Нови Сад, 22. 6. 1958.
Тип: Разгледница
Адреса: Ученичка Дубравка Лориш (кај 
деканиќ), Британски плоштад 12, 1 кат, 
Загреб
Денес се спремаме за уште една мала ек-
скурзија, а тоа е нашата Фрушка гора, 
а инаку има научен карактер гледаме ка-
мења, дрва, земјиштето и слично, и по-
малку е досадна која замара, но среќа е 
што трае само еден ден. Инаку момента-
но одам на комеморација по повод смрт-
та на Ѓуро Салај, се одржува во Сту-
дентскиот дом. МИ

Сл. 40.
Скопје
Жиг: Скопје, 21 мај 1963. 
Тип: Разгледница
Адреса: Гѓица Смиљанец Мирјана, Ра-
диќева 8, Осиек
Мирјана! Ти се јавувам од ракометниот 
аматерски натпревар, од Скопје. Ти по-
сакувам сé најдобро на матурата. Крешо

Сл. 41.
Скопје, 7 април 1965. 
Жиг: Скопје, 8. 3. 1965. 
Тип: Разгледница 
Адреса: Семејство Чики Дезидере, Осиек, 
Кершованиева 13.
Драга мама и тато, ви честитам и ви 
посакувам вашиот среќен брак да продол-
жи. Вашиот Жељко
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Sl. 42.
Kičevo, 14. svibnja 1967.
Žig: Kičevo, 14. svibnja 1967.
Tip: Razglednica
Adresa: Gđica Pehnec Milica, Trgovačka 
mreža, Varteks, Varaždin
Milice! Veoma me pogodila vijest da ti su 
mama i baka u bolnici. Mislim da nije tako 
opasno te da ćete se naskoro nać ponovo svi 
na okupu. Prenesi im mnogo pozdrava uz 
što brže ozdravljenje, a tebi mnogo lijepih 
pozdrava od bratića Stanislava.

Sl. 43.
Lazaropole – panorama
Žig: Skoplje, 6. 9. 1967.
Adresa: Ante Mlinarić, Neušareva 59,  
Vinkovci
Skoplje, 4. rujna 1967.
Dragi Ante
Puno se izvinjavam što nisam mogla malo 
brže da ti se javim
Eto juče sam stigla pa da ti se javim sa par 
reči.
Ante oprosti daleko si otišao za ljubav. Eto 
možda ti se ne sviđam, pa neću da vodim
sa tobom ljubav. Uostalom ja se šalim. Že-
lim samo da ti se javim jer iz doma nisam ti 
odgovorila na tvoju razglednicu.
Za fotografiju pišeš mi ali oprosti nemam je 
i zato ti je neću poslati.
Pošalji mi tvoju ako je imaš.
Paneva Verica
«Dimko Gaberot» 37

Sl. 44.
Popova Šapka, 15. veljače 1965. 
Žig: Tetovo, 15. 2. 1965.
Tip: Razglednica 
Adresa: Gospodin Čiki Dezidere, Osijek, O. 
Keršovanijeva 15.
Dragi tata, prigodom Tvog dragog rođen-
dana primi iskrene čestitke i najbolje želje u 
daljnjem životu kao i sve najbolje za zdrav-
lje i u poslu od Tvog Željka.

Sl. 45.
Ohrid, 20. kolovoza 1961.
Žig: Sveti Stefan Ohridski, 21. 8. 1961.

Сл. 42.
Кичево, 14 мај 1967. 
Жиг: Кичево, 14. 5. 1967. 
Тип: Разгледница 
Адреса: Гѓица Пехнец Милица, Треговеч-
ка мрежа, Вартекс, Вараждин
Милице! Многу ме погоди веста дека 
мајка ти и баба ти се во болница. Мислам 
дека не е така опасно и дека наскоро ќе 
биде повторно сите заедно. Пренеси им 
ги моите поздрави за што поскоро оздра-
вување, а тебе многу топли поздрави од 
братучедот Станислав.

Сл. 43.
Лазарополе – панорама 
Жиг: Скопје 6. 9. 1967. 
Адреса: Анте Млинариќ, Неушарева 59, 
Винковци
Скопје, 4. септември 1967.
Драги Анте,
Многу ти се извинувам што не можев по-
скоро да ти се јавам. Еве вчера стигнав да 
ти се јавам со еколку збора. 
Анте извини, далеку си отишол заљубов. 
Еве можеби и не ти се свиѓам, па затоа 
нема да водам љубов со тебе. Се шегувам, 
секако. Сакам смо да ти се јавам, зашто 
од дома не стигнав да ти одговорам на 
разгледницата. 
Ми бараш фотографија ама јас немам, 
па нема да ти испратам. Испрати ми ти 
твоја, ако имаш.
Панева Верица
„Димко Габерот“ 37

Сл. 44.
Попова Шапка, 15 фебруари 1965.
Жиг: тетово, 15. 2. 1965.
Тип: Разгледница 
Адреса: Господин Чики Дезидере, Осиек, 
О. Кершоваииева 15.
Драг тато, по повод твојот драг роден-
ден прими искрени честитки и најдобри 
желби во понатамошниот живот како и 
сé најдобро за здравјето и на работа од 
Твојот Жељко.

Сл. 45.
Охрид, 20 август 1961. 
Жиг: Свети Стефан Охридски, 21. 8. 1961.
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Tip: Razglednica
Adresa: Obitelj Čiki Dezidere, Osijek, Ker-
šovanijeva 15.
Preko krasnog Đerdapa evo nas na Ohridu 
da odahnemo. Primili su nas u sindikalnom 
domu. Smještaj smo prilično teško dobili. 
Kako će biti ovdje čut ćete. Pozdravlja vas 
Željko.

Sl. 46.
Skoplje
Žig: Skoplje 2, 10. prosinca 1968.
Tip: Razglednica 
Adresa: Smodlaka Anka, Put Plokita 1, Split
Draga tetka Anka! Nadam se da me niste za-
boravili i da ćete uskoro u Beograd. Ja sam 
ovde samo u prolazu i sutra sam u Beogra-
du. Vas, čika Špiru i Nenu puno pozdravlja 
Rajko.

Sl. 47.
Bitola
Žig: Bitola, 24. 6. 1961.
Tip: Razglednica
Adresa: Dubac Verica, Bukovlje, z.p. Podvi-
nje kod Sl. Broda, Hrvatska
Draga Verice! Na povratku kući javljam ti 
se iz Bitole. Živ sam i zdrav i sve je u redu. 
Samo me Ante slabo sluša. Od kako je tata 
postao je mnogo važan. Do skorog viđenja 
primi mnogo pozdrava od tata Ante i (…)

Sl. 48.
Ohrid, 18. lipnja 1967. 
Žig: Ohrid, 19. 6. 1967.
Tip: Razglednica
Adresa: Dubac Vera, Bukovlje, z.p. Podvi-
nje kod Sl. Broda, Hrvatska
Draga Verice! Stigli smo na Ohrid. Dobro 
smo putovali, ali sam ipak umoran. Vrije-
me je dosta dobro, toplo je prilično. Ovdje 
ostajemo pet dana. Kući ću oko konca nede-
lje. Ja i Ante uglavnom dobro. Malo ćemo 
se odmorit od svih obaveza, a nadam se da 
ćemo se i kuće brzo poželit. Za mene se ne 
moraš brinit te pazi sina. Voli te (…)

Sl. 49.
Delčevo
Žig: Delčevo, 7. srpnja (godina nepoznata)

Тип: Разгледница
Адреса: Семејство Чики Дезидере, Осиек, 
Кершованиева 15.
Преку прекрасниот Ѓердап еве не во Охрид 
малку да одмориме. Не примија во синди-
калниот дом. Смештај добивме прилично 
тешко. Како ќе биде овде ќе слушнете. Ве 
поздравува вашиот Жељко

Сл. 46.
Скопје
Жиг: Скопје 2, 10 декември 1968.
Тип: Разгледница 
Адреса: Смодлака Анка, Пат Плокит 1, 
Сплит
Драга тетка Анка! Се надевам дека не 
сте ме заборавиле и дека наскоро ќе дој-
дете во Белград. Вас, чичко Спиро и Нена 
многу ве поздравува Рајко.

Сл. 47.
Битола
Жиг: Битола, 24. 6. 1961.
Тип: Разгледница
Адреса: Дубац Верица, Буковље, з.п. Под-
виње кај Сл. Брод, Хрватска
Драга Верице! На враќање ти се јавувам 
од Битола. Жив сум и здрав и сé е во ред. 
Само Анте слабо ме слуша. Од како стана 
татко многу е важен. До скоро видување 
прими многу поздрави од тато Анте и (...)

Сл. 48.
Охрид, 16 јуни 1967.
Жиг: Охрид, 19. 6. 1967.
Тип: Разгледница
Адреса: Дубац Верица, Буковље, з.п. Под-
виње кај Сл. Брод, Хрватска
Драга Верице! Стигнавме во Охрид. До-
бро патувавме, но сепак сум многу умо-
рен. Времето е доста добро, прилично е 
топло. Овде остануваме пет дена. Дома 
ќе бидам код крајот на неделата. Јас и 
Анте сме во главно добро. Малку ќе се од-
мориме од сите обврски, а мислам дека 
набрзо ќе посакаме да сме дома. За мене 
не мораш да се грижиш, пази на синот. 
Те сака (…)

Сл. 49.
Делчево
Жиг:Делчево 7. 7. (непозната година)
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Tip: Razglednica 
Adresa: Tabor izviđača Beograd, Slavko i 
Mira Ivakić, otok Zlarin kod Šibenika
Dragi naši, u Delčevu sam kao što vidite, 
sasvim je lepo. Samo kiše ima previše. Sada 
sam se baš vrteo na ringišpilu, vrti mi se u 
glavi ko da sam popio tuce piva. Zajedno 
smo Vlado, „Čata“ i ja. Još malo pa ćemo 
na igranku. Pozdravite sve poznate. (Naro-
čito djevojčice.) Vaš Vita S&M Ivanić.

Sl. 50.
Titov Veles
Žig: Niš, 15. lipnja 1963. 
Tip: Razglednica
Adresa: Debeljuh Lučano, ulica Tršćanska 
7b, Pula, Istra
Dragi Lučano, evo opet da ti se javim. Pi-
šem ti iz ovog lepog mesta u Makedoniji. 
Večeras putujem. Ovde sam došao s ekipom 
BK Radnik. Izgubio sam u drugoj rundi 
(predao sam). Pismo sam poslao iz Niša jer 
nisam imao vremena. Mnogo pozdrava tebi 
i mami od Bore.

Sl. 51.
Ohrid
Žig: Ohrid, 18. 8. 1965.
Tip: Razglednica 
Adresa: Gđica Dubac Verica, Šumsko gos-
podarstvo, Sl. Brod
Verice! Rado te se siječam i pozdravljam iz 
ovog zaista lijepog mjesta.Dušan

Sl. 52.
Skoplje
Žig: Skoplje, 18. 10. 1977.
Tip: Razglednica
Adresa:Gđa Doboš Anica, Vinkovačka, 
54000 Osijek
Draga teta i bako! Sretno sam doputovao u 
Skopje i sada čekam vlak za Tetovo. Srdačno 
vas pozdravljha Đuro!

Sl. 53.
Tetovo
Žig: Skoplje, 20. 7. 1978.
Tip: Razglednica 

Тип: Разгледница 
Адреса: Табор на извидувачите Белград, 
Славко и Мира Ивакиќ, остров Зларин кај 
Шибеник
Драги наши, во делчево сум како што гле-
дате, сосем е убаво. Само дожд има прем-
ногу. Досега се вртев на рингишпил, ми се 
врти во главата како да сум испил гајба 
пиво. Заедно сме Владо, „Чата“ и јас. 
Уште малку па ќе одиме на игранка. По-
здравете ги сите познати. (Посебно де-
војчињата). Вашиот Вита С&M Иваниќ.

Сл. 50.
Титов Велес
Жиг: Ниш, 15. 6. 1963.
Тип: Разгледница 
Адреса: Дебељух Лучано, улица Тршќан-
ска 7б,Пула, Истра
Драги Лучано, еве пак да ти се јавам. Ти 
пишувам од ова прекрасно место од Ма-
кедонија. Вечерва патувам. Овде сум со 
екипата на БК Работник. Изгубив во вто-
рата рунда (ја предадов). Писмото ти го 
испраќам од Ниш оти немав време. Многу 
поздрав до тебе и мама од Боре.

Сл. 51.
Охрид
Жиг: Охрид, 18. 8. 1965.
Тип: Разгледница
Адреса: Гѓица Дубац Вера, Шумско сто-
панство, Сл. Брод
Верице! Со радост се сеќавам на тебе 
и те поздравувам од ова навистина пре-
красно место. Душан

Сл. 52.
Скопје
Жиг: Скопје, 18. 10. 1977.
Тип: Разгледница 
Адреса: Гѓа Добош Аница, Винковачка, 
54000 Осиек
Драга тета и бабо! Среќно стигнав во 
Скопје и сега чекам воз за тетово. Срдечно 
ве поздравува Ѓуро!

Сл. 53.
Тетово
Жиг: Скопје, 20. 7. 1978.
Тип: Разгледница 
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Adresa: Gđica Ružica Jančec, Vladimira 
Nazora 75, 54300 Beli Manastir
Draga Ružice! Tebi i Ivici mnogo pozdrava 
iz Tetova upućuje Linia.

Sl. 54.
Dojran
Žig: Dojran, 14. 7. 1983.
Tip: Razglednica
Adresa: Prima: Rosić Antonija, Beogradska 
26, Osijek 54000
Puno lijepih i srdačnih pozdrava sa toplog 
Dojrana šalje vam Sanja, Aleksandar, Aco 
i Katica

Sl. 55.
Strumica, 19. ožujka 1977.
Žig: Strumica, 21. ožujka 1977.
Tip: Razglednica 
Adresa: Dobar prijatelj Gernhardt Krešo, 
Južno predgrađe 52, 54000 Osijek
Krešo, tebe kao dragog prijatelja i tvoje 
drage roditelje puno sa odsluženja vojnog 
roka pozdravlja vojnik Željko Švedl.

Sl. 56.
Kumanovo
Žig: Kumanovo, 5. 8. 1980.
Tip: Razglednica
Adresa: Do Marinčić Adela, Divaltova 20, 
Osijek 54000
Primi puno toplih i srdačnih pozdrava od 
mene i Kumanova.
Stojanovska Marina, 11 Oktomvri br. 66I/4, 
91300 Kumanovo

Sl. 57.
Kičevo, 5. lipnja 1982.
Žig: (nema)
Tip: Razglednica
Adresa: Obitelj Celcner Branka, Gunduliće-
va 58, 55000 Sl. Brod
Najboljem uji i najboljoj teti puno pozdrava 
od njihovog „najboljeg nećaka – vojnika“. 
Bernard

Sl. 58.
Kočani, 7. kolovoza 1980.
Žig: Kočani, 8. kolovoza 1980.

Адреса: Гѓица Ружица Јанчец, Владимир 
Назор 75, 54300 Бели Манастир
Драга Ружице! Тебе и на Ивица многу по-
здрави од Тетово ви испраќа Линиа.

Сл. 54.
Дојран
Жиг: Дојран, 14. 7. 1983.
Тип: Разгледница 
Адреса: Прима: Росиќ Антонија, Београд-
ска 26, Осиек 54000
Многу убави и срдечни поздрави од топли-
от Дојран ви испраќа Сања, Александар, 
Ацо и Катица. 

Сл. 55.
Струмица, 19 март 1977.
Жиг: Струмица, 21. 3. 1977.
Тип: Разгледница 
Адреса: Добар пријател Гернхард Крешо, 
Јужно предградие 52, 54000 Осиек
Крешо, тебе како мој драг пријател и 
твоите родители многу ве поздравува од 
отслужувањето на воеиот рок војникот 
Жељко Шведл.

Сл. 56.
Куманово
Жиг: Куманово, 5. 8. 1980.
Тип: Разгледница 
Адреса: До Маринчиќ Адела, Дивалтова 
20, Осиек 54000
Прими многу топли и срдечни поздрави од 
мене и Куманово.
Стојановска Марина, 11 Октомври бр. 
661/4, 91300 Куманово

Сл. 57.
Кичево, 5 јуни 1982.
Жиг: --
Тип: Разгледница 
Адреса: Семејство Целцнер Бранко, Гун-
дулиќева 58, 55000 Сл. Брод
На најдобриот вујко и најдобрата тета, 
многу поздрави од нивиот „најдобар внук 
/ војник“. Бернард

Сл. 58.
Кочани, 7 август 1980.
Жиг: Кочани, 7. 8. 1980.
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Tip: Razglednica
Adresa: Drug Vasiljević Stevo, Bosutska br. 
15, Osijek 54000
Iz ove doline i oaze cvijeća (…) Rado te se 
sjeća obitelj Vrdoljak.

Sl. 59.
Kičevo, 18. prosinca 1975.
Žig: Kičevo
Tip: Razglednica
Adresa: Horvat, Josip, Maksima Gorkog 14, 
54000 Osijek
Dragi tetak i teta! Evo jedva da imam malo 
vremena da vam pišem da sam dobro i zdra-
vo. Za sada toliko a sada sve najbolje za 
Božić i Novu godinu 1976., želi vam vojnik 
Ivica (Salapić Ivica, VP 5970/16 97250 Ki-
čevo)

Sl. 60.
Strumica
Žig: Strumica, 18. 5. 1985.
Tip: Razglednica
Adresa: Prima Popović Mihajlo, Vjenac Bo-
risa Kidrića, Osjek 54000
Zdravo teta i tetak, javljam se iz JNA primi-
te puno pozdrava od vojnika. Bog i pišite. 
Adresa 2724/28 92400 Strumica

Sl. 61.
Bitola
Žig: Bitola, 18. 5. 1984.
Tip: Razglednica 
Adresa: Prima Guljaš Marija, Trg A. Šenoe 
3, 54000 Osijek, Jugoslavija
Primite puno pozdrava iz Bitole od Vesna

Sl. 62.
Ohrid
Žig: Ohrid, 4. 7. 1981.
Tip: Razglednica
Adresa: Sekendek Marko, Рrolaz V. Bubnja 
1/IV, Osijek 54000
Srdačne pozdrave s Ohridskog jezera šalje 
vam vaša Vera.

Sl. 63.
Prilep
Žig: Prilep, 4. 12. 1970.

Тип: Разгледница 
Адреса: Другар Васиљевиќ Стево, 
Босутска бр. 15, Осиек 54000
Од оваа оаза на цвеќето (...) Со радост на 
тебе мисли семејството Врдољак.

Сл. 59.
Кичево, 18 декември 1975.
Жиг: Кичево –
Тип: Разгледница 
Адреса: Хорват Јосип, Максим Горки 14, 
54000 Осиек
Драги тетин и тетко! Еве одвај имам 
малку време да ви пишам дека сум добро 
и здраво. За сега толку и сé најдобро за 
Божиќ и Нова година 1976, ви посакува 
војник Ивица (Салапиќ Ивица, ВП 5970/16 
97250 Кичево)

Сл. 60.
Струмица
Жиг: Струмица, 18. 5. 1985. 
Тип: Разгледница 
Адреса: Прима Поповиќ Михајло, Венеџ 
Борис Кидрич, Осиек 54000
Здраво тетин и тетко, се јавувам од ЈНА 
примете многу поздрави од Пишта Вој-
никот. Поздрав и пишете. Адреса 2724/28 
92400 Струмица

Сл. 61.
Битола
Жиг: Битола, 18. 5. 1984.
Тип: Разгледница 
Адреса: Прима Гуљаш Марија, Плоштад 
А. Шеноа 3, 54000 Осиек, Југославија
Примете многу поздрави од Битола од 
Весна

Сл. 62.
Охрид
Жиг: Охрид, 4. 7. 1981.
Тип: Разгледница 
Адреса: Секендек Марко, Преми В. Бубња 
1/4, Осиек 54000
Срдечни поздрави од Охридското езеро ви 
испраќа вашата Вера.

Сл. 63.
Прилеп
Жиг: Прилеп, 4. 12. 1970.
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Tip: Razglednica
Adresa: Gđica Vesna Barać, Miholjačka 3, 
Osijek
Rado te se sjećam uz pozdrav i najljepše že-
lje Slavko

Sl. 64.
Ohrid
Žig: Ohrid, 29. 12. 1972.
Tip: Razglednica 
Adresa: Gospođi Miražić Božici, Radićeva 
ul 16, 54000 Osijek, NR. Hrvatska
Mnogo pozdrava primi za Novu godinu iz 
Ohrida od tvog prijatelja Ritzla. Slabo poso 
napreduje mnogo je hladno. Doviđenja

Sl. 65.
Ohrid: srpanj 1995. 
Žig: Ohrid, 18. srpnja 1995.
Tip: Razglednica
Adresa: Dragan Siljanoski, A. Mihanovića 
8, 54500 Našice, Croatia
Dragi naši Lidija, Dragan, Sanja, Igor i 
teta Mena! Primite najsrdačnije pozdrave iz 
sunčanog Ohrida. Lijepo nam je ovdje jer 
vrijeme je predivno. Najviše vremena provo-
dimo u šetnjama i na kupanju jer Danijel i 
Dejan jako vole vodu. Puno toplih pozdrava 
od vaših Danijela, Dejana, Ljiljane i Tomi-
slava…

Sl. 66.
Skoplje: kolovoz 2013. 
Žig: Skoplje, 19. kolovoz 2013.
Tip: Razglednica 
Adresa: Fam. Siljanoski, Antuna Mihanovi-
ća 8, 31500 Našice, Hrvatska
Pozdrav od Jagoda Treneska Cvetičanin

Sl. 67.
Skoplje, 16. rujna 2014.
Žig: Skoplje, 16. rujna 2014.
Tip: Razglednica
Adresa: Fam. Siljanoski, Antuna Mihanovi-
ća 8, 31500 Našice, Hrvatska
Pozdrav od Skopje, Makedonija 
Jagoda Treneska Cvetičanin

Тип: Разгледница 
Адреса: Гѓице весна Бараќ, Михољечка 3, 
осиек
Со радост се сеќавам на тебе. Те поздра-
вувам со најдобри желби, Славко

Сл. 64.
Охрид
Жиг: Охрид, 29. 12. 1972.
Тип: Разгледница
Адреса: Госпоѓа Миразиќ Божица, ра-
диќева ул 16, 54000 Осиек, Н. Р. Хрватска
Многу поздрави прими за Нова година од 
Охрид од твојот пријател Рицл. Работа-
та слабо напредува многу е студено. До-
гледање

Сл. 65.
Охрид
Жиг: Охрид, 18. 7. 1995.
Тип: Разгледница 
Прима: Драган Сиљаноски, А. Михано-
виќа 8, 54500 Нашице, Хрватска
Драги наши Лидија, Драган, Сања, Игор и 
тета Мена! Примете најсрдечни поздра-
ви од сончевиот Охрид. Убаво ни е овде 
зашто времето е прекрасно. Најмногу 
време минуваме во прошетки и капење, 
зашто Даниел и Дејан многу сакаат да се 
капат. Многу топли поздрави од вашите 
Даниел. Дејан, Лилјана и Томислав…

Сл. 66.
Скопје, -- август, 2013.
Жиг: Скопје, 19. 8. 2013.
Тип: Разгледница
Прима: Сем. Сиљаноски, Антун Михано-
виќ 8, 31500 Нашице, Хрватска
Поздрав од Јагода Тренеска Цветичанин

Сл. 67.
Скопје, 16 септември 2014.
Жиг: Скопје, 16. 9. 2014.
Тип: Разгледница
Прима: Сем. Сиљаноски, Антун Михано-
виќ 8, 31500 Нашице, Хрватска
Поздрав од Скопје, Македонија
Јагода Тренеска Цветичанин
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Сл. 68.
Скопје, 16 септември 2014.
Жиг: Скопје, 16. 9. 2014.
Тип: Разгледница
Прима: Сем. Сиљаноски, Антун Михано-
виќ 8, 31500 Нашице, Хрватска
Поздрав од Скопје, Македонија
Јагода Тренеска Цветичанин

Сл. 69.
Скопје, 16 септември 2014.
Жиг: Скопје, 16. 9. 2014.
Тип: Разгледница
Прима: Сем. Сиљаноски, Антун Михано-
виќ 8, 31500 Нашице, Хрватска
Поздрав од Скопје, Македонија
Јагода Тренеска Цветичанин

Сл. 70.
Скопје, 24 ноември 2016.
Тип: Разгледница 
Жиг: Скопје, 24. 11. 2016.
Прима: Сиљаноски Игор, А. Михановиќ 8, 
31500 Нашице, Хрватска
Денес ја посетивме спомен куќата на 
Мајка Тереѕа. 21. 11. 2016 се одржа прет-
ставата Мојот маж поет во изведба 
на Уметничката академија од Осиек во 
Драмскиот театар Карпош. Поздрав

Sl. 68.
Skoplje, 16. rujna 2014.
Žig: Skoplje, 16. rujna 2014.
Tip: Razglednica
Adresa: Fam. Siljanoski, Antuna Mihanovi-
ća 8, 31500 Našice, Hrvatska
Pozdrav od Skopje, Makedonija 
Jagoda Treneska Cvetičanin

Sl. 69.
Skoplje, 16. rujna 2014.
Žig: Skoplje, 16. rujna 2014.
Tip: Razglednica
Adresa: Fam. Siljanoski, Antuna Mihanovi-
ća 8, 31500 Našice, Hrvatska
Pozdrav od Skopje, Makedonija 
Jagoda Treneska Cvetičanin

Sl. 70.
Skoplje, 24. studenog 2016.
Tip: Razglednica
Žig: Skoplje, 24. studenog 2016.
Adresa: Siljanoski Igor, A. Mihanovića, 
31500 Našice, Hrvatska
Danas smo posjetili spomen kuću Majke 
Tereze. 21.11.2016. održana predstava Moj 
muž pjesnik u izvođenju Umjetničke aka-
demije Osijek u Dramskom teatru Karpoš. 
Pozdrav. 



     109



110     

Zajednica Makedonaca  
u Republici Hrvatskoj i njezina društva

Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj (ZMRH) osnovana je 22. prosinca1991. 
godine i od tada djeluje kao etnička i nacionalna zajednica, odnosno kao apolitička i nepro-
fitna udruga. Njezina temeljna djelatnost sastoji se u očuvanju nacionalnog identiteta i en-
titeta, njegovanju jezika, folklora, pisane riječi, kulturnih i prirodnih bogatstava Republike 
Makedonije, povijesnih činjenica i istina, а održava usku suradnju s matičnom državom i 
njenim institucijama. Sjedište Zajednice je u Zagrebu. Aktualni predsjednik je Ilija Hristo-
dulov. ZMRH uspješno surađuje s Veleposlanstvom Republike Makedonije u Republici 
Hrvatskoj, Makedonskom pravoslavnom crkvom u Republici Hrvatskoj, vijećima i pred-
stavnicima makedonske nacionalne manjine, te s mjerodavnim institucijama u Republici 
Hrvatskoj i Republici Makedoniji.

Osnovni cilj članova ZMRH je da budu lojalni i dostojni građani Republike Hrvatske 
kao časni i dostojni ambasadori Republike Makedonije.

U sastavu ZMRH djeluje šest makedonskih kulturnih društava:

•	 MKD „ILINDEN“ – Rijeka, osnovano 13. siječnja 1991. 
 Aktualni predsjednik je Ilija Hristodulov.
•	 MKD „MAKEDONIJA“ – Split, osnovano 20. lipnja 1991.
 Aktualna predsjednica je Venka Džanko.
•	 MKD „BRAĆA MILADINOVCI“ – Osijek, osnovano 22. listopada 1994.
 Aktualni predsjednik je Boris Trajanovski.
•	 MKD „BILJANA“ – Zadar, osnovano 14. svibnja 1999. 
 Aktualna predsjednica je Mirjana Majić.
•	 MKD „OHRIDSKI BISER“ – Zagreb, osnovano 26. listopada 2005.
 Aktualna predsjednica je Violeta Šterjova.
•	 MKD „SV. KIRIL I METODIJ“ – Pula, osnovano 3. studenog 2010.
 Aktualni predsjednik je Todor Brdarski.

Programska orijentacija ZMRH i njenih šest društava veoma je ambiciozna i raznolika, 
a sastoji se od: glazbeno-scenskih, likovno-izložbenih, književno-lingvističkih, informativ-
no-obrazovnih, prosvjetno-pedagoških i povijesno-nakladničkih aktivnosti.

U zajedničkoj organizaciji Zajednice i društava, obilježavaju se veći i značajniji jubileji 
i blagdani. Svake se godine tradicionalno proslavlja “ILINDEN”, zatim “DAN ZMRH”, 
“RACINOV DAN – BIJELA SVITANJA”, “DANI BRAĆE MILADINOV”, “DANI SV. 
ĆIRILA I METODA”, “DANI GLAGOLJAŠA”, “STVARALAŠTVO MAKEDONSKIH 
UMJETNIKA U HRVATSKOJ”, “DANI MAKEDONSKE KULTURE”, “DANI MAKE-
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Заедницата на Македонците  
во Република Хрватска и нејзините друштва

Заедницата на Македонците во Република Хрватска (ЗМРХ) основана е на 
22.12.1991 година и од тогаш делува како етничка и национална заедница, односно како 
аполитичко инепрофитно здружение. Нејзината темелна дејност е сочувување на нацио-
налниот идентитет и ентитет, негување на јазикот, фолклорот, пишаниот збор, културните 
и природните богатства на Република Македонија, историските факти и вистината, а одр-
жува и тесна соработка со матичната држава и со нејзините институции. Седиштето на 
Заедницата е во Загреб. Нејзин актуелен претседател е Илија Христодулов. ЗМРХ успеш-
но соработува со Амбасадата на Р. Македонија во Р. Хрватска, Македонската православна 
црква во Р. Хрватска, советите и претставниците на македонското национално малцин-
ство, како и со сите меродавни институции во Р. Хрватска и Р. Македонија.

Основната цел на членовите на ЗМРХ е да бидат лојални и достојни граѓани на Р. 
Хрватска како и чесни и достојни амбасадори на Р. Македонија.

Во составот на ЗМРХ делуваат шест македонски културни друштва:

•	 МКД „ИЛИНДЕН“– Риека, основанона 13 јануари 1991 година
 Актуелен претседател е Илија Христодулов.
•	 МКД „МАКЕДОНИЈА“– Сплит, основано на 20 јуни 1991
 Актуелна претседателка е Венка Џанко.
•	 МКД „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“– Осиек, основано на 22 октомври 1994 година
 Актуелен претседател е Борис Трајанонски.
•	 МКД „БИЛЈАНА“– Задар, основано на 14 мај 1999 година
 Актуелна претседателка е Мирјана Мајиќ.
•	 МКД „ОХРИДСКИ БИСЕР“ – Загреб, основано на 26 октомври 2005 година
 Актуелна претседателка е Виолета Штерјова.
•	 МКД „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“– Пула, основано на 3 ноември 2010 година
 Актуелен претседател е Тодор Брдарски.

Програмската ориентација на ЗМРХ и шесте друштва е многу амбициозна и разноли-
ка, а се состои од музичко-сценски, ликовно-изложбени, книжевно-лингвистички, инфор-
мативно-образовни, просветно-педагошки и историско-печатарски активности.

Во заедничка организација на ЗМРХ и друштвата се одбележуваат сите поголеми и 
значајни јубилеи и празници. Така, секоја година традиционално се прославува „ИЛИН-
ДЕН“, а потоа и „ДЕНОВИТЕ НА ЗМРХ“, „РАЦИНОВИОТ ДЕН – БЕЛИ МУГРИ“, 
„ДЕНОВИТЕ НА БРАЌАТА МИЛАДИНОВЦИ“, „ДЕНОВИТЕ НА СВ. КИРИЛ И 
МЕТОДИЈ“, „ДЕНОВИТЕ НА ГЛАГОЛИЦАТА“, „ТВОРЕШТВО НА МАКЕДОН-
СКИТЕ УМЕТНИЦИ ВО ХРВАТСКА“, „ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА КУЛТУ-
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DONSKOG FILMA”, organiziraju se izložbe, promocije, tribine i još puno toga. Make-
donska kulturna društva održavaju i samostalne kulturne manifestacije: „Svom gradu s 
ljubavlju“, „Makedonska večer – zabava“, „Susret nacionalnih manjina“, „Dani kulturne 
raznolikosti“ i druga.

Osobiti uspjeh ZMRH je održavanje Ljetnog kampa – škole makedonskog jezika s ra-
dionicama za učenike i učenice makedonskе nacionalnе manjinе u Republici Hrvatskој. 
Diljem Hrvatske organizirana je i dopunska izborna nastava makedonskog jezika i kulture 
po modelu C u osnovnim školama u Zagrebu, Puli, Osijeku, Rijeci i Splitu, te i dopunska 
izborna nastava makedonskog jezika i kulture u srednjim školama u Zagrebu, Rijeci i 
Osijeku. Također, već nekoliko godina za redom održava se i Radionica za njegovanje 
makedonskog jezika za odrasle u Zagrebu i Rijeci.

Unutar makedonskih kulturnih društava djeluju različite sekcije kao što su: folklorne, 
pjevačke, instrumentalne, recitatorske, športske, dječje, etno-radionice, kulinarske, likovne 
itd. Članovi sekcija često nastupaju na kulturnim manifestacijama diljem Hrvatske te na 
gostovanjima u Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Makedoniji.

Za svoj rad, ZMRH je dobila nekoliko priznanja među kojih i Povelja Republike Make-
donijа od bivšeg predsjednika Republike Makedonije dr. Đorga Ivanova, za osobite zasluge 
i dostignuća na očuvanju i promicanju makedonskih povijesnih, kulturnih i duhovnih tra-
dicija i vrijednosti u svijetu, kao i za doprinos unapređenju prijateljskih odnosa i suradnje 
između Republike Makedonije i Republike Hrvatske, te Priznanje od Savjeta za nacional-
ne manjine Republike Hrvatske za suradnju i doprinos u promicanju i razvitku kulturnog 
stvaralaštva nacionalnih manjina na manifestacijama kulturnog stvaralaštva nacionalnih 
manjina u Republici Hrvatskoj. 

I društva su za svoje aktivnosti također dobila mnoga priznanja: 

•	 MKD „Ilinden”Rijeka:Zlatna plaketa Grb Grada Rijeke za dvadesetu obljetni-
cu kontinuirane uspješne prezentacije makedonske kulture i tradicije; Zahvalnica Općine 
Lokve za održavanje tradicionalne manifestacije Ilinden u Golubinjaku; Zahvale gradova 
prijatelja Rijeka–Bitola te Opatija–Ohrid te zahvalnice za sudjelovanje na mnogim folklor-
nim festivalima i manifestacijama u Hrvatskoj i Makedoniji.

•	 MKD „Makedonija“ Split: Medalju grada Splita za izuzetan doprinos razvoju ci-
vilnog društva i unapređenju međunacionalnog suživota građana Splita; Zahvalnica Agen-
cije iseljeništva Makedonije za poseban doprinos u njegovanju makedonske kulture, jezika 
i identiteta; Zahvalnica Dječje ambasade „Za sva djeca svijeta“ iz Prilepa za poseban 
doprinos u izgradnji humanog društva; Zahvalnica Kazališta za djecu i omladinu Skopje te 
brojne diplome za sudjelovanje na folklornim smotrama i festivalima u Hrvatskoj, i Bosni 
i Hercegovini.

•	 MKD „Braća Miladinovci“ Osijek: Pečat Grada Osijeka za poseban doprinos u 
promicanju multietičnosti i multikulturalnosti; Zahvala Grada Osijeka za nesebično zala-
ganje i doprinos u organizaciji posjeta Svetog Oca Ivana Pavla II u Osijeku; Povelja Grada 
Struge za afirmaciju makedonske književnosti, kulture i jezika te tiskanje Makedonskog 
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РА“, „ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ“, се организираат изложби, промо-
ции, трибини и уште многу други активности. Македонските културни друштва 
одржуваат и самостојни културни манифестации: „На својот град со љубов“, „Маке-
донска вечер – забава“, „Средба на националните малцинства“, „Денови на културната 
разноликост“ и други.

Особен успех за ЗМРХ е одржувањето на „Летниот камп – училиште по македонски 
јазик“ со работилници за ученици и ученички со македонското потекло во Р. Хрватска. 
Во Хрватска е организирана и дополнителна настава по македонски јазик и култура 
по моделот Ц во неколку основни училишта во Загреб, Пула, Осиек, Ријека и Сплит, како 
и дополнителна настава по македонски јазик и култура во средните училишта во Загреб, 
Ријека и Осиек. Исто така, веќе неколку години по ред се одржува и Работилница за негу-
вање на македонскиот јазик за возрасни во Загреб и Ријека. 

Во македонските културни друштва делуваат различни секции како што се фолклор-
ните, пеачките, инструменталните, рецитаторските, спортските, детските, етно секциите, 
кулинарските, ликовните и други. Членовите на секциите често настапуваат на културни 
манифестации во Хрватска и гостуваат во Словенија, Босна и Херцеговина, Србија и Ма-
кедонија. 

За своите активности, ЗМРХ е добитничка на неколку признанија меѓу кои Повел-
бата на Република Македонија од поранешниот претседателна Р. Македонија, др. Ѓорге 
Иванов за особени заслуги и постигнувања во сочувувањето и промоцијата на македон-
ските историски, културни и духовни традиции и вредности во светот, како и за допри-
нес кон унапредувањето на пријателските односи помеѓу Р. Македонија и Р. Хрватска, и 
Признанието на Советот за национални малцинства на Р. Хрватска за соработка и до-
принес во промоцијата и развојот на културното творештво на националните малцинства 
на манифестациите на културно творештво на националните малцинства во Р. Хрватска.

И друштвата се добитници на бројни признанија за своите активности:

•	 МКД „Илинден“ Риека: Златна плакета Грб на Градот Риека за дваесет годи-
ни континуирана и успешна презентација на македонска култура и традиција; Благодар-
ница на Општината Локве за одржување на традиционалната манифестација Илинден 
во Гулубињак; Благодарници од градовите пријатели Риека-Битола и Опатија-Охрид, 
како и благодарници за учеството на многубројни фолклорни фестивали и манифестации 
во Хрватска и Македонија.

•	 МКД „Македонија“ Сплит: Медаља на Градот Сплит за исклучителен до-
принес кон развојот на граѓанското општество и за унапредување на меѓунационалниот 
соживот на граѓаните на Сплит; Благодарница на Агенцијата за иселеништво на Маке-
донија за посебен придонес во негувањето на македонската култура, јазик и идентитет; 
Благодарница на Детската амабасада „За сите деца“ од Прилеп за посебен придонес 
во изградбата на похумано друштво; Благодарница на Театарот за деца и млади Скопје; 
Друштвото примило и бројни дипломи за своето учество на фолклорни смотри и фести-
вали во Хрватска, Македонија, и Босна и Херцеговина.

•	 МКД „Браќа Миладиновци“ Осиек: Печат на Градот Осиек за особен допри-
нес во промоцијата на мултиетничноста и мултикултурноста, Благодарница на Градот 
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glasa u Osijeku, Priznanje Grada Osijeka za najbolji prikaz korizmenih i uskrsnih obi-
čaja (2007. i 2016. god.), Zahvalnica Veleposlanstva Republike Makedonije za značajan 
doprinos u razvoju prijateljskih veza između makedonskog i hrvatskog naroda; Povelja 
zahvalnosti Grada Đakova u povodu Dana Grada Đakova, kao i različite diplome sa sudje-
lovanja na humanitarnim koncertima i folklornim festivalima u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i 
Hercegovini i Makedoniji.

•	 MKD „Biljana“ Zadar: za svoj rad, članice i članovi ovog društva primili su 
brojne zahvalnice za uspješno organiziranje izložbi slika i etno-rukotvorina, književno-pje-
sničkih večeri, tribina i drugih kulturnih događanja u sklopu svojih manifestacija, te za 
sudjelovanje na manifestacijama drugih kulturnih društava diljem Hrvatske i šire.

•	 MKD „Ohridski biser“ Zagreb: Zahvalnica Kulturno umjetničkog društva „Gr-
meč“ – Bosanska Krupa, Zahvalnica udruge „Riona“ za nastup na „Večerima irske kul-
ture“, Zahvalnica za nastup u Velikoj Gorici, Zahvalnica za nastup u Kostajnici na hu-
manitarnom događaju „Prijatelj prijateljima“, Zahvalnica KUD-a „Sv. Ana“ – Odranski 
Obrež, Zahvalnica za nastup na manifestaciji „Večer nacionalnih manjina“ u Bjelovaru, 
Zahvalnica za sudjelovanje na folklornoj manifestaciji „Ivanečki krijesovi“, Zahvalnica za 
nastup folklora za „Dan Kalinovica“, Zahvalnica Međunarodne fondacije „Toše Proeski“, 
Zahvalnica za nastup folklora u Općini Pušća, Zahvalnica M. F. F. „Kitka“ – Istibanja, Ma-
kedonija, Zahvalnica Zajednice Makedonaca u Republici Hrvatskoj, Zahvalnica MKD-a 
„Braća Miladinovci“ – Osijek i još puno drugih zahvalnica i priznanja za rad i nastupe 
Društva.

•	 MKD „Sv. Kiril i Metodij“ Pula: Priznanje Istarske županije, Zahvalnica Zajed-
nice Makedonaca u Republici Hrvatskoj, Zahvalnica Agencije iseljeništva Makedonije za 
osobit doprinos u njegovanju makedonske kulture, jezika i identiteta; Zahvalnica Općine 
Fažana “Fažana s ljubavlju” za doprinos u očuvanju i promicanju tradicijskih narodnih 
običaja, multikulturalnosti i multietičnosti u Općini Fažani i Istarskoj županiji; kao i za-
hvalnice za sudjelovanjena mnogim manifestacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

Programske aktivnosti ZMRH i njenih društava financiraju se sredstvima iz državnog 
proračuna Republike Hrvatske posredstvom Savjeta za nacionalne manjine Republike 
Hrvatske, zatim sredstvima ministarstava Republike Hrvatske i Republike Makedonije, 
sredstvima na razini gradova i županija u Hrvatskoj, te ostalim individualnim donacijama.

Realizaciju programa prati i Hrvatske radiotelevizije putem programa za nacionalne 
manjine “PRIZMA” te radijskih emisija posvećenim nacionalnim manjinama, a Zajednica 
i društva uspješno surađuju i s lokalnim tiskovinama i drugih medija.



     115

Осиек за несебично залагање и допринес во организацијата на посетата на Светиот Отец 
Иван Павле II во Осиек, Повелба на Градот Струга за афирмација на македонската кни-
жевност, култура и јазик, како и за печатење на Македонски глас во Осиек, Признание 
на Градот Осиек за најдобар приказ на велигденските обичаи (во 2007 и 2016 година), 
Благодарница на Амбасадата на Р. Македонија за значаен допринес во развојот на прија-
телските врски помеѓу македонскиот и хрватскиот народ; Повелба на благодарност на 
Градот Ѓаково по повод на Денот на Градот Ѓаково, како и ралични дипломи за учество 
на хуманитарни концерти и фолклорни фестивали во Хрватска, Србија, Босна и Херцего-
вина, и Македонија.

•	 МКД „Билјана“ Задар: за своите залагања, членките и членовите на ова 
друштво примиле бројни благодарници за успешно организирање на изложби на слики и 
етно-ракотворби, книжевно-поетски вечери, трибини и други културни настани во рам-
ките на своите манифестации, како и за учество на манифестациите на другите културни 
друштва во Хрватска и пошироко.

•	 МКД „Охридски бисер“ Загреб: Благодарница од Културно уметничкото 
друштво „Грмеч“ – Босанска Крупа, Благодарница од здружението „Риона“ за настап на 
„Вечерите на ирската култура“, Благодарница за настап во Велика Горица, Благодарница 
за настап во Костајница на хуманитарен настан „Пријател на пријателите“, Благодарница 
од КУД „Св. Ана “ – Одрански Обреж, Благодарница за настап на манифестацијата „Ве-
чер на националните малцинства“ во Бјеловар, Благодарница за учество на фолклорната 
манифестација „Иванечки кријесови“, Благодарница за настап на фолклорот за „Денот 
на Калиновица“, Благодарница од Меѓународната фондација „Тоше Проески“, Благо-
дарница за настап на фолклорот во Општина Пушќа, Благодарница од М. Ф. Ф. „Китка“ 
– Истибања, Македонија, Благодарница од Заедницата на Македонците во Република 
Хрватска, Благодарница од МКД „Браќа Миладиновци“ – Осиек и уште многу други 
благодарници и признанија за работата и настапите на Друштвото.

•	 МКД „Св. Кирил и Методиј“ Пула: Признание на Истарската жупанија, 
Благодарница на Заедницата на Македонците во Република Хрватска, Благодарница на 
Агенцијата за иселеништво на Македонија за особен допринес во негувањето на маке-
донската култура, јазик и иденитет; Благодарност на општината Фажана „Фажана 
со љубов“ за допринес во сочувувањето и промоцијата на традициските народни оби-
чаи, мултикултурата и мултиетничноста на општината Фажана и истарската жупанија; 
Друштвото добило и бројни признаније за своето учество на различни манифестации во 
Хрватска и надвор од неа. 

Програмските активности на ЗМРХ и нејзините друштва се финансираат од средствата 
на државниот буџет на Р. Хрватска со посредство на Советот за национални малцинства 
на Р. Хрватска, а потоа и со средствата на министерствата на Р. Хрватска и Р. Македонија, 
средствата на ниво на градови и жупании во Хрватска, и со други индивидуални донации.

Реализацијата на програмите ја следи Хрватската радиотелевизија по пат на програма-
та за национални малцинства „ПРИЗМА“ како и по пат на радиски емисии наменети на 
националните малцинтва, а Заедницата и друштвата успешно осработуваат и со локални-
те печатени и други медиуми. 
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Prva izložba u Osijeku, 2014. godine
Prva filatelističko-numizmatička izložba „Makedonija tako daleka, a tako bliska“ je 

bila otvorena u Osijeku 22. studenog 2014. godine, u organizaciji Makedonskog kulturnog 
društva „Braća Miladinovci“. Izložba je bila organizirana povodom „17. Dana braće Mila-
dinov“ u Domu Hrvatske vojske.

Izložbu je otvorio predsjednik MKD „Braća Miladinovci“ Boris Trajanovski.

Izlоžbu je pogledalo oko 300 posjetitelja, među kojima su bili sudionici manifestacije, 
gosti iz različitih gradova, kao i brojni uzvanici koji su došli ispred Оsječko-baranjske žu-
panije, Grada Osijeka, te mjesnih odbora i udruga civilnog društva.

Na slici, s lijeva na desno: Lea Stranski (predstavnica MNM za Grad Osijek), Boris Trajanovski (predsjednik MKD 
Osijek), Željko Kraljičak (zamjenik župana OBŽ), Julijana Tešija (članica MKD Osijek), Dragoljub Siljanoski (autor)

Izložba razglednica u Hrvatskoj i Makedoniji 2014. - 2019. 
Изложбата на разгледници во Хрватска и Македонија 2014-2019
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Прва изложба во Осиек во 2014 година
Првата филателистичко-нумизматичка изложба „Македонија така далечна, а така 

блиска“ била отворена во Осиек на 22 ноември 2014 година, во организација на Ма-
кедонското културно друштво „Браќа Миладиновци“. Изложбата била организирана 
поповод „17-тите Денови на браќата Миладиновци“ во Домот на Хрватската војска.

Изложбата ја отворил претседателот на МКД „Браќа Миладиновци“ Борис Траја-
новски.

Изложбата ја посетиле око 300 посетители, меѓу кои биле учесниците на манифе-
стацијата, гости од различни градови, како и бројни почесни гости кои дошле во име 
на Осиечко-барањската жупанија, Градот Осиек, и месните одбори и организации на 
цивилното општество.
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Druga izložba u Osijeku, 2014. godine
Druga izložba u Osijeku je bila organizirana u sklopu iste manifestacije, no sada 12. 

prosinca 2014. godine. Izložba je bila prateće događanje kazališnoj predstavi mladog ma-
kedonskog režisera Angelča Ilijevskog, u izvedbi studenata glumе Umjetničke akademije 
u Osijeku.

Izložba je održana u foajeu Studentskog centra, a pogledalo ju je oko 150 posjetitelja, 
među kojima su bili oni koji su došli pogledati predstavu, kao i članovi MKD „Braća Mila-
dinovci“ i pripadnici makedonske i drugih zajednica u Osijeku.

O izložbi su govorili predsjednik MKD „Braća Miladinovci“ Boris Trajanovski, te mag. 
hist. Goran Korov.

Na slici gore: Jagoda Cvetičanin (predstavnica MNM za Grad Osijek), Dragoljub Siljanoski (autor),  
Jagoda Janjić i Svetlana Trajanovski (članice MKD Osijek), Angelčo Ilievski (redatelj, Skoplje), Rada Bader i  

Goran Korov (članovi MKD Osijek). Dolje: Boris Trajanovski (predsjednik MKD Osijek)
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Втора изложба во Осиек во 2014 година
Втората изложба во Осиек била организирана во рамките на истата манифеста-

ција, но сега на 12 декември 2014 година. Изложбата овој пат била попратен настан 
на театарската претстава на младиот македонски режисер Ангелчо Илиевски, во из-
ведба на студентите по глума на Уметничката академија во Осиек. 

Изложбата била организирана во фоајетона Студентскиот дом, а ја посетиле околу 
150 посетители, меѓу кои биле оние кои дошле да ја гледаат претставата на Илиевски, 
како и членовите на МКД „Браќа Миладиновци“ и припадниците на македонското и 
другите национални малцинства и заедници од Осиек. 

За изложбата и во таа прилика говореле претседателот на МКД „Браќа Милади-
новци“ Борис Трајановски и маг.ист. Горан Коров. 
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Izložba u Zagrebu, 2015. godine
Makedonsko kulturno društvo „Ohridski biser“ Zagreb, u sklopu „Dana makedonske 

kulture“ organiziralo je filatelističko-numizmatičku izložbu „Makedonija tako daleka, a 
tako bliska“ pri Hrvatskoj matici iseljenika 22. svibnja 2015. godine. Izložba je trajala 5 
dana. Na otvorenju izložbe govorili su ravnatelj Hrvatske matice iseljenika, Marin Knezo-
vić, autor Dragoljub Siljanoski i mag. hist. Goran Korov, autor popratnog kataloga. Prisut-
nima se obratio i predsjednik MKD „Ohridski biser“, Blagoj Šterjov, a program je vodila 
Ivana Lazarevska. U glazbenom dijelu programa nastupila je pjevačka skupina „Momi bi-
serni“ uz pratnju članova orkestra „Ohridski biser“. 

O autoru izložbe je bilo istaknuto da je Dragoljub Siljanoski vlasnik „Foto Centra“ iz 
Našica, dobitnik nagrade Johan Kohlhofer Zaklade Slagalica iz Osijeka za filantropa godi-
ne za Osječko-baranjsku županiju za 2013. godinu, te da je aktivan član MKD „Braća Mi-
ladinovci“ iz Osijeka, a podupire rad Tamburaškog orkestra „Dora Pejačević“, i Slovačke 
kulturno-umjetničke skupine „Franjo Strapač Markovac“ iz Markovca Našičkog. 

Izložba je bila obogaćena i crtežima makedonskih narodnih nošnji koje je izradio arhitekt, 
Skopljanac Darko Marković, kao i radovima etno-radionice „Razboj“ MKD „Ohridski biser“.

U ime zagrebačkog Gradonačelnika, nazočne je pozdravila glumica KostadinkaVelkov-
ska. 

Goran Korov (član MKD Ohridski biser Zagreb), Blagoj Šterjov (predsjednik MKD Zagreb),  
Kostadinka Velkovska (glumica, Zagreb), Dragoljub Siljanoski (autor), Orce Lambevski (član MKD Zagreb)
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Изложба во Загреб во 2015 година
Македонското културно друштво „Охридски бисер“ од Загреб, во рамките на „Де-

новите на македонска култура“ ја поставило изложбата „Македонија така далечна, а 
така блиска“ во Хрватската матица на иселениците на 22 мај 2015 година. Изложбата 
траела 5 дена. На отворањето говореле директорот на Хрватската матица на иселени-
ците, Марин Кнезовиќ, авторот на изложбата Драгољуб Сиљаноски и маг.ист. Горан 
Коров, авторот на попратниот каталог. На присутните им се обратил и претседателот 
на МКД „Охридкси бисер“, Благој Штерјов, а програмата ја водела Ивана Лазаревска. 
Во музичкиот дел настапи пеачката група „Моми бисерни“ во придружба на членови-
те на оркестарот „Охридски бисер“. 

За авторот на изложбата било речено дека Драгољуб Сиљаноски е сопственик на 
„Фото Центар“ во Нашице, добитник на наградата Јохан Колхофер на Фондацијата 
Слагалица од Осиек за филантроп на годината за Осиечко-барањската жупанија во 
2013 година, и активен член на МКД „Браќа Миладиновци“, а активно ги поддржувал 
и Мандоличнскиот оркестар „Дора Пејачевиќ, како и Словачкото културо-уметничко 
друштво „Фрањо Страпач Марковац“ од Марковец Нашички.

Изложбата била обогатена и со цртежите на македонските народни носии кои ги 
нацртал архитектот и скопјанец Дарко Марковиќ, како и со ракотворбите на етно/
секцијата „Разбој“ на МКД „Охридски бисер“.

Во име на загрепскиот Градоначалник, присутните ги поздравила глумицата Ко-
стадинка Велковска. 
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Izložba u Đakovu, 2015. godine
Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj i Makedonsko kulturno društvo „Braća Mi-

ladinovci“ Osijek, organizirali su kulturnu manifestaciju „18. Dani braće Miladinov“, posve-
ćenu 200. obljetnici rođenja i 110. obljetnici smrti biskupa Josipa Jurja Strosmayera. Prvi dio 
manifestacije se odvijao u Đakovu, u subotu 13. lipnja 2015. godine. Tom prilikom u 17 sati je 
bila otvorena izložba „Makedonija tako daleka, a tako bliska“ autora Dragoljuba Siljanoskog.

Izložba je bila postavljena u foajeu Centra za kulturu Đakovo, a na događanju su na-
zočili domaćini Grada Đakova i članovi makedonske zajednice iz Osijeka, Zagreba, Rijeke 
i Pule. Uvodne i pozdravne govore održali su veleposlanica Republike Makedonije u Re-
publici Hrvatskoj Danijela Karađozoska, predsjednik Zajednice Makedonaca u Republici 
Hrvatskoj, Ilija Hristodulov, predsjednik Savjeta makedonske nacionalne manjine Grada 
Zagreba, Tome Apostolski, predstavnica makedonske nacionalne manjine za Grad Osijek, 
Jagoda Treneska Cvetičanin i predsjednik MKD „Braća Miladinovci“ Osijek, Boris Traja-
novski.

Na slici, s lijeva na desno: Blagoj Šterjov (predsjednik MKD Zagreb),  
Boris Trajanovski (predsjednik MKD Osijek), Ilija Hristodulov (predsjednik ZMRH),  

Dragoljub Siljanoski (autor), Daniela Karagjozoska (veleposlanica Republike Makedonije u Republici Hrvatskoj),  
Milena Zlateska (spisateljica), Tome Apostolski (predsjednik Vijeća MNM za Grad Zagreb)
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Изложба во Ѓаково во 2015 година
Заедницата на Македонците во Република Хрватска и Македонското култур-

но друштво „Браќа Миладиновци“ Осиек, ја организирале културната манифеста-
ција „18-ти Денови на браќата Миладиновци“ посветена на 200-тата годишнина од 
раѓањето и 110-тата годишнина од смртта на бискупот Јосип Јурај Штросмаер. Први-
от дел од манифестацијата се одвивал во Ѓаково, на 13 јуни 2015 година. Во таа при-
лика, во 17 часот била отворена изложбата „Македонија така далечна, а така блиска“ 
на авторот Драгољуб Сиљаноски. 

Изложбата била поставена во фоајето на Центарот за култура Ѓаково, а како гости 
на настанот дошлекако домаќините од Градот Ѓаково и членовите на македонската 
заедница од Осиек, Загреб, Риека и Пула. Воведни и поздравни говори одржале ам-
басадорката на Р. Македонија во Р. Хрватска Даниела Караѓозоска, претседателот на 
Заедницата на Македонците во Р. Хрватска, Илија Христодулов, претседателот на 
Советот на македонското национално малцинство за Град Загреб, Томе Апостолски, 
Јагода Тренеска Цветичаин, претставничката на македонското национално малцин-
ство за Град Осиек и претседателкатот на МКД „Браќа Миладиновци“ Осиек, Борис 
Трајковски.
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Izložba u Zagrebu posvećena obilježavanju Dana neovisnosti Republike 
Makedonije, 2015. godine

Povodom Dana neovisnosti Republike Makedonije, Veleposlanstvo Republike Makedo-
nije organiziralo je 14. rujna 2015. godine svečani prijem u Hotelu West Inn. U sklopu toga 
događanja, bila je otvorena i filatelističko-numizmatička izložba „Makedonija tako daleka, 
a tako bliska“. Želja je bila ukazati na povijesne povezanosti između makedonskog i hrvat-
skog naroda od 1914. do danas, putem predstavljanja razglednica, dopisnica i poštanskih 
marki koje slikom i tekstom govore o mjestima, ljudima i običajima. 

U svečanom programu je sudjelovalo i MKD „Braća Miladinovci“ iz Osjeka, a uvodno 
obraćanje nazočnima je održala veleposlanica Daniela Karagjozoska.

Na događanju su nazočili predstavnici diplomatskog kora različitih veleposlanstvata u 
Republici Hrvatskoj, te predstavnici hrvatske vlade i političkih stranaka, akademski i kul-
turni djelatnici i brojni predstavnici medija. Oni su s velikom zainteresiranošću popratili 
izložbu koja je na jedan drugačiji način prikazala makedonsku i hrvatsku povijest veza i 
odnosa.

Željo Bigović (gradonačelnik Nove Gradiške), Goran Korov (član MKD Zagreb),  
Aki Rahimovski (pjevač grupe Parni valjak, Zagreb), Dragoljub Siljanoski (autor), Krešimir  

Žagar (gradonačelnik Našica), Dragan Vulin (zamjenik župana OBŽ), Ivan Karalić (savjetnik župana OBŽ)
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Изложбата во Загреб во 2015 година посветена на одбележувањето 
на Денот на независноста на Р. Македонија 

По повод Денот на независноста на Република Македонија, Амбасадата на Р. Ма-
кедонија организираше свечен прием на 14 септември 2015 година во Хотелот Вест 
Ин. Во рамките на тој настан, била отворена и филантелистичко-нумизматичката из-
ложба „Македонија така далечна, а така блиска“ со желба да се укаже на исторската 
поврзаност помеѓу македонскиот и хрватскиот народ од 1914 година до денес, по 
пат на претставување на разгледници, дописници и поштенски марки кои со слика и 
текст зборуваат за местата, луѓето и обичаите. 

Во свечената програма учествувало и МКД „Браќа Миладиновци“ Осиек, а вовед-
но обраќање пред присутните одржала амбасадорката Даниела Караѓозоска. 

На настанот присуствувале и претставниците на дипломатскиот кор од различни 
амбасади во Република Хрватска, како и претставниците на хрватската влада и поли-
тичките партии, но и од академијата и културниот живот, како и бројни претставни-
ци на медиумите. Сите со голема заинтересираност за погледнале изложбата која на 
еден поинаков начин ја претставила македонската и хрватската историја на врски и 
односи. 

Dragoljub Siljanoski (autor),  
Milan Bandić (gradonačelnik Zagreba),  

Kostadinka Velkovska (glumica, Zagreb)

Autor s članicama MKD i uzvanicima
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Izložba u Belišću, 2015. godine
Grad Belišće je po prvi puta organizirao „Dan nacionalnih manjina“ 20. rujna 2015. 

godine. Tada je, kao nositelj manifestacije, bila odabrana makedonska zajednica kоju je 
predstаvljalo MKD „Braća Miladinovci“ iz Osijeka. Na manifestaciji su nastupile sve sek-
cije Društva prikazujući makedonsku kulturu i običaje kroz pjesmu i ples. 

U sklopu manifestacije prikazana je i izložba „Makedonija tako daleka, a tako bliska“. 
Izložbu su pogledali građani Belišća i uzvanici, a uvodne govore su održali gradonačelnik 
Grada Belišća Dinko Burić, župan Osječko-baranjske županije Vladimir Šišljagić te vele-
poslanica Republike Makedonije Danijela Karagjozoska.

Ono što je nastalo kao rezultat ovog događanja, bila je inicijativa povezivanja – bra-
timljenja između grada Belišća iz Republike Hrvatske i grada Radoviš iz Republike Ma-
kedonije koja se ostvarila već slijedeće godine kada je potpisana povelja o suradnji dvaju 
gradova. Ovaj korak se dogodio na inicijativu MKD „Braća Miladinovci“ koji su svojim 
entuzijazmom, nastupom sekcija i predstavljanjem makedonske kulture, izravno i pozitiv-
no utjecali na svoje domaćine, te u njima probudili interes za dugotrajnijom suradnjom s 
Makedonijom.

Na slici, s lijeva na desno: Dragoljub Siljanoski (autor), članice MKD Osijek, Dinko Burić, (gradonačelnik Belišća), 
Daniela Karagjozoska (veleposlanica Republike Makedonije u Republici Hrvatskoj), Vladimir Šišljagić (župan OBŽ), 

Jagoda Cvetičanin (predstavnica MNM za Grad Osijek)
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Изложба во Белишќе во 2015 година
На 20 септември 2015 година, Градот Белишќе по прв пат ги организираше „Де-

новите на националните малцинства“. Тогаш, како носител на манифестацијата била 
одбрана македонската заедница која ја претставувало МКД „Браќа Миладиновци“ од 
Осиек. На манифестацијата настапиле сите секции на Друштвото прикажувајќи ја 
македонската култура и обичаи со песна и танц. 

Во рамките на манифестацијата била прикажана и изложбата „Македонија така 
далечна, а така блиска“. Изложбата ја погледнале граѓаните на градот Белишќе и при-
сутните гости, а со воведни говори се обратиле градоначалникот на Градот Белишќе, 
жупанот на Осиечко-барањската жупанија Владимир Шишљагиќ, и амбасадорката на 
Р. Македонија во Р. Хрватска, Даниела Караѓозоска. 

Она што настанало како резултат на овој настан, била иницијативата за поврзу-
вање – побратимување на градот Белишќе од Р. Хрватска со градот Радовиш од Р. 
Македонија која се реализирала веќе следната година кога била потпишана повелбата 
за соработка помеѓу двата града. Овој чекор се случил на иницијатива на МКД „Браќа 
Миладиновци“ кои со својот ентузијазам, настапот на секциите и претставувањето на 
македонската култура, директно и позитивно влијаеле врз своите домаќини и кај нив 
разбудиле интерес за долготрајна соработка со Македонија. 
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Izložba u Zadru, 2015. godine
Makedonsko kulturno društvo „Biljana“ Zadar, u suradnji sa Zajednicom Makedonaca 

u Republici Hrvatskoj organiziralo je kulturnu manifestaciju „Stvaralaštvo makedonskih 
umjetnika u Hrvatskoj“ u sklopu koje je, 13. studenog 2015. godine, otvorena i izložba 
„Мakedonija, tako daleka, a tako bliska“. Izložba je bila postavljena u Znanstvenoj knjiž-
nici Zadar, i otvorena sve do 17. studenog 2015. godine. 

Tom prilikom u „Zadarskom listu“, dana 16. studenoga 2015. godine, objavljen je sli-
jedeći članak:

„U okviru kulturne manifestacije „Stvaralaštvo makedonskih umjetnika u Hrvatskoj, 
koju je organiziralo Makedonsko kulturno društvo „Biljana“ Zadar, u suradnji sa Zajed-
nicom Makedonaca u Republici Hrvatskoj, u petak je u Znanstvenoj knjižnici Zadar otvo-
rena filatelističko-numizmatička izložba „Makedonija tako daleka, a tako bliska (Hrvati u 
Makedoniji)“ autora Dragoljuba Siljanoskog. U fokusu izložbe bile su razglednice neka-
dašnje Makedonije, posebice primjerci koji povezuju Hrvatsku i Makedoniju. Siljanoski je 
inače fotograf, pa je njegovo profesionalno oko znalo itekako izabrati zanimljive primjerke, 
upečatljiv podsjetnik na neka uglavnom minula vremena. Na izložbi su se mogli vidjeti i 
sportski rekviziti: dresovi, šalovi, kape… također svjedočeći o brojnim sportskim derbijima 
između dvije zemlje. Okupljene je dočekala predsjednica MKD „Biljana“ Zadar, Mirjana 
Majić, zahvalivši im se dolasku, pozdravivši posebno goste koji su sudjelovali u realizaciji 
izložbe, kao i predstavnike vlasti: Milenu Ikić iz Zadarske županije i Mirjanu Zupčić iz 
Grada Zadra. One su istaknule kako Makedonsko kulturno društvo „Biljana“ Zadar ima 
odličnu suradnju sa županijskim i gradskim institucijama, te provodi brojne aktivnosti. 
Program je uključivao i nastup Eugenije Dujmišić, koja je pjesmom uveličala događanje, a 
nakon nje poeziju su čitali Tomislav Meštrić i Andrea Malta, članovi Hrvatskoj književnog 
društva, ogranak Zadar, s tim da je Malta članica i prijateljske im udruge Slovenskog kul-
turnog društva Lipa. Svečanost je pobudila veliki interes članova i prijatelja Društva koji 
su se družili i uz prigodan domjenak.“

Na slici: Dragoljub Siljanoski (autor) i Mirjana Majić (predsjednica MKD Zadar)
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Изложба во Задар во 2015 година
Македонското културно друштво „Билјана“ Задар, во соработка со Заедницата на 

Македонците во Р. Хрватска ја организирало културната манифестација „Творештво-
то на македонските уметници во Р. Хрватска“ во рамките на која, на 13 ноември 2015 
година била отворена и изложбата „Македонија така далечна, а така блиска“. Излож-
бата била поставена во научната библиотека Задар и била отворена сé до 17 ноември 
2015 година. 

Во таа прилика во „Задарски лист“ на ден 16 ноември 2016 година, излегла статија 
со следната содржина: 

„Во рамките на манифестацијата „Творештвото на македонските уметници во 
Хрватска“, која ја организирало Македонското културно друштво „Билјана“ Зарад, 
во соработка со Заедницата на Македонците во Република Хрватска, во петокот, 
во Научната библиотека во Задар, била отворена филателистичко-нумизматичка-
та изложба „Македонија така далечна, а така блиска“ (Хрватите во Македонија) 
на авторот Драгољуб Сиљаноски. Во фокусот на изложбата биле разгледниците 
на некогашна Македонија, посебно примероците кои ја поврзуваат Хрватска со ма-
кедонија. Сиљаноски, инаку фотограф, со своето професионално око знаел да ги од-
бере интересните примероци кои се впечатлив подсетник на некои, одамна минати 
времиња. На изложбата можеле да се видат и спортски реквизити: дресови, шало-
ви, капи... кои исто така сведочеле за бројните спортски средби меѓу двете земји. 
Насобраните гости ги дочека претседателката на МКД „Билјана“ Задар, Мирјана 
Мајиќ, заблагодарувајќи им се на доаѓањето и поздравувајќи ги посебно гостите кои 
учествувале во реализацијата на изложбата, како и претставниците на власта: 
Милена Икиќ од Задарската жупанија и Мирјана Зупчиќ од Градот Задар. Тие пак 
истакнале какоМКД „Билјана“ Задар има одлична соработка со жупаниските и 
гратските институции и спроведува бројни активности. Програмата вклучувала 
и настап на Еугенија Дујмишиќ, која со својата песна го обогатила настанот, а 
по неа поезија читале Томислав Мештриќ и Андреа Малта, членови на Хрватското 
книжевно друштво, огранок Задар, со тоа што Малта била членка и на пријател-
ското друштво Словенечко културно друштво Липа. Свеченоста побудила голем ин-
терес на членовите и пријателите на Друштвото, а дружењето продолжило и со 
закуска.“
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Izložba u Makedoniji: Skoplje, 2016. godina
Filatelističko-numizmatička izložba „Makedonija tako daleka, a tako bliska“ bila je po 

prvi put postavljena u Makedoniji, u njenom glavnom gradu Skoplju, 20. studenog 2016. 
godine. Događanje je bilo u organizaciji Nacionalne ustanove Dramsko kazalište Skoplje i 
Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji.

Inicijatori događanja su bili Umjetnička akademija Osijek i MKD „Braća Miladinovci“ 
Osijek, a financijsku potporu inicijativa je dobila od strane Osječko-baranjske županije.

Uvodni govor održao je ravnatelj Dramskog kazališta, Robert Veljanovski a izložbu je 
otvorila Daniela Karagjozoska, makedonska veleposlanica u Republici Hrvatskoj. U ime 
Zajednice Hrvata u Makedoniji govorio je Silvio Kolarić, Hrvat podrijetlom iz Našica. 

Izložba je bila organizirana u sklopu gostovanja Umjetničke akademije iz Osijeka kole-
gama u Skoplju. Glumci Akademije i Kazališta su tom prilikom izveli predstavu „Moj muž, 
pjesnik“ na makedonskom jeziku, po knjizi Rumene Bužarovske.

Tijekom izložbe govorilo se i o tome kada i kako je nastala hrvatska zajednica u Re-
publici Makedoniji te o njenim vezama s domovinom, a bila je upriličena i degustacija 
različitih hrvatskih proizvoda.

Izložbu je posjetilo oko 350 posjetitelja, a veliku čast i podršku dala je svojim dolaskom 
i poznata spisateljica Rumena Bužarovska.

Na slici, s lijeva na desno: Branko Sekovanić (zamjenik predsjednika, Zajednica Hrvata u R.M.),  
Lidija Siljanoska (članica MKD Osijek), Dragoljub Siljanoski (autor), Nenad Živković (predsjednik,  

Zajednica Hrvata u R.M.), Daniela Karagjozoska (veleposlanica Republike Makedonije u Republici Hrvatskoj),  
Boris Trajanovski (predsjednik MKD Osijek), Svetlana Trajanovski (članica MKD Osijek),  

Silvio Kolarić (član Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji), Boris Josifovski (tajnik, Ured Predsjednika R.M.)
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Изложба во Македонија: Скопје, 2016 година
Филателистичко-нумизматичката изложба „Македонија така далечна, а така 

блиска“ била за прв пат поставена во Македонија, во главниот град Скопје, на 20 но-
ември 2016 година. Настанот бил воорганизација на Националната установа Драмски 
театар Скопје и Заедницата на Хрватите во Р. Македонија. 

Иницијатори на настанот биле Уметничката академија Осиек и МКД „Браќа Ми-
ладиновци“ Осиек, а финансиски бил подржан од страна на Oсиечко-барањската жу-
панија. 

Воведен говор одржал директорот на Драмскиот театар, Роберт Вељановски, а из-
ложбата ја отворила Даниела Kараѓозоска, македонската амбасадорка во Р. Хрватска. 
Во име на Заедницата на Хрватите во Македонија зборувал Силвио Колариќ, Хрват 
по потекло од Нашице. 

Изложбата била организирана во рамките на гостувањето на Уметничката акаде-
мија од Осиек кај колегите во Скопје. Глумците на Академијата и Театарот во таа-
пригода ја извеле претставата „Мојот маж, поет“ на македонски јазик по книгата на 
Румена Бужаровска, „Мојот маж, поет“.

Во текот на изложбата се зборувало за тоа како и кога настанала хрватската заед-
ница во Р. Македонија, како и за нејзините врски со татковината, а била понудена и 
дегустација на разни хрватски производи. 

Изложбата ја посетиле околу 350 гости, а голема чест и подршка со своето до-
аѓање им дала и писателката Румена Бужаровска. 

Na slici, s lijeva na desno: Robert Veljanovski (ravnatelj, Dramskog kazališta Skoplje), Dragoljub Siljanoski (autor), Daniela 
Karagjozoska (veleposlanica Republike Makedonije u Republici Hrvatskoj), Boris Trajanovski (predsjednik MKD Osijek)
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Na slici, s lijeva na desno: Dragoljub Siljanoski (autor),  
Rumena Bužarovska (spisateljica), Boris Trajanovski (predsjednik MKD Osijek)

Autor s glumcima iz Skoplja i Osijeka te prijateljima i uzvanicima
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Izložba u Rijeci, 2017. godine
U sklopu manifestacije „Dani makedonske kulture“, MKD „Ilinden“ Rijeka organizira-

lo je izložbu „Makedonija tako daleka, a tako bliska“ 17. studenog 2017. godine.

Izložba je bila otvorena u prostorijama Društva, a uvodne riječi su održali Ivona Dunoski 
Mitev, predsjednica Vijeća makedonske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije 
i potpredsjednica MKD “Ilinden” Rijeka te predsjednik MKD „Ilinden“ društva i ujedno 
predsjednik Zajednice Makedonaca u Republici Hrvatskoj, Ilija Hristodulov.

Prije samog otvaranja izložbe, pjevačka sekcija je otpjevala nekoliko prigodnih pjesama 
iz njihovog bogatog repertoara, nakon čega je slijedilo izlaganje autora o izložbi. 

Na druženju s posjetiteljima, bilo je zanimljivo čuti njihove komentare, jer su ih ra-
zglednice potaknule na razmišljanje o povijesti, susretima, mjestima i ljudima koji su davno 
nestali, ali čiji se utjecaji osjećaju i danas, i u temeljima su odnosa suradnje između ova 
dva naroda.

Izložba je bila najavljena i na portalu „Moja Rijeka“.

Na slici članovi MKD „Ilinden“ Rijeka i s njima: Dragoljub Siljanoski (autor, sedmi s lijeva),  
Ilija Hristodulov (predsjednik MKD Rijeka, jedanaesti) i Ivona Duneski Mitev (predstavnica MNM PGŽ, dvanaesta)
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Изложба во Риека во 2017 година
Во рамките на манифестацијата „Денови на македонска култура“, МКД „Илинден 

од Риека ја организирало изложбата „Македонија така далечна, а така блиска“ на 17 
ноември 2017 година. 

Изложбата била отворена во просториите на Друштвото, а воведно обраќање 
одржале Ивона Дуноски Митев, претседателката на Советот на маkедонското наци-
онално малцинство за Приморско-горанската жупанија и потпретседателка на МКД 
„Илинден“, и претседателот на МКД „Илинден“ и воедно претседател на Заедницата 
на Македонците во Р. Хрватска, Илија Христодулов. 

Пред отворањето, пеачката секција испеала неколку пригодни песни од нивниот 
богат репертоар, по што следувало излагањето на авторот за изложбата. 

На дружењето со посетителите, било интересно да се слушнат нивните комента-
ри, зашто разгледниците ги поттикнале да размислуваат за историјата, средбите, ме-
стата и луѓето кои можеби одамна веќе не се живи. Но, исто така и за тоа како и денес 
се чувствува влијанието на доживеаното, и се манифестира како однос на соработка 
помеѓу двата народи. 

Изложбата била најавена и на порталот „Моја Риека“.
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Izložba u Našicama, 2018. godine
„Glas Slavonije“ je povodom izložbe „Makedonija tako daleka, a tako bliska“ 14. ožuj-

ka 2018. godine objavio sljedeći tekst: 

„Gostujuća filatelistička izložba „Makedonija tako daleka, a tako bliska“ predstavnika 
Маkedonske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije, poznatog našičkog kolekci-
onara Dragoljuba Siljanoskoga, otvorena je u Likovnom salonu Нotela Park u Našicama. 
Riječ je o zbirci starih makedonskih razglednica i prigodnim omotnicama koje povezuju 
makedonski i hrvatski narod, a koje su već bile predstavljene javnosti u Zagrebu, Rijeci, 
Puli, Osijeku, Belišću, Đakovu i Skoplju. Uz domaćicu izložbe, ravnateljicu Hrvatske na-
rodne knjižnice i čitaonice Našice, Silviju Šokić, na otvorenju je govorila ravnateljica Zavi-
čajnog muzeja Našice, Silvija Lučevnjak, gradonačelnik Josip Miletić, privremeni otprav-
nik poslova u Veleposlanstvu Republike Makedonije Andzhej Kachorovski, a zanimljivosti 
o zbirci ispričao nam je i sam autor izložbe. 

Izloženo je šezdesetak razglednica iz Makedonije, a najstarija je poslana 1914. godine. 
Autor je makedonske razglednice prikupljao sedam godina i u zbirci ih je stotinjak. Prije 
nekoliko godina krenuo sam u priču kojom sam želio približiti Makedoniju Hrvatskoj i na 
tom putu otkrio sam i ove razglednice. Nije mi bila želja samo predstaviti Makedoniju, nego 
i otkriti tko su ljudi koji su slali razglednice, pa je tako većina njih Slavonaca, a među njima 
i jedan Našičanin – rekao je Dragoljub Siljanoski i podsjetio da su od 2014. godine njegovu 
izložbu ugostila sva makedonska društva u Hrvatskoj. 

Izložene razglednice, istaknula je ravnateljica Zavičajnog muzeja, Silvija Lučevnjak, 
pokrivaju vremenski raspon od Prvog svjetskog rata do današnjih dana, te pokazuju svu 
ljepotu Makedonije. Na ovim razglednicama Makedonija nam se otvara prekrasnim kultur-
no-povijesnim blagom kao zemlja vrijedna našeg otkrivanja i posjećivanja. Ova je izložba 
vrijedna i bogata, jer pokazuje kako su se kroz povijest razvijali odnosi Makedonije i Hrvat-
ske, rekla je ravnateljica Мuzeja, Silvija Lučevnjak. Brojne razglednice bile su jedina ko-
munikacija s obitelji, rodbinom i prijateljima, a svi pošiljatelji bili su oduševljeni zemljom u 
kojoj su se našli. Čini se da su se Hrvati na krajnjem jugu bivše države odlično snašli. Svi su 
o Makedoniji pisali samo s ljubavlju. Izložbom starih makedonskih razglednica posebice je 
bio oduševljen predstavnik Veleposlanstva Republike Makedonije, Kachorovski, koji je za-
hvalio autoru na promoviranju Makedonije i približavanju njezine povijesti, kulture, tradi-
cije i običaja ne samo u Našicama i Osječko-baranjskoj županiji, nego u cijeloj Hrvatskoj. 
Smatram da je ova izložba još jedan primjer izuzetne suradnje naših dviju prijateljskih 
država, rekao je Kachorovski, koji je izložbu i otvorio. 

Ovo događanje je upotpunio orkestar Tamburaškog društva „Dora Pejačević“, te glaz-
benici Ivan Krajačić (klarinet) i Helena Dadić (vokal). Osim u makedonskoj kulturi, posje-
titelji su mogli uživati i u bogatom okusu i jedinstvenoj aromi strumičke Mastike, tradicio-
nalnog makedonskog pića koje se konzumira s užitkom već 300 godina.“
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Изложба во Нашице во 2018 година
„Глас Славоније“ по повод на 14 март 2018 година го објавил следниот текст: 

„Гостувачката филателистичка изложба „Македонија така далечна, а така 
блиска“ на претставникот на македонското национално малцинство за Осиеч-
ко-барањската жупанија, познатиот собирач од Нашице, Драгољуб Сиљаноски, 
била отворена во Ликовиот салон на Хотелот Парк во Нашице. Станува збор за 
збирка стари македонски разгледници и пригодни коверти кои го поврзуваат маке-
донскиот и хрватскиот народ, а кои веќе биле претставени пред јавноста во Загреб, 
Риека, Пула, Осиек, Белишќе, Ѓаково и Скопје. Покрај домаќинката на изложбата, 
директорката на Хрватската народна библиотека и читална во Нашице, Силвија 
Шокиќ, на отворањето зборувае и директорката на Роднокрајниот музеј, Силвија 
Лучевњак, градоначалникот Јосип Милетиќ, привремениот вршителна должноста 
во Амбасадарата на Република Македонија, Анджеј Качоровски, а занимливости за 
збирката со присутните подели авторот на изложбата. 

Изложбата опфати шеесетина разгледници од Македонија, меѓу кои најстара-
та датира од 1914 година. Авторот, разгледниците ги собирал седум години, а во 
збирката како целина ги има околу стотина. Во оваа авантура се впуштив пред 
неколку години, со желба да ú ја приближам Македонија на Хрватска, и на тој пат 
ги открив разгледниците. Мојата желба не беше само да ја прикажам Македнија, 
туку и да откријам кои се луѓето кои ги испраќале разгледниците, па така открив 
дека поголемиот број се Славонци, а меѓу нив е и еден од Нашице – рече Драгољуб 
Сиљаноски и потсети дека од 2014 година, неговата изложба ја угостиле сите ма-
кедонски друштва во Хрватска. 

Изложените разгледници, истакна директорката на Роднокрајниот музеј, 
Силвија Лучевњак,покриваат временски период од Првата светска војна до денешни 
денови, и ја прикажуваат сета убавина на Македонија. На овие разгледници Маке-
донија нѝ се отвора како со своите прекрасни културно-историски блага, како земја 
вредна да се открие и посети. Оваа изложба е вредна и богата, затоа што покажу-
ва како се развивале односите помеѓу Македонија и Хрватска низ историјата, речe 
директорката на Музејот, Силвија Лучевњак. Бројните разгледници биле единстве-
ното средство за комуниакција со семејството, роднините и пријателите, а сите 
испраќачи биле воодушевени со земјата во која се нашле. Се чини дека Хрватите на 
крајниот југ на бившата држава одлично се снашле. Сите за Македонија пишувале 
со љубов. Со изложбата на стари разгледници посебно бвшв воодушевен претстав-
никот на Амбасадата на Република Македонија, Качоровски, кој му се заблагодари 
на авторот за промовирањето на Македонија и за приближувањето на нејзината 
историја, култура, традиција и обичаи, не само во Нашице и Осиечко-барањската 
жупанија, туку и во целата Хрватска. Сметам дека оваа изложба е уште еден при-
мер на исклучителна соработка помеѓу нашите пријателски држави, рече Качоров-
ски кој ја отвори изложбата.“ 
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Na slici, s lijeva na desno: Daniel Kopri (profesor u OGŠ Kontesa Dora),  
Marina Kopri (ravnateljica OGŠ Kontesa Dora), Silvija Šokić (ravnateljica Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice), 

Dragoljub Siljanoski (autor), Mačej Kačorovski (otpravnik poslova Veleposlanstva Republike Makedonije u Republici 
Hrvatskoj), Blagoja Mirčevski (predstavnik Vijeća MNM za Grad Zagreb), Helena Dadić (solistica), Josip Miletić 

(gradonačelnik, Grada Našica), Boris Trajanovski (predsjednik MKD Osijek)
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Настанот го надополнил Мандолинскиот оркестар на друштвото „Дора Пејаче-
виќ“, како и музичарите Иван Крајачиќ (кларинет) и Хелена Дадиќ (вокал). Освен во 
македонската култура, посетителите имале можност да уживаат и во богатиот вкус и 
единствената арома на струмичката Мастика, традиционално пиење кое се конзумира 
со уживање веќе 300 години. 

Na slici: Tamburaško društvo „Dora Pejačević“, Tamburaški orkestar OGŠ Kontesa Dora Našice
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Izložba u Puli, 2018. godine
U sklopu manifestacije „Dana makedonske kulture Sveti Trifun i Sveti Valentin“ MKD 

„Sv. Kiril i Metodij“ iz Pule, održana je filatelistička izložba „Makedonija tako daleka, a 
tako bliska“ u Društvenom centru udruge „Karlo Rojc“, 2. rujna 2018. godine.

Uvodni govor održao je predsjednik Društva, Todor Brdarski, a nazočnima se obra-
tila podpredsjednica Društva i lokalna pjesnikinja Milena Zlateska, kao i autor izložbe. 
U nastavku programa svoje stihove čitale su dvije pjesnikinje, Milena Zlateska i Avelina 
Damjanović. Otvaranju izlože prisustvovali su županijski i gradski predstavnici, kao i pred-
stavnici makedonske nacionalne manjine i članovi društava i udruga iz grada.

Nakon kratkog prigodnog kulturno-umjetničkog programa članova Društva, uslijedilo 
je kušanje makedonskih delicija, oko čega su se pobrinuli članovi Društva okupljeni u ku-
linarskoj sekciji. Izložbu je pogledalo oko 50 posjetitelja.

Na slici, s lijeva na desno: Orce Stojkoski (predsjednik Vijeća MNM u Gradu Pula),  
Dragoljub Siljanoski (autor), Zoran Petrovski (predsjednik Vijeća MNM Istarske županije)

Na slici: Todor Brdarski (predsjednik MKD Pula), Avelina Damjanović (spisateljica, Pula),  
Milena Zlateska (zamjenica predsjednika MKD Pula), Dragoljub Siljanoski (autor)
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Изложба во Пула во 2018 година
Во рамките на манифестацијата „Денови на македонската култура Свети Трифун 

и Свети Валентин“ на МКД „Св. Кирил и Методиј“ Пула, била одржана филатели-
стичката изложба „Македонија така далечна, а така блиска“ во Друштвениот центар 
на здружението „Карло Ројц“, на 2 септември 2018 година. 

Воведен говор одржа претседателот на Друштвото, Тодор Брдарски, а на присут-
ните им се обратила и потпретседателката на Друштвото и локална поетеса, Милена 
Златеска. Како и авторот на изложбата. Во продолжение на програмата, своите сти-
хови ги читале поетесите Милена Златеска и Авелина Дамјановиќ. На отворањето 
присуствувале и жупаниските и гратските претставници, како и претставниците на 
македонското национално малцинство, и членовите на друштвата и здруженијата од 
градот.

По кратката пригодна културно-уметничка програма на членовите на Друштвото, 
следела дегустација на македонски делиции кои ги подготвија членовите на Друштво-
то собрани околу кулинарската секција. Изложбата ја посетиле 50тина гости. 
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Izložba u Splitu, 2019. godine
Filatelističko-numizmatička izložba „Мakedonija, tako daleka, a tako bliska“ je bila or-

ganizirana u Splitu 19. svibnja 2019. godine od strane MKD „Makedonija“, u prostorijama 
Društva.

Izlozba je bila postavljena u sklopu „28. dana makedonske kulture“, a uvodni govor je 
održala predsjednica Društva, Venka Džanko, nakon čega je o izložbi govorio autor izlož-
be. Članovi pjevačke sekcije izveli su splet makedonskih pjesama. 

Razgovori nakon izložbe koji su se vodili potaknuti izgledom pojedinih gradova na ra-
zglednicama, donijeli su zanimljive priče Makedonaca iz Splita o tome kako su i kada došli 
iz Makedonije u Hrvatsku. Hrvati su se pak prisjećali vremena provedenog u Republici 
Makedoniji kada su bili na odsluženju vojnoga roka, а drugi kada su bili kod prijatelja, na 
godišnjem odmoru. Svima je ostala u sjećanju toplina susreta s Makedoncima, divno gosto-
primstvo i vedrina ljudi te su isticali želju da makar još jednom za života ponovno posjete 
i obiđu mjesto u kome su proveli dio svoje mladosti. Neki su pak podijelili svoje iskustvo 
života u Makedoniji, dok su tamo radili, jer su bili u prilici bolje se upoznati s domaćim 
stanovništvom. Bilo je i ljubavnih priča, onih koji su se tako upoznali i oženili te su na tаj 
način uspostavili trajne veze s Мakedonijom koje su ostale sve do danas.

Članovi gastro sekcije upriličili su domjenak koji je potrajao do kasno u noć, uz pjesmu 
članova Društva kojima ni klapsko pjevanje nije bilo strano s obzirom na podneblje u ko-
jemu žive.
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Изложба во Сплит во 2019 година
Филателистичко-нумизматичката изложба „Македонија, така далечна, атака 

блиска“ била организирана во Сплит на 19 мај 2019 година, од страна на МКД „Ма-
кедонија“, во просториите на Друштвото. 

Изложбата била поставена во рамките на „28-тите Денови на македонска култу-
ра“, а воведен говор одржала претседателката на Друштвото, Венка Џанко, по што за 
изложбата говорел и нејзиниот автор. Членовите на пеаката секција потоа испеале 
сплет македонски песни. 

Разговорите кои се воделе по изложбата биле поттикнати од изгледот на поединеч-
ните градови на разгледниците и донесле низа интересни приказни на Македонците 
од Истра, за тоа ако и кога дошле од Македонија во Хрватска. Хрватите пак се присе-
тувале на времето минато во Македоија, кога биле таму на одслужување на воениот 
рок, а други кога биле на гости кај пријатели или на годишен одмор. На сите во сеќа-
вање им останала топлината на средбата со Македонците, гостопримсвото и ведрина-
та на луѓето, и зборувале за тоа како би сакале уште една во животот да се вратат и да 
ги посетат местата во кои минале дел од својата младост. Некои го споделиле своето 
искуство на живот во Македонија, додека биле таму на работа, со што биле во прили-
ка да бидат во потесен контакт со населението. Се спомнувале и љубовни приказни, 
на оние кои се запознале и ожениле, и така воспоставиле трајна врска со Македонија, 
која останала до денес. 

Членовите на гастро секцијата приготвиле закуска и дружењето продолжило до 
доцна во ноќта, кога се слушнало и клапско пеење кое не им е туѓона членовите на 
Друштвото со оглед на поднебјето во кое живеат. 

Na slici: Članovi društva MKD „Makedonija“ Split i među njima:  
Dragoljub Siljanoski (autor, drugi dolje) te Venka Džanko (predsjednica MKD Split, treća dolje)
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Treći puta izložba u Osijeku, 2019. godine
U sklopu tradicionalne manifestacije „Dani makedonske kulture“ u organizaciji MKD 

„Braća Miladinovci“, u Osijeku 25. listopada 2019. godine održana je izložba „Makedonija 
tako daleka, a tako bliska“ u prostorijama Arheološkog muzeja Osijek..

Izložbu je otvorio predsjednik MKD „Braća Miladinovci“ Boris Trajanovski. Autor je 
predstavio kratku povijest izložbe te povezanost dvaju naroda koja traje najmanje sto go-
dina kroz filatelistički dio koji se odnosi na razglednice i prigodne koverte. Najstarije ra-
zglednice koje su prikazane na izložbi datiraju iz 1914. godinom i bilježe kontakte između 
Makedonije i Hrvatske, koji se nastavljaju kroz period I. i II. svjetskog rata, i nastavljaju 
u suvremeno doba. Zanimljivo je da se prvi intenzivniji susreti dvaju naroda događaju ti-
jekom Kraljevine Jugoslavije kada su se našli u istoj državi. Tada je započeo veći dolazak 
Hrvata u Makedoniju kako bi popunili radna mjesta koja su bila deficitarna nakon pada 
Otomanskog carstva. Drugi period dopisivanja potvrđuje drugi period intenzivne suradnje, 
а to su dolasci mladića iz Hrvatske na odsluženje vojnoga roka u Makedoniju, kada su Ma-
kedonija i Hrvatska republike u sklopu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. 
Turistički dolasci kroz ekskurzije bilježe se u sva tri perioda.

Ohrid je ostao do današnjih dana privlačna destinacija svojim bogatim vjerskim, kultur-
nim, gastronomskim ponudama i ljepotom krajolika. Autor je staknuo i prigodne koverte iz 
perioda samostalne i neovisne Republike Makedonije, koje su izdane u Makedoniji. Jedna 
se odnosi na Majku Terezu koja ima spomen kuću u Skoplju, a izdana je povodom njenog 
proglašenja za sveticu. Druga je pak prigodna koverta koja predstavlja Tošeta Proeskog, 
poznatog pjevača koji je tragično poginuo kod Nove Gradiške, Hrvatska. Treća koverta je 
izdana kada se dogodio susret reprezentacija dviju država tijekom kvalifikacija u nogometu 
za Svjetsko (1998.) i Europsko prvenstvo (2008.).

Događanje su obogatili svojim nastupima glazbenici Helena Dadić (vokal) i Kiril Nau-
mov (violina) te Njomza Xhaferi, pijanistica iz Skoplja na školovanju u Zagrebu.

U uvodnom obraćanju obratio se i veleposlanik Republike Makedonije u Republici Hr-
vatskoj Nazif Xhaferi, a među uzvanicima su bili predstavnici Grada, Osječko-baranjske 
županije, manjinskih zajednica i udruga iz grada i šire.
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По трет пат, изложба во Осиек во 2019 година
Во рамките на традиционалната манифестација „Денови на македонска култура“ 

во организација на МКД „Браќа Миладиновци“, во Осиек на 25 октомври 2019 годи-
на била организирана изложбата „Македонија така далечна, а така блиска“, во про-
сториите на Археолошкиот музеј Осиек. 

Изложбата ја отворил претседателот на МКД „Браќа Миладиновци“, Борис Траја-
новски. Авторот пак ја претставил кусата историја на изложбата и поврзаноста на 
двата народи која трае најмалку 100 години низ филателистичкиот дел кој се одне-
сува на разгледници и пригодни коверти. Најстарите разгледници кои се прикажани 
на изложбата датираат од 1914 година и ги бележат контактите помеѓу Македонија и 
Хрватска кои продолжуваат во периодот помеѓу двете Светски војни, до денес. Инте-
ресно е тоа што првите поинтензиви средби помеѓу двата народи се случиле во текот 
на Кралството Југославија кога биле во рамките на истата држава. Тогаш започнал 
првиот бран на доаѓања на Хрватите во Македонија заради пополнување на работни 
места кои биле дефицитарни, откако се распаднало Отоманското царство. Вториот 
период на допишувања го потврдува вториот период на интензивна соработка, а тоа 
се доаѓањата на младите од Хрватска на отслужување на воениот рок во Македонија, 
кога Македоија и Хрватска биле републики во рамките на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. Туристичките посети по пат на екскурзии се бележат 
во сите три периоди. 

Охрид останал до денешни денови привлечна дестинација со својата богата вер-
ска, културна, гастрономска понуда и убавина на крајоликот. Авторот на изложбата ги 
истакнал и пригодните коверти од периодот на независна и самостојна Р. Македонија 
кои биле издадени во Македонија. Едната се однесува на Мајка Тереза која има спо-
мен дом во Скопје, а издадена е по повод а нејзиото прогласување за светица. Другата 
пригодна коверта го претставува Тоше Проески, познатиот пеач кој трагично починал 
кај Нова Градишка, Хрватска. Третата коверта е издадена која се случила средбата на 
репрезентациите на двете држави во текот на квалификациите за фудбал за светското 
(1998) и европското првенство (2008).

Настанот со своите настапи го обогатиле музичарите Хелена Дадиќ (вокал) и Ки-
рил Наумов (виолина), како и Њомза Џафери, пијаниска од Скопје, на школување во 
Загреб. 

Во воведното обраќање на присутите им се обратил и амбасадорот на Р. Македо-
нија во Р. Хрватска Назиф Џафери, а меѓу гостите биле и претставниците на Градот, 
Осиечко-барањската жупанија, малцинските заедници, здруженијата од градот и по-
широко. 
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Na slici, s lijeva na desno: Kiril Naumov (violinist, Osijek), Njomza Xhaferi (pijanistica, Skoplje),  
Nazif Xhaferi (veleposlanik Veleposlanstva Republike Makedonije u Republici Hrvatskoj), 

 Jagoda Cvetičanin (predstavnica MNM za Grad Osijek), Dragoljub Siljanoski (autor)
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Razglednica kao medij  
komunikacije i povezivanja

Goran Korov

Razglednice su kao sredstvo informiranja posebno postale popularne usporedo s razvojem 
fotografije kao medija, turizma kao oblika razonode i kvalitetnog provođenja slobodnog vreme-
na, te kao vrsta uspomene na vrijeme provedeno u određenom mjestu. Prvo razdoblje povijesti 
razglednica trajalo je od 1840-tih do 1896. godine. Tada su se uglavnom radile kao crteži rađeni 
prema fotografijama, pa naknadno obojeni i tiskani. Od 1897. broj razglednica u prometu naglo 
se povećava. Često su nastajale i po narudžbi, preuzimajući funkciju svojevrsne reklame, što je 
bila prilično uobičajena procedura u tzv. Zlatnom dobu razglednica (1897.-1918.).

Razglednica, po definiciji, pripada malim uporabnim formama, jednokratnom tipu komu-
nikacije. Nekad je služila za prenošenje bitnih informacija, uloga koju danas ispunjavaju neki 
drugi mediji. Iskazivanje prijateljstva, zavičajni kontakt i (samo)reklama, osobine su kojima se 
ostvaruju osnovne funkcije razglednica. Zbog toga su na njima bili prisutni atraktivni i povije-
sno značajni motivi vezani za određeno mjesto ili kraj, odnosno motivi značajni i za identitet 
nacije ili žitelja pojedinog mjesta. Na taj su način razglednice bitan povijesni izvor. Pojedi-
ne razglednice mogu nam ispričati i razlog dolaska ili posjeta pojedinca ili skupine, te se u 
kontekstu mikrohistorije, kao novije grane povijesne znanosti, ali i društvene historije, može 
dobiti uvid u socijalni status pošiljatelja, razlozi posjeta i slično. Razglednice su također važni 
svjedoci pojedinog povijesnog razdoblja neke nacije ili države. Pokazuju nam što su vladajući 
preko državnih institucija htjeli pokazati svijetu, koje su nacionalne simbole htjeli prezentirati 
javnosti. Zato se kroz kronološki pregled razglednica može ispričati priča povijesnog razvoja 
jednog društva ili mjesta.

Razglednice u kontekstu perioda do 1918.
Slika 1 i 2. Ove su dvije razglednice putovale krajem 1914. godine (listopad i studeni) iz 

Skoplja u Križevce. Motivi Umjetničke škole i Kaznenog zavoda na uzvisini Kale u centru 
Skoplja, dragocjen su povijesni izvor toga kako su ove građevine izgledale, budući da su 
obje srušene u zemljotresu 1963. godine.

Današnja Republika Sjeverna Makedonija u to je vrijeme bila dijelom Kraljevine Srbije. Sr-
bija je pripojila istočni dio Vardarske Makedonije od Osmanskog Carstva u Prvom balkanskom 
ratu 1912., a zapadni od Bugarske u Drugom balkanskom ratu 1913. godine. 

Razdoblje nastanka i putovanja ovih razglednica početna je faza Prvog svjetskog rata. Na-
kon objave rata Austrougarske Srbiji, u lipnju 1914., srpska vojska je porazila austrougarske 
snage u Cerskoj bitci, a zatim i u bitci na Drini. Austrougarska je naposljetku, do listopada 
1915. Godine, okupirala Srbiju, članicu sila Antante (gdje su bile i Velika Britanija, Francuska, 
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Разгледницата како медиум  
на комуникација и поврзување

Горан Коров

Разгледниците како средство на информирање станале особено популарни напоредно 
со развојот на фотографијата како медиум, туризмот како облик на разонода за квалитет-
но минување на слободното времето, и како спомен на времето поминато на одредено 
место. Првото раздобје на историјата на разгледницата траело од 1840-тите до крајот на 
1896 година. Тогаш разгледниците биле во форма на цртежи нацртани според фотогра-
фии, па накнадно обоени и печатени. Од 1897 година, бројот на разгледници во опток 
нагло се зголемува. Тие често настанувале по нарачка, превземејќи функција на своевид-
на реклама, што била прилично вообичаен начин на комуникација во тн. златно доба на 
разгледниците (1897-1918).

Разгледницата, по дефиниција, спаѓа во тн. мали употребни форми, еднократен тип на 
комуникација. Некогаш служела за пренесување важни информации, улога која денес ја вр-
шат некои други медиуми. Искажување на пријателство, контакти со татковината и (само)
реклама се едни од основните функции на разгледниците. Заради тоа на нив биле присутни 
атрактивни и историски значајни мотиви поврзани со одредено место или крај, односно мо-
тиви значајни за идентитетот на нацијата или жителите на некое место. На тој начин разглед-
ниците ни зборуваатза причината на доаѓањето на испраќачот некаде, а како нова гранка на 
историската наука, и како дел од историјата на општеството, тие ни говорат и за социјалниот 
статус, причините за посетата, и слично. Разгледнитице се исто така, важни сведоци на по-
единечно историско раздобје на некоја нација или држава. Ни покажуваат што, оние кои 
владееле и нивните институции, сакале да му покажат на светот, кои национални симболи 
сакале да ѝ ги претстават на јавноста. Затоа, хронолошкиот преглед на разгледниците може 
да ни раскаже приказна за истористиот развој на едно општество или место. 

Разгледниците во контекс на периодот до 1918 година
Фотографии 1 и 2. Овие две разгледници патувале код крајот на 1914 година 

(октомври и ноември) од Скопје во Крижевци. Мотивите, Уметничкото училиште 
и Казнениот завод на скопското Кале, се драгоцен историски извор како овие две 
згради тогаш изгледале, имајќи предвид дека се обете срушени во земјотресот од 
1963 година. 

Денешна Република Северна Македонија во тоа време била дел од Кралстовото Ср-
бија. Србија го припоила источниот дел од Вардарска Македонија од Осмалиското Цар-
ство во текот на Првата балканска војна 1912 година, и западниот дел од Бугарија во 
Втората балканска војна во 1913 година. 

Периодот на настанување на овие разгледници е почетокот на Првата светска војна кога 
овој простор во голема мерка бил зафатен со војна. По објавата на војна од страна на Ав-
стро-унгарија кон Србија, во јуни 1914 година, српската војска го спречила продирањето 
на австроунгарската во Церската битка во август, а потоа и во битката на Дрина. Австро-
унгарија конечно ја окупирала Србија во октомври 1915 година како членка на Атлантата 
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Rusija,…) uz pomoć Bugarske koja je 14. listopada pristupila Centralnim silama (uz Njemačku, 
Austrougarsku, Osmansko Carstvo,…). Područje Makedonije i južne Srbije je od tada, pa do 
ljeta 1918. godine okupirala Bugarska. Vojnici iz Hrvatske, u sastavu Kraljevskog domobran-
stva (Honved), bili su dio austrougarskih snaga koje su poslane na Srbiju tog ljeta 1914. godine. 
Među njima je uglavnom vladala solidarnost sa slavenskim narodima koji nisu osjećali taj rat 
kao njihov, nego su vjerovali da ih njemački narodi međusobno tjeraju da ratuju za njihove 
interese. Znatan dio vojnika Hrvata, Srba i Slovenaca dezertirao je iz austrougarske vojske i 
pridružio se srpskoj. Zbog toga su vlasti u Beču ubrzo promijenile taktiku i prebacile slavenske 
vojnike na bojišnicu na Soči, gdje su bili motiviraniji boreći se protiv talijanskih snaga. Banska 
je Hrvatska kraj Prvog svjetskog rata dočekala u sastavu poražene Austrougarske.

Tadašnji stav vladajuće elite u Beogradu bio je takav da su Makedonce smatrali južnim Srbi-
ma na temelju činjenice da je car Dušan Nemanjić u 14. stoljeću vladao velikim dijelom južnog 
Balkana, a u Skoplju je okrunjen za „cara svih Srba i Grka“. Nakon toga je Skoplje proglasio 
prijestolnicom Srpskog carstva. Razni velikaši iz Srbije, poput obitelji Mrnjavčević u Prilepu, 
vladali su makedonskim zemljama tijekom 14. i 15. stoljeća i tamo gradili vlastite manastire 
i zadužbine. Porazom kršćanskih snaga na rijeci Marici 1372. godine, kršćanski vlastelini na 
području južno od Kosova, Metohije i rijeke Pčinje postaju osmanskim vazalima. Osmansko 
Carstvo vladalo je cjelokupnom Makedonijom preko 500 godina, sve do 1912. godine kada 
započinje period velikih previranja.Od 1915. do 1918., bugarske vlasti provodile su proces bu-
garizacije Makedonije, smatrajući da su Makedonci pripadnici bugarskog naroda. Bugarska je 
također prisezala na makedonske zemlje oslanjajući se na srednjovjekovne karte Prvog i Dru-
gog Bugarskog Carstva te granica Bugarske Egzarhije (službeno ime za Bugarsku pravoslavnu 
crkvu od obnove djelovanja 1870. godine). Proces aktivne bugarizacije preko Crkve počeo je 
još tijekom 19. stoljeća, razvojem bugarskog narodnog preporoda.

Politiku Banske Hrvatske od početka 20. stoljeća obilježila je tzv. kriza dualizma u Austro-
ugarskoj. Ugarska je od 1902. počela zahtijevati veću neovisnost u trgovini i politici. Politč-
ka elita Ugarske je paralelno s pružanjem otpora Beču započela jačanje mađarizacije Banske 
Hrvatske. Kao odgovor na pojačanu asimilaciju, hrvatsku je politiku od 1907. do kraja Prvog 
svjetskog rata obilježila vladavina hrvatsko-srpske koalicije. Međutim, to je također bilo i raz-
doblje ubrzanog urbanog razvoja, izgradnje prometne infrastrukture, industrijalizacije i rasta 
broja stanovnika.

Razglednice razdoblja Kraljevine SHS/Jugoslavije (1918.-1941.)
Slika 3. Razglednica s fotografijom prve nogometne utakmice održane u Debru. Ova 

razglednica putovala je iz Debra u Bjelovar početkom 1920-ih. Debar je gradić u zapadnoj 
Makedoniji uz granicu s Albanijom. 

Nakon poraza 1915. godine, srpska vojska se prebacila na grčki otok Krf, a od 1916. na 
Solunsku frontu, liniju pritiska na Bugarsku, sjeverno od grčkog grada Soluna. Centralne sile su 
polagano gubile, te se 1918. godine nazirao kraj velikog rata. Antantine snage su u rujnu izvršile 
proboj Solunske fronte. Makedonija je tada oslobođena bugarske okupacije i vraćena u sastav 
Kraljevine Srbije. Dana 1. prosinca 1918. proglašena je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. 
Dijelom nove države postale su dotada neovisne kraljevine Srbija (sa ranije priključenom Voj-
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(кадешто биле и Велика Британија, Франција, Русија ...), а со помош на Бугарија која во 
меѓувреме им пристапила на Централните сили (со Германија, Австрија, Османлиското 
царство ...). Подрачјето на Македонија и јужна Србија од тогаш, па сé до ослободувањето на 
Србија во летото 1918 година, било окупирано од Бугарија. Хрватските војници од составот 
на Кралското домобранство (Хонвед), биле дел од австроунгарските сили кои биле испрате-
ни во Србија во летото 1914 година. Во тој период меѓу нив владеело чувство на солидар-
ност со сите словенски народи кои не ја чувствувале оваа војна како своја, туку верувале 
дека германските народи ги тераат да војуваат за нивни интереси. Заради тоа значителен 
дел од војниците Хрвати, Срби и Словенци дезертирал од австроунгарската војска и ѝ се 
приклучувал на српската. Тогаш властите во Виена ја промениле тактиката и ги префрлиле 
војниците со словенско потекло на боиштето во Сочи каде биле помотивирани да се борат 
против италијанските сили. Во тој период Банска Хрватска го дочекала крајот на Првата 
светска војна на страната на поразената Австро-унгарија.

Тогашниот став на српската владеачка елита бил таков што Македонците биле сме-
тани за јужни Срби на темел на податокот дека Царот Душан во 14 век владеел со овие 
подрачја и дека се крунисал за „цар на сите Срби и Грци“ во Скопје. Потоа го прогласил 
Скопје за престолнина на Српското царство. Разни великодостојници, како што биле се-
мејството Мрњавчевиќ во Прилеп, владееле со македонскaте земја во текот на 14 и 15 век, 
и граделе манастири и основале фондации. Со поразот на христијанските сили на реката 
Марица 1372 година, христијанските властодршци на подрачјето јужно од Косово, Мето-
хија и реката Пчиња, стануваат османлиски вазали. Османлиското царство владеело со 
целата територија на Македонија преку 500 години, односно до 1912 година, кога започ-
нуваат големи превирања. Во Македонија, особено од 1915 до 1918 година, бугарските 
власти спроведувале процес на бугаризација, сметајќи дека Македонците се припадници 
на бугарскиот народ. И Бугарија сметала дека има историско право на македонските земји 
заради средновековните карти на Првото и Второто бугарско царство, и границите на Бу-
гарската Егзархија (службено име за Бугарската православна црква од нејзината обнова 
во 1870 година). Процесот на активна бугаризација преку Црквата почнал уште во 19 век 
со развојот на бугарскиот народен препород.

Политиката на Банска Хрватска од почетокот на 20-тиот век пак, ја обележала тн. криза 
на дуализмот во односите со Австро-унгарија. Унгарија од 1902 година почнала да бара 
поголема независност во трговијата и политиката од Австрија. Политичката елита на Ун-
гарија, паралелно со пружањето отпор кон Виена, почнала процес на јакнење на унгариза-
цијата на Банска Хрватска. Како одговор на засилената асимилација, хрватската политика 
од 1907 до крајот на Првата светска војна ја одбележала хрватско-српската коалиција. Но, 
ова бил и период на забрзан урбан развој, изградба на патната инфраструктура, индустрија-
лизација и пораст на бројот на население.

Разгледници од периодот на Кралството СХС/Југославија (1918-1941)
Фотографија 3. Разгледницата го прикажува првиот фудбалски натпревар одр-

жан во Дебар. Оваа разгледница патувала од Дебар во Бјеловар на почетокот на 
1920-тите. Дебар е гратче во западна Македонија на самата граница со Албанија. 

По поразот во 1915 година, српската војска се префрлила на грчкиот остров Крк, а 
од 1916 година на Солунскиот фронт, на линијата на притисок код Бугарија, северно од 
грчкиот град Солун. Централните сили постепено губеле, па во 1918 година се назирал 
крајот на Големата војна. Силите на Антантата во септември го пробиле Солунскиот 
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vodinom od Ugarske) i Crna Gora, te prostori bivše Austrougarske organizirani kao privremena 
Država Slovenaca, Hrvata i Srba odnosno prostor Banske Hrvatske, Dalmacije, Bosne i Herce-
govine te slovenskih zemalja (Štajerska, Kranjska). Kralj nove monarhije bio je Petar I Kara-
đorđević, dotadašnji kralj Srbije još od 1903. godine. Preminuo je 1921. u svojoj 77. godini, a 
naslijedio ga je njegov sin, regent Aleksandar.

Razglednica na slici 3 prikazuje prvu nogometnu utakmicu održanu u gradu Debru. Budu-
ći da je Osmansko Carstvo dugo vremena bilo dosta zatvoreno unutar vlastitih tradicionalnih 
običaja i načina života, prvi znakovi modernizacije i suvremenih ideja dosta su kasno dospjeli 
do Makedonije. Tek su s Mladoturskom revolucijom 1908. godine započeli ozbiljniji procesi 
liberalizacije društva unutar Carstva po zapadnom modelu. Ti su procesi posebno uzeli maha 
nakon 1918. godine, među ostalim i na području sporta.

Slika 4. Manastir Sveti Naum, Ohrid, 1930-e. Razglednica je putovala iz Ohrida u 
Koprivnicu.

Slika 6. Veduta Prilepa, 1930-e. Razglednica je putovala iz Prilepa u Koprivnicu.

Slika 7. Centar Kumanova, 1930-e. Razglednica je putovala iz Kumanova u Osijek.

Slika 17. Motivi Strumice 1930-ih prikazuju vedutu grada, sajam, tržnicu i Općinski 
dom. Razglednica je putovala iz Strumice u Zagreb.

Slika 12. Motivi Skoplja: Stari most i Narodna banka, Islahana park, Oficirski dom, u 
sredini spomenik poginulim srpskim vojnicima. Razglednica je putovala 1939. iz Skoplja u 
Osijek.

Slika 29. Motivi Skoplja: Oficirski dom u prvom planu, u pozadini Narodno kazalište i 
tvrđava Kale. Razglednica je putovala iz Skoplja u Split.

Slika 13. Motiv predgrađa Skoplja: tradicionalna nošnja. Razglednica je putovala 
1929. iz Skoplja u Osijek.

Slika 14. Veduta Štipa 1930-ih. Razglednica je putovala 1936. iz Štipa u Zagreb.

U to su vrijeme gradovi Makedonije doživljavali postupni urbanistički preobražaj. Na slici 
4 vidi se veduta Manastira Svetog Nauma s visokim tornjem koji danas više ne postoji. Kom-
pleks manastira je od osnutka u 10. stoljeću, pa do danas, pretrpio velike promjene. I u centrima 
brojnih gradova nicalo je sve više građevina po uzoru na zapadnjačke arhitektonske trendove. 
Arhitekti iz Srbije i ruski emigranti Oktobarske revolucije bili su autori brojnih novih zgrada. 
Periferija je i dalje zadržavala izgled i običaje orijentalne osmanske palanke (primjer šeste ra-
zglednice na kojoj su muškarac i žena obučeni u tradicionalnu odjeću raje – osmanski naziv za 
kršćanski/nemuslimanski puk unutar Carstva). Razglednice s motivima Skoplja posebno su zna-
čajan povijesni izvor, zbog već spomenutog zemljotresa koji je 1963. uništio većinu tih zdanja 
koja su do tada već postala prepoznatljiva obilježja vizure grada. Jedno od njih je tzv. Oficirski 
dom koji se vidi na petoj razglednici. Autor doma sagrađenog 1929., je arhitekt Vasilij Fjodo-
rovič Baumgarten, ruski emigrant. Na njegovu se mjestu nalazila stara Burmali džamija koja 
je srušena 1925. godine. Dom je do početka Drugog svjetskog rata bio korišten za gala-večeri 
imućnih građana Skoplja. Nasuprot Oficirskom domu sagrađena je Narodna banka, također tije-
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фронт. Тогаш Македонија била ослободена од бугарската окупација и вратена во состав 
на Кралството Србија. На 1 декември 1918 година било прогласено Кралството на Срби-
те, Хрватите и Словенците. Дел од оваа нова држава така станале дотогаш независните 
кралства Србија (со претходно од Унгарија преземената Војводина) и Црна Гора, како и 
просторите на поранешната Австро-унгарија организирани како привремена Држава на 
Словенците, Хрватите и Србите, односно просторот на Банска Хрватска, Далмација, Бо-
сна и Херцеговина, и словенечките земји (Штаерска, Крањска). Крал на новата монархија 
бил Петар I Караѓорѓевиќ, дотогашен крал на Србија уште од 1903 година. По неговата 
смрт во 1921 година, го наследил неговиот син Александар.

Разгледницата на фотографијата 3 го прикажува првиот фудбалски натпревар во гра-
дот Дебар. Бидејќи Османлиското царство било долго време затворено во своите древни 
обичаи и начин на живот, првите знаци на модернизација и современи идеи до Македо-
нија дошле релативно доцна. Дури со Младотурската револуција во 1908 година, биле 
започнати сериозните процеси на либерализација на општеството во рамките на Цар-
ството. Тие процеси посебно биле оснажени по 1918 година, а меѓу другите подрачја на 
либерализација било и подрачјето на спортот. 

Фотографија 4. Манастирот Свети Наум, Охрид, 1930-ти. Разгледницата патува-
ла од Охрид во Копривница.

Фотографија 6. Ведута на Прилет, 1930-ти. Разгледницата патувала од Прилет во 
Копривница.

Фотографија 7. Центарот на Куманово, 1930-ти. Разгледницата патувала од Ку-
маново за Осиек.

Фотографија 17. Мотиви на Струмица од 1930-тите: приказ на ведута, саемот, 
пазарот и Општината. Разгледницата патувала од Струмица во Загреб.

Фотографија 12. Мотиви од Скопје: Стариот мост и Народната банка, Исхана 
паркот, Офицерскиот дом, а во средината е споменикот на загинатите српски војни-
ци. Разгледницата патувала од Скопје за Осиек.

Фотографија 29. Мотиви од Скопје: во прв план е Офицерскиот дом, а во позади-
на Народниот театар и тврдината Кале. Разгледницата патувала од Скопје за Сплит.

Фотографија 13. Мотив од предградието на Скопје: традиционална носија. Раз-
гледницата патувала 1929 година од Скопје во Осиек. 

Фотографија 14. Ведута на Штип од 1930-тата. Разгледницата патувала од Штип 
за Загреб во 1936 година.

Во тоа време македонските градови доживувале постепена урбанистичка преобраз-
ба. На фотографијата 4 се гледа ведутата на манастирот Свети Наум со висока кула која 
денес повеќе не постои. Овој манастирски комплекс, од своето основање во 10 век до 
денес, претрпел големи промени. И во гратските центри никнувале поголем број објекти 
по примерот на западната архитектонска пракса. Архитекти од Србија и руски емигранти 
на Октомвриската револуција, биле автори на бројни нови згради. Но, периферијата и 
понатаму го задржала изгледот и обичаите на ориенталната османлиска паланка (пример 
за тоа е шестата разгледница на која мажот и жената се облечени во традиционална облека 
на раја – османслиски назив за христијански/немуслимански дел од народот на Царство-
то). Разгледниците со мотивите на Скопје се значаен историски документ и заради веќе 
споменатиот земјотрес од 1963 година кога се уништени поголемиот број зданија од овој 
период, а кои му ја дале тогашната препознатлива визура на градот. Едно од тие зданија 
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kom 1920-ih. I ona je teško stradala u zemljotresu. Međutim, neka obilježja su i ranije nestala sa 
gradskih ulica i trgova. Najčešće su to bila spomen-obilježja koje je između 1918. i 1941. podi-
gla vlast iz Beograda kako bi komemorirala vojnike poginule u Makedoniji tijekom Balkanskih 
i Prvog svjetskog rata, te spomenici kraljevima Petru i Aleksandru. Njih su uklonile bugarske 
okupacijske vlasti 1941. godine. Jedan od njih je spomenik sa razglednice – slika 8 posvećen 
srpskim vojnicima koji su poginuli u borbama za Skoplje i okolice, tijekom Balkanskih ratova 
i Prvog svjetskog rata. Preostale dvije fotografije na razglednici pokazuju tadašnji izgled Grad-
skog parka. Gradski park je uređen 1905. godine prema zamisli Hafiza Mehmedа, tadašnjeg 
paše Vilajeta Kosovo (u čijem sastavu je bilo Skoplje). Nosio je ime Islahana (Idadija) park, po 
školi oko koje je uređen. Izgradnja škole bila je završena 1903. godine. Park je bio dizajniran 
kao terasasti ozelenjeni prostor prožet strogim geometrijskim oblicima. Park su tada krasile i 
tzv. Švicarska kuća, fontana i staklenik. Gradski park je značajno bio revitaliziran u razdoblju 
od 1920. do 1941., tijekom 1970-ih te naposljetku jedan njegov dio 2008. godine. Park pokriva 
značajan dio centra grada i igra veliku ulogu u svakodnevnom životu građana Skoplja.

Procesu modernizacije i razvoja gospodarstva u Vardarskoj Makedoniji najviše je dopri-
nosila srpska građanska elita koja se počela intenzivnije naseljavati tijekom 1920-ih godina, 
kontrolirajući lokalne poslove, trgovinu,bankarstvo, skromnu industriju. Vlada u Beogradu je 
i dalje tretirala Makedonce kao južne Srbe. Mnogi toponimi su tada nosili imena isključivo 
značajnih Srba; npr. današnji Kameni most koji se na razglednici vidi ispred Oficirskog doma, 
tada je nosio ime Most cara Dušana, jer je Dušan nakon proglašenja Carstva svoju prijestolnicu 
premjestio u Skoplje (1355. godine). Na petoj razglednici može se uočiti kako je na planini 
iznad Strumice raskrčeno raslinje i složeno kamenje u obliku kraljevskog monograma kralja 
Aleksandra Karađorđevića. Strumica je tih godina bila poprište mnogih terorističkih napada 
VMRO-ovaca Vanča Mihajlova iz pravca Bugarske. Zbog toga je srpska propaganda u tim 
krajevima bila izrazito intenzivna. Još jedna bitna povijesna fotografija za Strumicu se nalazi na 
toj razglednici, a pokazuje privremeni smještaj za njene stanovnike koji su ostali bez krova nad 
glavom nakon zemljotresa. Naime, grad je u ožujku 1931. pogodio snažan zemljotres tijekom 
kojeg se srušilo 20 kuća, a oštećeno ih je bilo 1000. Četvoro stanovnika su bili povrijeđeni, a 
mrtvih nije bilo. Jedan od motiva na razglednici je Gradsko sobranje (tadašnji Općinski dom), 
sagrađen 1931. godine. Ova zgrada je do danas postala jedan od urbanih simbola Strumice i 
smatra se zaštićenom kulturnom baštinom Sjeverne Makedonije. Strumica je početkom 1920-ih 
pretrpjela i demografske promjene. Grčka je povlačenje i raspad Osmanskog Carstva iskoristila 
da protjera dio makedonskog stanovništva s područja Egejske Makedonije. Mnogi od tih izbje-
glica naselili su strumički kraj. S druge strane, mnogi etnički Turci koji su živjeli u Strumici, tih 
su se godina s bivših osmanskih prostora preselili u novoproglašenu Republiku Tursku.

Politička situacija je u tom periodu bila napeta u cijeloj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. 
Tenzije između Hrvatske seljačke stranke i vladajuće Radikalne stranke u Skupštini rezultirale 
su atentatom na prvake HSS-a 1928. godine. Kralj Aleksandar je situaciju iskoristio da poveća 
svoje ovlasti, te je proglasio ukidanje Ustava 1929. godine. Njegov apsolutistički period vla-
davine od 1929. do pogibije 1934. ostao je poznat kao Šestojanuarska diktatura. Kraljevina 
SHS je tada dobila ime Kraljevina Jugoslavija, te je bila podijeljena u šest banovina. Teritorij 
Makedonije bio je dijelom Vardarske banovine, a teritorij Hrvatske pod Savskom i Dravskom 
banovinom. Tijekom tih godina, radikalni nacionalisti iz Hrvatske u emigraciji su se organizirali 
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било и Офицерскиот дом кој може да се види на петтата разгледница.Автор на Домот из-
граден во 1929 година, е архитектот Василиј Флодорович Баумгартен, руски емигрант. На 
местото на Домот се наоѓала старата Бурмали џамија која била срушена во 1925 година. 
Домот на почетокот на Втората светска војна бил користен за гала вечери на добростоеч-
ките граѓани на Скопје. 

Наспроти Офицерскиот дом била изградена Народната банка, исто така во 1920-тите. 
И таа била срушена од земјотресот. Но, некои обележја исчезнале и порано од градските 
улици и плоштади. Најчесто, тоа биле спомен-обележјата који ги подигала власта од Бел-
град помеѓу 1918 и 1941 година, комеморирајќи ги војниците кои загинале во Македонија 
во текот Балканските и Првата светска војна, како и спомениците на кралевите Петар и 
Александар. Нив ги тргнале бугарските окупациски власти во 1941 години. Еден од тие 
споменици се наоѓа на разгледницата – фотографија 8. Тој им бил посветен на српските 
војници кои загинале во борбите за Скопје и околината, во текот на Балканските и Првата 
светска војна. Преостанатите две фотографии од разгледницата го прикажуваат тогашни-
от изглед на Градскиот парк. Градскиот парк бил уреден во 1905 година според замислата 
на Хафиз Мехмед, тогашниот паша на Косовскиот вилает (во чиј состав било и Скопје). 
Паркот бил познат како Ислахана (Идадија) по училиштето околу кое бил уреден. Из-
градбата на училиштето завршила во 1903 година. Паркот бил дизајниран како терасест 
зазеленет простор со строги геометриски облици, а го краселе и тн. Швајцарска куќа, 
фонтаната и стакленикот. Градскиот парк претрпел значајна ревитализација во периодот 
од 1920 до 1941 година, во текот на 1970-титеи конечно, во еден дел, во 2008 година. Пар-
кот денес покрива значаен дел од центарор на градот иигра голема улога во секојдевниот 
живот на граѓаните на Скопје.

На процесот на модернизација и развој на економијата, најповеќе допринела српската 
граѓанска елита која почнала поинтензивно да се населува во Македонија во 1920-тите, 
контролирајќи ги локалните бизниси, трговијата, банкарството и скромната индустрија. 
Владата во Белград и понатаму ги третирала Македонците како јужна Срби. Многу топо-
ними носеле имиња на значајни Срби. На пример, денешниот Камен мост кој на разглед-
ницата се гледа во преден план пред Офицерскиот дом, тогаш го носел името на Цар Ду-
шан, зашто овој Цар, по прогласувањето на Царството, својата престолнина ја преместил 
во Скопје (во 1355 година). На петтата разгледница може да се воочи како планината над 
Струмица е раскрчена и како се наредени камења во облик на кралскиот монограм на кра-
лот Александар Караѓорѓевиќ. Струмица во тој период била место на многу терористички 
напади од правец на Бугарија на ВМРО-вците на Ванчо Михајлов. Заради тоа српската 
пропаганда во тие краишта била интензивна. Уште една важна историска фотографија 
за Струмица се наоѓа на таа разгледница, а го покажува привременото сместување за 
нејзините жители кои останале без кров над глава по земјотресот. Имено, градот во 1931 
година го погодил силен земјотрес који срушил 20 куќи, а оштетил 1000. Четири лица 
биле повредени, немало мртви. Еден од мотивите на разгледницата е Гратското собрание 
(тогашниот Општински дом), изграден во 1931 година. Оваа зграда и денес е еден од 
урбаните симболи на Струмица и се смета за заштитено културно наследство на Северна 
Македонија. Струмица во почетокот на 1920-тите претрпела демографски промени. Грч-
ка, го искористила повлекувањето и распадот на османслиското Царство да протера дел 
од македонското население од подрачјето на Егејска Македонија. Голем број избеглици 
тогаш се населиле до струмичкиот крај. Од друга страна, многу етнички Турци кои живе-
еле во Струмица, во текот на тој период се повлекле од бившите османлиски простори и 
се преселиле во новопрогласената Република Турција.

Политичката ситуација во тие години во целото Кралствона Србите, Хрватите и Сло-
венците (СХС) била напната. Тензиите во Собранието помеѓу Хрватската селанска пар-



156     

u organizaciju „Ustaša“ pod pokroviteljstvom talijanskih fašista, a probugarski orijentirani Ma-
kedonci djelovali su u Vrhovnom komitetu VMRO-a, tzv. „Vrhovistima“ Vanče Mihajlova. Ove 
organizacije izvele su atentat na kralja Aleksandra u Marseilleu 1934. godine. Radikalizacija 
političke klime u Europi uzrokovala je popuštanje vlade u Beogradu. Godine 1939. organizirana 
je Banovina Hrvatska (spajanjem Dravske i Savske banovine), kao početak rješavanja tzv. hr-
vatskog nacionalnog pitanja. Za rješavanje pitanja Makedonije nije postojalo nikakvih naznaka. 
Takvo stanje nije dugo potrajalo jer je već 1941. godine Drugi svjetski rat došao i na granice 
Jugoslavije.

Atraktivnost i šarenilo razglednica 
– socijalistički period 1945.-1991.

Slike 52 i 54. Nakon Drugog svjetskog rata, paralelno s razvojem turizma i potrošač-
kog društva, razglednice su na sebi nosile motive koji su promovirali isključivo turizam 
i moderno društvo. Prva razglednica putovala je 1977. iz Skoplja u Osijek, druga iz Doj-
rana u Osijek. Na prvoj razglednici se vidi Тrgovački centar u novoizgrađenom centru, 
sagrađen u sklopu obnove grada nakon zemljotresa 1963. godine. Na drugoj je Dojran koji 
je je tijekom 1960-ih i 1970-ih postao poznato kupalište, zahvaljujući ljekovitom blatu i 
uređenim plažama.

Slike14 i 15. Prva razglednica putovala je 1980. iz Kumanova u Osijek, a druga 1982. iz 
Kičeva u Slavonski Brod. Jedan od bitnih narativa u socijalističkoj Jugoslaviji bilo je slav-
ljenje Narodnooslobodilačke borbe. Na razglednicama su često bila prisutna spomen-obi-
lježja NOB-a. Na prvoj se, na glavnom gradskom trgu, vidi spomenik palim borcima, 
a na drugoj, spomen-kosturnica palih boraca NOB-a, rad poznatog arhitekta Jordana 
Grabulovskog.

Tijekom Drugog svjetskog rata područje Vardarske Makedonije pripojeno je saveznicama 
Sila osovine, Kraljevini Bugarskoj i Albaniji, pod talijanskim protektoratom. Ubrzo nakon po-
četka okupacije i represalija, u Makedoniji se aktivira antifašistički partizanski pokret. Antifa-
šistički narodnooslobodilački pokret promovirao je nacionalnu emancipaciju Makedonaca kao 
zasebnog naroda sa svojim jezikom i pismom. Makedonska država i sva prava makedonskog 
naroda konstituirani su na Prvom zasjedanju ASNOM-a u manastiru Svetog Prohora Pčinjskog, 
u kolovozu 1944. godine. Nakon završetka Drugog svjetskog rata 1945., konstituirana je Na-
rodna Republika Makedonija u sastavu Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Makedonci 
su po prvi put u povijesti dobili vlastitu državu, nakon čega je uslijedio svekoliki preporod. 
Ulagalo se u industrijalizaciju i elektrifikaciju zemlje, opismenjavanje stanovništva, izgradnju 
kvalitetnog stambenog prostora uslijed sve intenzivnije tendencije preseljenja sa sela u grado-
ve. Uslijed snažne modernizacije, mnogi makedonski gradovi značajno su promijenili vizuru. 
Izgradnja suvremenih zgrada i nebodera imala je zadaću prikaza sveopćeg napretka u društvu. 
Razvoj turizma od kraja 1960-ih imao je za posljedicu sve više motiva na razglednicama koji 
su reklamirali lokalne ljepote i nastojali primamiti ljude da turistički posjete gradove i prirodne 
ljepote zemlje. Osim povijesnih građevina i prirodnih ljepota, na razglednicama su bili prisutni i 
motivi industrije, suvremenih nebodera i spomen-obilježja Narodnooslobodilačke borbe 1941-
1945. Oni su potkrepljivali novi narativ izgradnje socijalizma, napretka društva izvojevanog na 
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тија (ХСП) и владеачката Радикална партија резултирале со атентат врз првенците на 
ХСП во 1928 година. Кралот Александар ја искористил оваа ситуација да ги зголеми сво-
ите овластувања и во 1929 година го укинал Уставот. Апсолутистичкиот период на него-
вото владеење од 1929 до 1934 година останал познат како Шестојануарска диктатура. 
Во тој период Кралството СХС добива ново име – Кралство Југославија, а било поделено 
на шест бановини. Територијата на Македонија била дел од т.н. Вардарска бановина, а 
територијата на Хрватска била поделена на Савска и Дравска бановина. Во тој период, 
радикалните националисти од Хрватска се организирале во емиграцијата во организација 
под името „Усташи“,која била под покровителство на италијанските фашисти, додека 
пробугарски ориентираните Македонци биле дел од Врховниот комитет на ВМРО и биле 
познати како „Врховистите“ на Ванчо Михајлов. Овие организации го извеле атентатот 
на кралот Александар во Марсеј 1934 година. Радикализацијата на политичката клима во 
Европа довела до попуштање на владата во Белград. Така, во 1939 година се оформила Ба-
новина Хрватска (со спојување на Дравската и Савската бановина) како почеток на реша-
вањето на т.н. хрватско национално прашање. Но, оваа состојба не потрајала долго зашто 
веќе во 1941 година Втората светска војна дошла до границите на тогашна Југославија.

Атрактивност и шаренило на разгледниците 
– социјалистички период 1945-1991 година

Фотографии 52 и 54. По Втората светска војна, паралелно со развојот на туризмот и 
потрошувачкото општество, почнале да се појавуваат разгледниците со поинакви моти-
ви кои го промовирале туризмот и модерното општество. Првата разгледница патувала 
од Скопје, а втората од Дојран во Осиек. На првата е прикажан Трговскиот центар во 
новоизградениот центар на градот, кој бил изграден како дел од обновата на градот по 
земјотресот во 1963 година. На втората е Дојран кој во текот на 1960-те и 1970-тите ста-
нал познато капалиште благодарејќи на лековитата кал и уредените плажи.

Фотографии 14 и 15. Првата разгледница патувала 1980 годиа од Куманово во Ско-
пје, а втората 1982 година од Кичево во Славонски Брод. Еден од важните наративи 
во социјалистичка Југославија било прославувањето на Народно-ослободителната 
борба. На разгледниците се често присутни спомен-обележјата на НОБ. На првата, 
на главниот плоштад се гледа споменикот на паднатите борци на НОБ, а на втората е 
спомен-костурницата која е дело на познатиот архитект Јордан Грабуловски.

Во текот на Втората светска војна, подрачјето на Вардарска Македонија било припо-
ено кон сојузниците на Силите на осовината, Кралството Бугарија и Албанија, под ита-
лијански протекторат. Набрзо, по почетокот на окупацијата и репресиите, во Македонија 
се активира антифашистичкото партизанско движење кое ја промовирало националната 
еманцијапија на Македонците како посебен народ со свој јазик и писмо. Македонската 
држава и сите права на македонскиот народ конститутирани се на Првото заседание на 
АСНОМ во Манастирот Прохор Пчински, во август 1944 година. По завршетокот на Вто-
рата светска војна, во 1945 година, конституирана е Народна Република Македонија во со-
ставот на Федеративната Народна Република Југославија. Тогаш Македонците по прв пат 
во историјата добиле сопствена држава со што започнал процесот на општ препород. Се 
вложувало во индустријализацијата и електрификацијата на земјата, описменувањето на 
населението, изградбата на квалитетен станбен простор след сé поголемото преселување 
на населението од селата во градовите. Заради засилената модернизација, многу маке-
донски градови претрпеле значајни промени во својата визура. Изградбата на современи 
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temelju borbe i žrtve partizana čija su spomen-obilježja nerijetko bivala lokacije odvijanja sva-
kodnevnih aktivnosti (centar grada, škola, park), te motivi održavanja raznih mjesnih svečanosti 
i obilježavanja bitnih datuma.

Međutim, u tom periodu se desila velika katastrofa. Razoran zemljotres pogodio je Skoplje 
1963. godine, prilikom čega je uništeno 80% grada i poginulo preko 1000 stanovnika. Mnoge 
stare zgrade nestale su u hrpi razrušenog kamenja i ostale samo uspomena na starim razgled-
nicama. Na njihovom su mjestu sagrađene nove, moderne zgrade koje su trebale davati nadu 
preživjelim građanima u bolje sutra. Vizura centra Skoplja drastično se promijenila u narednih 
20 godina. Nova generacija stasalih makedonskih arhitekata, školovanih u Francuskoj i SAD-u, 
ali i stranci poput Japanca Kenza Tangea, bili su autori novih modernističkih zdanja. Srušeni 
su Oficirski dom, zgrada Narodne banke, Narodno kazalište, građevine na Kaletu, Krangova 
palača, teško je oštećena zgrada stare Željezničke postaje. Zgrada je djelomično sačuvana i 
pretvorena u Gradski muzej. Na mjestu srušenih građevina i kuća u centru, niknule su brojne su-
vremene građevine poput Glavne pošte, Makedonske opere, Sabornog hrama Svetog Klimenta 
Ohridskog, Muzeja suvremene umjetnosti, brojnih staнbenih nebodera i ostalo.

Ovo razdoblje bilo je period najintenzivnije povezanosti između Hrvatske i Makedonije. U 
duhu službene ideologije bratstva i jedinstva, mladići iz raznih krajeva Jugoslavije služili su 
obavezni vojnik rok u JNA na sasvim suprotnim krajevima zemlje. Tako je većina mladića iz 
Hrvatske služila vojni rok u Makedoniji i obrnuto. Mnogi od njih su često slali svojim najmili-
jima razglednice s pozdravima iz mjesta gdje su služili vojsku. Zahvaljujući već spomenutom 
uznapredovalom razvoju turizma, sve je više obitelji iz Hrvatske provodilo praznike na tada tek 
otkrivanim atraktivnim lokacijama širom Makedonije, poput Dojrana, Mavrova, Ohrida i slično.

Motivi na razglednicama nakon neovisnosti 1991.
Slike 67 i 69. Prva i druga razglednica putovale su 2014. iz Skoplja u Našice. Projekt 

„Skoplje 2014“ promijenio je vizuru centra grada. Izgrađene su nove građevine i podi-
gnuti brojni spomenici. Na prvoj razglednici je Trg Makedonija i spomenik Aleksandru 
Velikom, a na drugoj Muzej majke Tereze, svjetske humanitarke rođene u Skoplju.

Slike 75 i 77. Dopisnice ispunjavaju istu ulogu kao i razglednice, ali na njima nema 
turističkih motiva, nego su posvećene isključivo godišnjicama značajnih događaja.

Godine 1991., promjene u Istočnom bloku utjecale su i na raspad socijalističke Jugoslavije. 
Građani Republike Makedonije su se na referendumu većinski izjasnili za neovisnost, te je 
država postala suverena republika i članica Ujedinjenih naroda. Unatoč pojavi brojnih proble-
ma od početka devedesetih, Makedonija je na miran način izašla iz jugoslavenske zajednice. 
U Hrvatskoj je 1991. izbio Domovinski rat koji je trajao naredne četiri godine. Tijekom tog 
su razdoblja, veze između dvije države znatno oslabjele. Kao neovisna država, Makedonija je 
doživjela novi nacionalni preporod, ali i naišla na brojne prepreke u međunarodnom priznanju. 
Kako bi afirmirala svoje pravo na suverenitet i legitimitet, usvojen je narativ o Makedoniji kao 
staroj zemlji naseljenoj Makedoncima od davnina. Naglasak je posebno bio stavljen na heleni-
stičko carstvo Aleksandra Velikog Makedonskog. Aleksandar Veliki dobio je svoj spomenik na 
glavnom skopskom trgu Makedonije, Spomen dom Majke Tereze, velike humanitarke, sagrađen 
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згради и повеќекатници имала задача да го поттикне напредокот во општеството. Развојот 
на туризмот кон крајот на 1960-тите години пак имал за последица зголемување на бројот 
на мотиви на разгледниците кои ги рекламирале локалните убавини, настојувајќи да ги 
примамат граѓаните да ги посетат градовите и природните убавини на земјата како тури-
сти. Освен историските градби и природните убавини, на разгледниците од тој период се 
присутни и мотивите на индустријата, современите висококатници и спомен-обележјата 
на Народно-ослободителната борба (НОБ) 1941-1945 година. Тие го поткрепувале новиот 
наратив на изградбата на социјализмот, напредокот на општеството извојувано на темели-
те на борбите и жртвите на партизаните чии спомен-обележја неретко биле на локации на 
одвивање на секојдневни активности (во центарот на градот, во близина на училиштата, 
во парковите и сл.), а разгледниците носеле и мотиви како што се одбележување на разни 
локални свечености и важни датуми. 

Но, во тој период на Македонија ѝ се случила голема катастрофа. Во 1963 година 
Скопје го погодил разорен земјотрес кој предизвикал рушење на 80% од градот при што 
погинале повеќе од 1000 граѓани. Многу стари згради исчезнале под купиштата камења 
и останале како спомени на старите разгледници. На нивно место биле изградени нови, 
модерни згради кои требале да им дадат надеж на преживеаните жители во новото утре. 
Визурата на центарот на Скопје драстично се изменила во текот на следните 20 годи-
ни. Новата генерација македонски архитекти школувани во Фрација и САД, но и бројни 
странци, како на пример Јапанецот Кензо Танге, биле автори на новите модернистички 
зданија. Срушени биле Офицерскиот дом, зградата на Народната банка, Народниот те-
атар, градбите на Калето, Кранговата палата, тешко била оштетена зградата на старата 
Железничка станица. Оваа зграда е делумно сочувана и претворена во Градски музеј. На 
местото на срушените градби и куќи во центарот, никнале бројни современи градби како 
што е Главната пошта, Македонската опера, Храмот на Свети Климент Охридски, Му-
зејот на современа уметност, бројни станбени висококатници и друго.

Овој период е и период на најинтензивна поврзаност помеѓу Хрватска и Македонија. 
Во духот на службената идеологија на братство и единство, момчињата од различни кра-
ишта на Југославија својот обавезен воен рок го служеле во сосем спротивни делови на 
земјата. Така, најголемиот дел млади Хрвати, воениот рок го служеле во Македонија и 
обратно. Многу од нив често им испраќале разгледници на своите најмили со поздрави 
од местата каде служеле војска. Благодарејќи на веќе споменатиот развој на туризмот, се 
повеќе семејства од Хрватска своите празници ги минувале на атрактивни локации во 
Македонија, како што биле Дојран, Маврово, Охрид и слично.

Мотиви на разгледниците по независноста во 1991 година
Фотографии 67 и 69. Првата и втората разгледница патувале во 2014 година од 

Скопје во Нашице. Проектот „Скопје 2014“ ја изменил визурата на градот. Изграде-
ни се нови градби иподигнати бројни споменици. На првата е прикажан Плоштадот 
Македонија и споменикот на Александар Велики, а на втората Музејот на Мајка 
Тереза, светската хуманитарка родена во Скопје.

Фотографии 75 и 77. Дописниците играат иста улога како и разгледниците, но 
на нив нема туристички мотиви, туку им се посветени на годишнините на некои 
значајни настани.

Во 1991 година, промените во Источниот блок влијаеле и врз распадот на Социјали-
стичка Југославија. Граѓаните на Република Македонија на референдум и како мнозин-
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je u blizini njene rodne kuće (uništene u potresu 1963.). U sklopu projekta „Skoplje 2014.“, vi-
zura centra grada još jednom je drastično izmijenjena. Na mjestu pojedinih građevina srušenih u 
zemljotresu, niknule su njihove suvremene interpretacije (zgrada T-mobilea na mjestu Narodne 
banke, Gradska kuća na mjestu Oficirskog doma), potpune rekonstrukcije nekadašnjih zgra-
da (Narodno kazalište), sasvim nove građevine (Arheološki muzej, Makedonska filharmonija, 
Muzej makedonske borbe za nezavisnost, Muzej Holokausta na mjestu nekadašnje Židovske 
četvrti), i brojni spomenici intelektualaca i ratnika vezanih uz makedonski povijesni prostor.

Veze između Hrvatske i Makedonije su se nastavile i sve su jače. Veliki pečat na zajedničkim 
odnosima ostavio je slavni pjevač Toše Proeski (1981.-2007.). On je ostvario veliku glazbenu 
karijeru u Hrvatskoj, pritom ne zaboravljajući svoju rodnu Makedoniju, na čijoj je promociji 
zdušno radio. Nažalost, njegov samoprijegoran rad prekinula je prerana tragična smrt u pro-
metnoj nesreći. Majka Tereza (1910.-1997.), pravog imena Gonxhe Agnes Bojaxhiu, rođena je 
u albanskoj katoličkoj obitelji u Skoplju. Dobitnica je Nobelove nagrade za mir i humanitarka 
svjetskog glasa. Zahvaljujući njenom radu i radu njezinoga reda “Misionarke ljubavi” mnogi 
unesrećeni ljudi našli su utočište, sigurnost i pomoć. Osim razglednica, u novijem periodu su 
postale popularne i dopisnice sa zajedničkim motivima, najčešće vezane uz razne godišnjice ili 
sportska natjecanja, poput utakmice između Hrvatske i Makedonije na Europskom nogomet-
nom prvenstvu 2008. godine.
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ство, се изјасниле за независност, па државата станала суверена република и членка на 
Обединетите народи. И покрај бројните проблеми во почетокот на 1990-тите, Македонија 
на мирен начин излегла од југословенската заедница. Во Хрватска во 1991 година пак, 
избила Татковинската војна која траела четири години. Во текот на овој период, врските 
помеѓу двете држави значајно ослабнале. Како независна, македонската држава доживеала 
нов национален препород. За да може дополнително да се афирмира во светот, Македонија 
ги истакнувала историските личности кои доаѓале од нејзините простори. Александар Ве-
лики така добил свој споменик на главниот скопски пролштад, изграден е Спомен домот 
на Мајка Тереза, големата хуманитарка, во близина на нејзината родна куќа (која била 
уништена во земјотресот од 1963 година). Во рамките на проектот „Скопје 2014“, визурата 
на центарот на градот уште еднаш била драстично изменета. На местото на градбите кои 
се срушиле во земјотресот, никнале нови современи интерпретации (згрдата на Т-мобил 
на местото на Народната банка, Градската куќа на местото на Официрскиот дом), а кои со 
овој проект биле потполно реконстрирани по примерот на некогашните згради (Народниот 
театар), а изградени се и сосем нови градби (Археолошкиот музеј, Македонската филхар-
монија, Музејот на Холокаусот на местото на некогашното Еврејско маало), како и бројни 
споменици на интелектуалци и воини поврзани со македонскиот историски простор.

По 1995 година, врските помеѓу Хрватска и Македонија продолжуваат и стануваат 
сé посилни. Голем печат на заедничките односи оставил и славниот пеач Тоше Проески 
(1981-2007). Тој остварил значајна музичка кариера во Хрватска, не заборавајќи ја притоа 
ни родната Македонија, на чија промоција работел со сите свои сили. За жал, негова-
та самопрегорна дејност ја прекинала трагичната автомобилска несреќа. Мајка Тереза 
(1910-1997), со вистинско име Гонџа Агнес Бојаџиу, била родена во албанско католичко 
семејство во Скопје. Добитничка е на Нобеловата награда за мир и една од најголемите 
светски хумантарки. Благодарение на нејзиното залагање и залагаањата на нејзиниот ред 
„Мисионерки на љубовта“, многу луѓе во потреба нашле свое засолниште, сигурност и 
помош. Освен разгледниците, во овој период важни се и дописниците со заеднички мо-
тиви, најчесто поврзани со годишнини или спортски натпревари, како што е натпреварот 
помеѓу Хрватска и Македонија на Европското првенство во фудбал во 2008 година.
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